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Verksamhetsberättelse för Skånes Ornitologiska Förening 2020
Sammanträden
Under året har styrelsen haft sex sammanträden. Traditionellt hålls mötena på Ekologihuset i Lund,
men efter pandemins utbrott övergick vi till i huvudsak digitala möten. Pandemin innebar också att
internatet i april ställdes in. Under året hölls ett fysiskt möte, två kombinerat fysiskt/digitalt samt tre
helt digitala möten. Årsmötet hanns med innan pandemiutbrotten eskalerade och hölls på Ekologihuset
i Lund 9 mars 2020.
Funktionärer
På årsmötet återvaldes Per-Magnus Åhrén till föreningens ordförande samt invaldes Mona Hansson
och Rachel Muheim istället för avgående Leif Dehlin och Caroline Sjöström. Under året har styrelsen
dessutom bestått av Kenneth Bengtsson (vice ordförande), Staffan Åkeby (sekreterare), Karin Persson
(kassör), P-G Bentz, Eva Engberg, Arne Hegemann, Lennart Karlsson, Anders L Larsson, Arne
Ohlsson, Monica Pedersen, Lars Sundlöf och Nils Waldemarsson. Karin Persson har också tjänstgjort
som föreningens intendent.
Revisorer har varit Richard Ottvall och Kristian Ståhl, revisorssuppleanter Ingrid Andersson och
Catharina Lundberg-Göransson.
Valberedningen har bestått av Nils Kjellén (sammankallande) och Richard Ottvall.
Verksamhet
Föreningens verksamhet har i stor utsträckning bedrivits genom kommittéer inom de olika verksamhetsområdena. Kommittéernas verksamheter styrs och följs upp regelbundet av styrelsen. En eller flera
av styrelsens ledamöter ingår i de olika kommittéerna, exklusive rapportkommittén. Föreningen har en
ny Verksamhetsplan för 2020–2023, som revideras varje år under perioden.
SkOF förekom i dags- och fackpress med större och mindre artiklar vid minst 52 olika tillfällen
under året, mot 48 tillfällen året innan.
SkOF, lokalklubbarna och kommunornitologerna i samarbete.
SkOF är, bl. a som remissinstans, många gånger beroende av den kunskap som finns hos lokalklubbarna. Det kan t.ex. gälla olika arters lokala status eller miljöer med ett ornitologiskt värde. På
motsvarande sätt kan lokalklubbarna behöva hjälp med att t.ex. samordna sin verksamhet, skapa
kontaktytor till myndighetspersoner eller annat. Av bl.a. dessa skäl är det viktigt att rollerna mellan
SkOF och lokalklubbarna är tydliga och att det ömsesidiga utbytet av erfarenheter och kunskap är så
enkelt som möjligt. En väl fungerande organisation stärker såväl lokalklubbarna som SkOF, vilket gör
att vi värdesätter de olika samarbetsformer som finns. Men p.g.a. pandemin fick den årliga träffen med
respektive ordförande i lokalklubbarna och SkOFs ordförande ställas in under 2020, liksom den
tidigare årliga träffen med kommunornitologerna tillsammans med lokalklubbarna i november.
Kontaktbladet ”Kommunornitologen” utkom som vanligt med fyra utskick under året.
Medlemsantal
Skånes Ornitologiska Förening hade vid årsskiftet 2020/21 ett medlemsantal på 2 133, vilket är fyra
fler än vid föregående årsskifte. Under 2020 tillkom 137 personer som helt nya medlemmar mot 95
året innan.
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Ekonomi
SkOFs omsättning uppgick under 2020 till 979 tkr, vilket är 43 tkr högre än föregående år.
Medlemsavgifterna och föreningsbidraget från Region Skåne utgör alltid grundpelarna i ekonomin.
Försäljningen av SkOFs böcker gav betydligt lägre intäkter jämfört med föregående år, mest tack vare
att lagervärdet och en egen satsning ur Publiceringsfonden till boken ”Storlom i kök och fasan i grill”
ökade intäkterna 2019. Fågelskyddsprojekten omsatte avsevärt högre summor än föregående år,
eftersom flera projekt återkom från Länsstyrelsen Skåne; övervakningen av sydlig kärrsnäppa och en
ny övervakning av kornsparv förutom den årliga kungsörnsövervakningen m.m. Malmö Stad bidrog
med anslag till Fågelskydd Spillepeng; gåsåtgärder och räddningsersättningar. Lunds kommun stöttade
en inventering av vissa fågelarter i Sövdesjön, råkinventeringen i Lund samt den årliga inventeringen
av Fågelsångsdalen. Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond gav också anslag till inventeringen av Fågelsångsdalen. Värdeökningen (28 tkr) på SkOFs bankfondplacerade pengar var tillbaka på normal nivå.
