
  

Mälaröarnas Ornitologiska Förening 

Årsmöte 2021   
 

Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
 

1. Verksamhetsprogram  
Föreningen tar fram vår/sommar och höst/vinter program för gemensamma exkursioner, 
tisdag- och lördagsträffar samt innekvällar. Exkursioner främst inom kommunen. 
 
Om föreningen har möjlighet till det. Kan man ev. delta vid en förfrågan från andra före-
ningar ex. Stof eller Birdlife om att organisera eller delta med guideverksamhet. 

 
För att utbyta information, erfarenheter och knyta kontakter bör föreningen undersöka 
möjligheterna till samverkan med andra fågelföringar i vårt närområde. Ex. att MOF bju-
der in till ett möte.  
 
För att utbyta information, erfarenheter och knyta kontakter om naturvårdsfrågor inom 
Ekerö Kommun bör föreningen undersöka möjligheterna till samverkan med ex, Natur-
skyddsföreningen, Friluftsfrämjandet  m.fl. Samverkan bör innebära större möjligheter att 
påverka kommunen i gemensamma naturvårdsfrågor. 
   

2. Information 
Föreningens hemsida och Facebook sida hålles aktuell och tillgänglig för medlemmar och 
allmänheten(hemsidan).  
 
Nyhetsbrev skickas vid behov ut till medlemmarna via Epost. 
 

Föreningen ska medverka i kommunens föreningsregister och där informera allmänheten 
om föreningen.  
 
Vid behov informerar föreningen  Kommunens lokaltidningar om föreningens verksamhet 
mm. och då även med syfte att få med artiklar om föreningens aktiviteter. 
 
Information om föreningen bör finnas vid fågeltorn och utsiktspunkter vid Svartsjöviken 
och Menhammarsviken samt vid behov vid andra välbesökta naturreservat och lokaler. 
 
Föreningen bör ta fram en enkel skrift om föreningen typ flyer som vid behov kan delas ut 
till intresserade personer vid föreningens olika aktiviteter.  
 
Föreningen bör ha en utsedd korrespondent som är kontaktperson med Stof. Och som vid 
behov kan skriva artiklar som berör både MOF och Stof intresseområden. 
 
 
 
  



  

3. Fågelmatning Nov 2021 – Mars 2022 

Genomförs i MOFs regi vid Svartsjö respektive Ekebyhovs slott. I anslutning till matning-
arna informeras om föreningens verksamhet.  
 

4. Häckfågelinventering  

För att få veta hur populationen utvecklar sig och vid behov vidta fågelskyddsåtgärder är 
inventeringen vid Svartsjöviken och Svartsjö dämme en viktig del av fågelskådningen.  
  

5. Naturvårds- och fågelskyddsåtgärder 
Föreningen deltar vid behov och möjlighet i naturvårds- och fågelskyddsarbeten. Prak-
tiska arbeten kan behövas, t.ex. röjning av igenväxta fågelskär i Mälaren samt i Svartsjö-
viken och Menhammarsviken.  
 
Under verksamhetsåret kommer föreningen att bevaka och inventera backsvalans häck-
ning i Jehanders stora grustag på Munsö. Rapport från inventeringen ska överlämnas till 
Stof.  
 
Föreningen bevakar naturvårds, fågelskydds och tillgänglighetsåtgärder vid Svartsjöviken, 
Menhammarsviken och Eldgarnsö samt vid behov även andra områden. 
 
Högsta prioritet 2021 ligger på tillgänglighetsanpassning av Svartsjövikens fågeltorn. Samt 
försöka få till ett fiskeförbud 2022 med båt i Svartsjöviken under häckningstid April - Au-
gusti.  Åtgärder i samarbete med Ekerö kommun, Fastighetsverket m.fl.  
 
Föreningen bevakar pågående röjningsarbeten vid Eldgarnsö naturreservat. I samarbete 
med Länsstyrelsen.   

 

6. Fågelobservationer i kommunen med artförteckning 
Föreningen verkar för att alla intressanta fågeliakttagelser i kommunen rapporteras till 
Artportalen och ska sammanställa sådana data till en årsrapport.  

 

7. MOF årsskrift Fåglar på Mälaröarna 
Föreningen utger en årsskrift, och där publicera resultat från olika aktiviteter i förening-
ens regi m.m. Årsskriften ska vara klar till årsmötet.  
 

8. Fågelskådningens dag  
Under förutsättning att pågående pandemi inte hindrar ska MOF under verksamhetsåret 
genomföra fågelskådningens dag för allmänheten.  

 

9. EKO-Skådning   
Föreningen informerar på hemsidan om att miljöanpassad EKO fågelskådning finns som 
en särskild aktivitet i MOF. MOF verksamhetsprogram ska innehålla aktiviteter som EKO 
race och renodlad EKO exkursion. 
 

10.  MOF Utveckling   
MOF ska under verksamhetsåret fortsätta utveckla föreningen och locka nya medlemmar.  
På grund av pågående pandemi under det gångna verksamhetsåret har tyvärr många planerade  
aktiviteter fått ställas in.  
Styrelsen hoppas på bättre förutsättningar under kommande verksamhetsår.  
 


