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Årsberättelse i ord och bild

Fika!

Välkomna!

Styrelsen

Har du inte tillgång till internet, skicka in detta rapportkort senast 15 februari 2012, till Stenhusa 
gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga 
Fina priser lottas ut bland insända svar.
Vi tackar för Ditt deltagande.  Resultatet publiceras i Vår Fågelvärld, Fågelvännen och på SOF:s 
hemsida www.sofnet.org



På styrelsemötet den 12 december 2011, fick vi, på uppdrag av valberednin-
gen, äran att välja in en ny ledamot i styrelsen.

Sebastian Falk, 22 år och snickare från Mon i Siljansnäs, vi hoppas mycket på 
och hans medverkan blir en definitiv sänkning av medelåldern i styrelsen.
Sebastian Falks nominering är ett fyllnadsval. Han ersätter Marie Gillander 
och kommer förhoppningsvis att finnas med på årsmötet och finnas med på 
valberedningens förslag till ny styrelse för 2012.

Hittills har Sebastian funnits med på vinterfågelmatningen och som holkup-
psättare i Östra Leksand.
Sebastian brinner för skogsfrågorna och viltvård.
Vi i styrelsen kommer säkert att få stor nytta av Sebastians ungdom och entu-
siasm i det framtida arbetet för Leksands Fågelklubb!

Välkommen med!

Styrelsen gm Staffan Müller

PRESSTOPP!

Bildtext: Sebastian Falk förväntar sig Slaguggla! 
Foto: Staffan Müller

Detta nummer av Fågeltidningen ägnas åt våra vinterfåglar.

Leksands kommun är sannolikt landets främsta rapportörer den sista helgen i januari.

Över 200 rapportörer finns det här och det är bara i storstäderna som det finns fler deltagare 
i kampanjen.

Hur går det till:

Helst rapporterar Du digitalt via Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida: sofnet.org
Där hittar Du också instruktionerna för din medverkan.

Saknar Du dator, går det bra att använda bifogad blankett!

Sista helgen i januari 2012

Fr.o.m. fredagen den 27/1 – måndagen den 30/1 skall Du rapportera de fågelarter som synts 
vid ditt fågelbord. Dessutom skall Du göra en bedömning av hur många individer av varje art 
Du sett. Det kan vara en grannlaga uppgift att kvantifiera sin rapport, men det går att unge-
färligt uppskatta numerären.

Våra fågelbord

Kommunen och Leksands Fågelklubb har matningar ute i terrängen på olika ställen i skogen:

• Hundhagen

• Dragsängarna

• Limsjön

• Vägskälet

• Gryssenstugan

• Kägelberget

• Flymyrkojan

• Naturum i Siljansnäs

Vinterfåglar inpå Knuten/ViK

Vi brukar använda ”Vikarbybland-
ningen” till våra fågelbord:
• 80 % solrosor
• 10 % havre
• 5 % hampfrö
• 5 % jordnötter
• talg/ister/späck
• gamla frukter (äpplen går bra!)


