
 

Medlemsbrev januari 2021 

 

Bäste Landsorts-vän! 

 

 

Först och främst – tack för att du varit medlem 2020 och för ditt stöd! 

Det finns mycket att säga om året som gått, det mesta är väl sagt gällande C-19 men låt oss 

bara bekräfta att året varit ”annorlunda”.  

Fågelmässigt har det dock varit ett mycket bra år, både kvalitativt och kvantitativt. 

Landsorts Fågelstation har märkt 14  575  fåglar, vilken är rekord och en mycket 

imponerande siffra givet de begränsade resurser vi har. 320 arter har observerats på 

Landsort, vilket artmässigt tar lokalen till den femte bästa lokalen i Sverige och den i särklass 

bästa lokalen i stor-Stockholm. Många fina rariteter har observerats. 

 

Föreningens intäkter har inte levt upp till den budget som gjordes för året och det förstås 

pga Corona. Jämfört med budget är intäkterna ned ca 25 000. Framförallt är det de minskade 

guidningarna som är orsaken till det dåliga resultatet. 

 

Kommande år 2021 och framåt – Din hjälp behövs på alla sätt o vis! 

 

Under senare år har föreningen också erhållit finansiellt bidrag från EU i ett projekt som 

heter ”Leader”, bidraget har gett föreningen möjlighet att ha arvoderade ringmärkare som 

bemannat stationen på heltid. Innevarande år avslutades projektet, för kommande år får vi 

alltså inte detta finansiella stöd. Eventuell ersättning till personal måste alltså betalas med 

helt egna medel. 

Arvoderade ringmärkare har fungerat bra på många sätt men många medlemmar har saknat 

den känsla av tillhörighet, deltagande och engagemang som fanns tidigare. Styrelsen har 

försökt att lyssna till medlemmarnas röster, det har också bjudits in till ett separat 

medlemsmöte, den 2 december 2020, för dialog om föreningen väg framåt.  

Styrelsen har därför beslutat att i första hand försöka driva Fågelstationen år 2021 med 

frivilliga krafter! 



 

 

Tillräckligt många medlemmar måste alltså vara villiga att hjälpa till, men kan också innebära 
att ringmärkningsverksamhetens innehåll och upplägg kan behöva både ändras och göras på annat 

sätt jämfört med de senaste fyra åren, då med ”fullt arvoderade” ringmärkare hela tiden på plats 

under hel säsong.  Detta både av ekonomiska skäl men också för att återfå känslan av 

samhörighet och delaktighet bland föreningens medlemmar. 

 

Styrelsens uppmaning är därför : Dina krafter och engagemang behövs – ingen kan göra 

allt men alla kan göra lite! 

Landsort och Landsorts Fågelstation är en angelägenhet för alla fågelintresserade i 

Stockholm med omnejd. Visst borde Stockholm ha åtminstone en fågelstation, en träffpunkt 

för skådare, så låt oss samla oss och med gemensamma krafter se till att framtiden blir ljus. 

 

Här är mer specifikt vad det behövs hjälp med, utan inbördes prioriteringsorder: 

• Medlemskap, ditt eget självklart men se om du kan värva några nya medlemmar för 

att stödja föreningen. Det går naturligtvis fint att betala lite mer än bara själva 

medlemsavgiften för 2021.  

• Medlemskap, ge bort ett medlemskap till någon, kanske någon som vill börja skåda? 

Du erhåller ett gåvobrev om du så önskar och mottagaren får delta i den ”Börja-

skåda-fågel-exkursion som kommer att hållas i vår.    

• Ringmärkning, se under Bemanning 2021 på hemsidan. 

• Sträckräkning, se under Bemanning 2021 på hemsidan. 

• Övernattningar, stationen har idag hygglig standard med WC, dusch, varmvatten, 

etc. Alla är välkomna, Du behöver inte vara s. k. ”super-skådare”. 

• Guidningar, ett gäng på jobbet eller ett kamratgäng kanske skulle uppskatta en 

guidning av stationen och få mer info om verksamheten? 

• Sponsring, donationer o andra bidrag. Känner du till något bidrag som kan sökas så 

tipsa oss. Likaså om något företag kan tänkas vara intresserad av sponsring eller ha 

något företagsevent på Landsort där vi kan bidra på något sätt.  

• Delta på exkursioner, under våren planeras fler medlemsaktiviteter än tidigare, delta 

gärna, träffa nya människor och lär dig mer. Alla är välkomna. 

• På själva stationen finns det alltid något att göra, det börjar med uppstarts-helg i 

mars månad då vi ställer iordning stationen så den är fräsch inför kommande säsong 

– kom med! 

 

 

Vi ser fram emot ett nytt bra, restriktionsfritt fågelår 2021 parat med många goda 

skådardagar på Landsort. Väl mött! 

 

Styrelsen  

Landsorts Fågelstation 

 