Kostnaderna för ANSERs tryck och distribution ökade något liksom för årsboken Fåglar i Skåne.
Administrationen blev billigare än tidigare år tack vare pandemin (färre möten och resor) så administrationen svarade för ca 12% av kostnaderna. Medlemsverksamheten hade avsevärt lägre kostnader
jämfört med 2019 pga. flera inställda SkOF-kvällar. Avsevärt högre kostnader hade som vanligt fågelskyddsprojekten, eftersom inventeringen av sydlig kärrsnäppa vid Foteviken återkom samt kornsparvprojektet tillkom. Därefter stod Fågelskydd Spillepeng, stork, kungs- och havsörn samt råka för de
största utgifterna men även inventeringen av Fågelsångsdalen, en viss fågelinventering vid Sövdesjön
och en mindre strandängsinventering i Lommatrakten ingår.
SkOFs likvida medel uppgick vid årsskiftet till 2 milj., en ökning med 85 tkr jämfört med föregående år.
De kort- och långfristiga skulderna uppgår till 501 tkr (en ökning med 89 tkr), där de förhandsbetalda medlemsavgifterna inför 2021 står för 55%.
Inventeringen av Fågelsångsdalen har en garantifond för framtida år och fick inför 2021 bidrag från
Lunds kommun och Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond. Kungsörnsbevakningens kassa stöttas upp av
Länsstyrelsen Skåne. Fågelskydd Spillepengs kassa minskade med kostnaderna för räddningsåtgärderna men får påfyllning från Malmö stad. Den egna fonden för renovering minskade under 2020,
då fortsatta förbättringar skedde på fågelstationens fasad. SkOFs egna kapital ligger runt 203 tkr.
Sammantaget är föreningens likviditet och soliditet god. Året visar ett underskott på 502 kr.
Falsterbo Fågelstations ekonomi är fristående från SkOF och helt självbärande. Omsättningen
uppgick till knappt 2,3 milj. SMHI:s uppdrag om väderobservationstjänst ger sällan högre anslag och
därför plockades också en del sparat ut från SMHI-reserven. Naturvårdsverket lät för sjätte året
sträckräkningsanslaget (450 tkr, 22 tkr mer än 2019) administreras av SkOF och administrationsöverskottet gick till fågelstationen. Intäkter för uppdragen kommer från Länsstyrelsen Skånes anslag
till ringmärkning och inventering, Vellinge kommuns anslag gick till strandängsinventering och
guidning samt anslaget från Crafoordska stiftelsen till guidning. Insamlingen till fågelstationen gav
väldigt gott gensvar hos allmänheten med både små och stora gåvor. I övrigt var det nyheten att hålla
fyren öppen för besökare som gav mest intäkter. Därefter kommer av försäljning av nät och böcker,
guidningar och logi samt bidrag till ringmärkningskursen (se också nedan under Falsterbo
Fågelstation).
Kostnaderna för Falsterbo Fågelstation låg till allra största delen på personalen (drygt 1,7 milj.), en
ökning med 59 tkr jämfört med föregående år. Därefter låg i följande ordning de mesta kostnaderna på
inköp av nät och böcker för försäljning till landets ringmärkare, driften och renoveringen av
fågelstationsbyggnaden, projektkostnaderna (mest bokprojektet) samt administrationen. Ej förbrukade
anslag sattes i Bokfonden.
Balansräkningen omsluter för Falsterbo Fågelstations del 2,9 milj. Falsterbofonden och redan
anlända anslag inför kommande år (bl.a. till ringmärkningen) står för de största delarna i balansen,
medan det egna kapitalet utgörs av 58 tkr. Bokfonden ökades med drygt 120 tkr, som inte använts
under 2020. Falsterbofonden, som utgör garantin för fågelstationens fortlevnad, minskade med 36 tkr.
Falsterbo Fågelstations ekonomi visar inget underskott eftersom allt balanseras med medel ur
Falsterbofonden.
