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Information om den landsomfattande inventeringen av berguv
2019-2020
Först och främst vill vi från projektgruppen tacka er i regionalföreningarna för det stora
engagemanget från er under dessa två år med den landsomfattande inventeringen av
berguv. Ett speciellt tack riktar vi till alla er samordnare för det jobb ni har lagt ner med att
summera ihop resultaten och sända in dessa till oss tillsammans med inkomna
inventeringsblanketter m.m. Det har gjorts betydande insatser och 1195 lokaler har
undersökts under dessa två år. Det är lokaler som har avlyssnats manuellt och/eller med
ljudbox, genomsökts under häckningstid för att hitta spår av ungar, boplatser m.m. som visar
att uvreviret är besatt eller inte. Det är således en jättestor insats som gjorts.
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I Vår Fågelvärld nr 1/2021 kommer en artikel med resultatet av inventeringen. Tidningen
kommer i era brevlådor i början av februari. Fram till dess får ni vänta på beskedet om
slutresultatet. Vi håller nu på att analysera det och skriver på en artikel till VF. Förutom en
artikel kommer en slutrapport till er i början av 2021. Det ska också göras en redovisning av
ekonomin till Alvins Fond. Inventeringen har ju kunnat genomföras bl.a. genom pengar från
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Alvins Fond men för regionalföreningarna i Västerbotten och Ångermanland också med
medel från Skellefteå Kraft i ett samarbete med Berguv Nord med inköp av ljudboxar och
reseersättningar för inventeringen. Ett speciellt tack riktas således till Alvins Fond och
Skellefteå Kraft. Sedan vet vi att vissa av regionalföreningarna har använt egna pengar (en del
har haft projektpengar) som har använts i berguvsjobbet.
Under uvsymposiet framkom önskemål från flera håll om ett fortsatt inventerings-arbete av
berguv i Sverige efter 2020. Det är något som BirdLife Sverige tycker är god idé. Tanken är
därför att vi bildar en arbetsgrupp för berguv inom BirdLife Sverige. Om ni som
regionalförening vill vara med i denna arbetsgrupp så meddela detta till oss så formerar vi
den under början av 2021. Då kan vi fortsätta att inventera berguv på ett standardiserat sätt
inom hela eller delar av regionalföreningens verksamhetsområde. På BirdLife Sveriges
Intranet ”Holken” har vi lagt upp en egen berguvgrupp som intresserade personer i
regionalföreningarna får tillgång till. I den berguvgruppen kan vi utbyta kunskaper och
erfarenheter t.ex. diskutera inventeringsmetodik och användande av ljudboxar, hur vi ska
jobba med ökat skydd av berguv m.m.
När det gäller anmälan av intresse att vara med i berguvsgruppen kan ni gärna göra detta
innan 15 januari. Kommer det senare gör det inget heller – detta är något ni kan hoppa på
när ni känner att ni vill och ser att det finns intresserade medlemmar hos er som vill jobba
med uvinventering.
En del uvgrupper inom regionalföreningarna i Sverige har under åren sökt och fått pengar
från Alvins Fond för uvinventering. Tveka inte att själva söka pengar för 2021 om ni har
intresse av att utveckla detta med uvinventering i er region. En sak kan vara att ansökan om
pengar för ljudboxar. I så fall måste ni skriva en sådan ansökan ganska omgående och sända
in till Alvins fond innan 31 december.
Tveka inte att höra av er med frågor och funderingar. BirdLife Sverige har beslutat att även
under 2021 använda mailadressen riksinventeringberguv@birdlife.se. Vi ser att det
fortfarande kommer i uvrapporter från allmänheten på denna adress så det kan vara
värdefullt att den får följa med ett år till. Uvarna har redan börjat ropa i södra Sverige.
Ha det gott och God jul och Gott nytt År.
Hälsningar
Thomas Birkö, David Rocksén och Andro Stenman
Projektgruppen för den landsomfattande inventeringen av berguv 2019 och 2020.
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