
Det är dags för medlemsavgiften till Fågelstationen. 

Inför senaste årsmötet hade några medlemmar aviserat att 50 kr var lågt och att medlemsavgiften 

borde höjas. Beslutet blev att eftersom ekonomin var god, så kunde vi be om extra pengar till 

medlemmarna när behov uppstår. 

Nu har sådant behov uppstått. Det är tre saker som hänt.  

Dels har vi äntligen fått större utrymme genom att vi får hyra baracken. Kontraktet anlände idag. 

Kostnaden för hyra och el blir cirka 11 000kr per år. En större yta öppnar ju många möjligheter för 

Fågelstationens olika verksamheter, så vi är mycket glada åt detta. Baracken behöver några väggar 

och dörrar för arkiv, förråd etc, eftersom den är helt öppen. 

Dels har vi under två år haft ett projekt om biologisk mångfald och där vi byggt två rovfågelsbon. 

Många rovfåglar försvann från Bohuslän pga jakt och att mycket skog höggs ner. Nu är betingelserna 

bättre. Det är havsörn, kungsörn, fiskgjuse, ormvråk, berguv, duvhök och bivråk vi tänker på. Vi 

byggde ena boet själva, men bestämde att vi skall ha en arborist med försäkring och större kunskap. 

Förra året byggde vi ett till på 10 meters höjd. Vi fick låna traktor, fyrhjuling, motorsåg, vagnar etc 

gratis, men kostnad för lift och arborist blev ändå 12 000kr. Detta var i träd och vi fortsätter med 

pålar och på bergssidor.  

   Vi har inte nämnt detta i våra medlemsbrev för vi vill inte det ska ända som för vårt då sista 

berguvsbo nära färjan till Bohus Malmön. En person upptäckte boet och frågade oss vad det var. Vi 

berättade och bad honom att absolut inte säga till någon. Redan dagen efter stod det 60 personer 

nedanför med kikare och kameror. Äggen övergavs. Nästa gång det händer kommer Länsstyrelsen att 

avlysa sådant område direkt. Nu hann de inte. Bästa sättet ör dock att vi håller tyst om hela projektet 

om det skall lyckas. Men nu behöver vi pengar för att finansiera det. 

Dels har vi för det tredje fått tillstånd att sätta loggar och sändare på fåglar. Loggar vill vi sätta för 

att följa flyttvägar och rastställen för fåglar i Bohuslän. Sändare för att kunna få reda på mer om 

häckningar. Loggar kostar 2000kr styck och man får tillbaka var 3e till var 4e logg året efter. Fågeln 

måste återfångas. Sändare kostar minst 10 000 kr samt 2000kr per år. Vi har fått tillstånd från etiska 

nämnden att använda dessa utrustningar. Vi har flera specifika frågeställningar som vart vissa 

sångare flyttar, nattskärrans aktiviteter runt boet, labbens vinterviste samt vart fåglar med fästingar 

flyger.  

Vi har för projekten ovan sökt extra medel från fonder och hittills fått 3 000kr. Vi hoppas på att få lika 

mycket till, men detta räcker inte långt. Vi hoppas att när ni betalar in medlemsavgiften på 50 kr, att 

ni vill lägga på extra. Det känns förmätet att tala om hur mycket, men ett räkneexempel med våra 

drygt 100 medlemmar och 100kr extra kan vi sätta upp en vägg i baracken, bygga ett mindre 

rovfågelsbo och köpa in några loggar.    

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen genom 

Gunnar Selstam, ordf 