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ANSER
År 2020 kom föreningens tidskrift ANSER ut med sin 59:e årgång omfattande 300 sidor. I enlighet
med SkOFs stadgar har flera rapporter om ett antal arter och lokaler publicerats. Häribland märks
bland annat uppsatser om häckfåglarna i Pålsjö skog i Helsingborg och inventeringen av turkduva
2019. Vidare har förekomsten av lappuggla, trädgårdsträdkrypare, tallbit och bergfink analyserats i
längre artiklar. Bland övriga texter kan nämnas Europas äldsta råka, funnen i Lund, Sveriges äldsta
fiskmås samt analys av den nya rödlistan. Härtill kommer åtskilliga kortare texter som behandlade
spridda ämnen.
I varje nummer presenterade Arne Ohlsson en art – tofsvipa, rördrom, stenfalk och vinterhämpling
samt kåserade Ulrik Alm över spridda ämnen. Nyheter från Falsterbo Fågelstation ingick i nr. 2 och
nr. 4. I recensionsdelen presenterades 13 titlar under året och i varje nummer presenterades en
fågelkonstnär.
För att följa upp det speciella barn- och ungdomshäftet ”Mini-Anser”, som gavs ut 2018, finns
fr.o.m. 2019 ett stående inslag i varje nummer under rubrik ”Mini-Anser”.
I redaktionen ingick under året Kenneth Bengtsson, P-G Bentz (ansvarig för bildredaktion och
layout), Janne Dahlén (avgående), Arne Ohlsson och Richard Ottvall. Måns Sjöberg bistod med
korrekturläsning.
Fåglar i Skåne
Årets Fåglar i Skåne (FiSk) var den 45:e i ordningen. Årsbokens omfång var på 176 sidor. FiSk 2019
innehöll de traditionella rapporterna:
• Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 2019
• Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2019
• Fågelskydd Spillepeng 2019
• Storken i Skåne 2019
• Fågelrapport 2019
Årsboken trycktes i en upplaga på 600 ex. och distribuerades i början av december.
I redaktionen ingick P-G Bentz (huvudredaktör), Arne Ohlsson och Tomas Svensson.
Forskning och Fågelskydd
Kommittén bestod under året av 16 personer: Juliana Dänhardt (sammank.), Kenneth Bengtsson,
Sophie Ehnbom, Martin Green, Mona Hansson, Arne Hegemann, Anders L Larsson, Thomas
Lindblad, Rachel Muheim, Ingvar Nilsson, Arne Ohlsson, Richard Ottvall, Michael Tobler, Nils
Waldemarsson, Per-Magnus Åhrén och Staffan Åkeby. Kommittén sammanträdde en gång under året
och mötet var kombinerat fysiskt/digitalt. Det normalt årliga stormötet i november, Skånska
Fågelskyddsmötet, dit representanter för Skånes lokalklubbar och kommunornitologerna inbjuds, fick
tyvärr ställas in 2020 på grund av den pågående pandemin. Ett kvartalsvis återkommande nyhetsbrev
till Kommunornitologerna har getts ut. Vid årsskiftet var 32 av 33 skånska kommuner försedda med
kommunornitologer.
För pilgrimsfalk kunde vi räkna in sex häckande par. Fem par lyckades med häckningen och
antalet ungar blev 13. För de skånska kungsörnarna konstaterade föreningens bobevakare nio
häckande par. Resultatet blev bättre än under senare år och sex par fick ut sju ungar. Föreningens
arbete med kungsörnarna sker delvis på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne. För havsörnens del
noterades minst 43 aktiva par. Hela 20 par avbröt häckningarna av olika orsaker. Hos de 21 par som
konstaterades med lyckade häckningar blev antalet ungar 35. Av dessa ringmärktes 19.
Projekt Berguv Skåne bidrog under 2020 med en stor insats till riksinventeringen av berguv. För
första gången någonsin gjorde vi en stor och systematisk inventering av berguvsförekomsten i Skåne.
Några få inventerare kontrollerade 101 lokaler som hade identifierats som potentiellt lämpliga för
berguvar. För 37 av dessa lokaler använde vi även lyssningsboxar, som vi inköpte med hjälp av medel
från Lunds Djurskyddsfond. Lyssningsboxarna spelade in ca 4 330 timmar av nattljud som också blev
analyserat. För inventeringen körde våra frivilliga medarbetare mer än 10 000 km och det kan
uppskattas att mer än 500 timmar (således ca 4 månader av ett heltidsjobb) av obetalt arbete har lagts
ner i inventeringen.
Resultatet av detta hästjobb är att vi kunde konstatera 24 revir och nästan alla revir ligger i aktiva
bergtäkter. I 18 av dessa revir konstaterade vi ett par, i sex revir konstaterade vi bara en fågel. Bara i
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elva av de 24 reviren konstaterade vi säkra häckningar och nio av paren fick minst 16 ungar, varav
elva blev ringmärkta. Arne Hegemann presenterade de skånska insatserna på en uv-symposium i
Uppsala i februari.
Under inventeringen identifierade vi också flera akuta hot mot våra skånska berguvar. För det
första; oavsiktlig störning av häckningar i bergtäkter. För det andra; eldöd på elstolpar och tyvärr finns
det många mycket farliga elstolpar i Skåne, oftast i närheten av kända boplatser. Vi har framgångsrik
inlett en bra dialog och samarbete med flera täktägare. Vi lyckades öka deras intresse och hänsyn till
berguvar och tillsammans har vi skaffat säkra bohyllor i täkter där det saknades sådana. Detta torde
öka antalet lyckade häckningar i framtiden och vi är optimistiska till att effekten kan ses redan under
2021. Dessutom började vi samarbete med flera elbolag, så att farliga elstolpar som finns i närheten av
boplatser blir säkrade mot kortslutning. Detta samarbete har redan lett till löfte att många farliga
elstolpar i närheten av boplatser blir säkrade under 2021 och 2022. Vi är övertygade om att detta kan
leda till positiva effekter på den långsiktiga populationstrenden. Liksom inventeringen gjordes allt
skyddsarbete helt ideellt och det krävdes ytterliga 75 timmar av obetald arbetstid.
Råka inventerades som vanligt genom föreningens försorg i sex kommuner. Skånes population
bedöms ha stabiliserat sig runt 45 000 par sedan flera år tillbaka och den uppfattningen stöds av årets
inventeringar. Kornsparven inventerades på uppdrag av länsstyrelsen under året och glädjande nog
kunde en viss spridning av häckande par noteras.
Förekomsten av häckande tranor och småtärnor inventerade under året och resultaten kommer att
publiceras i ANSER under 2021. Backsvalan är utsedd till riksinventeringsart under 2020–2021 och
för Skånes del påbörjades inventeringen 2020.
Inventeringen i Fågelsångsdalen upprepades för 68:e gången i rad.
Projektet angående uppföljning av häckningsframgången för strandängsvadarna i Vellinge
kommun, som sedan 2010 år letts av Länsstyrelsen Skåne, fick återigen anslag under 2020 efter ett
uppehåll 2019. Men SkOF följde ändå utvecklingen 2019 och skrev en rapport.
Rehabiliteringsverksamheten genom Fågelskydd Spillepeng (ett projekt i samarbete med SYSAV)
hanterade under året 621 fåglar varav 184 (30 %) återbördades till frihet. Gruppen genomförde därtill
sedvanlig bevakning av Spillepengs fågelliv bl.a. genom årlig häckfågelinventering, bedrev
ringmärkningsverksamhet på Spillepeng samt övervakade naturreservatet på länsstyrelsens uppdrag.
Tolv kroppar samt åtta ägg av arter tillhöriga Statens vilt skickades till NRM i Stockholm. I samband
med ett utbrott av fågelinfluensa skickades flera vitkindade gäss och en pilgrimsfalk till SVA för
analys under senhösten. Tyvärr var dessa positiva.
Kommittén har under året skrivit yttrande och remissvar i en mängd ärenden. Yttrande har lämnats
över bl.a. vindkraftsplaner, områdesplaner, skötselplaner, stadsplanefrågor, elnätsärenden, grus- och
torvtäkter, vägplaner, höghastighetsbana för tåg med mera. Föreningen engagerade sig även i
beredningen av nya jakttider genom egna yttrande samt genom tips och råd till representant för
BirdLife Sverige.
Tillsammans med Kullabygdens Ornitologiska Förening (KOF) lämnade SkOF till länsstyrelsen ett
skarpt remissvar under 2019, där föreningarna framhöll det viktiga att den biologiska mångfalden
måste stå i fokus och att friluftsaktiviteterna behöver kanaliseras på ett bättre sätt än hittills i det
förslag till ett nytt samlat naturreservat som länsstyrelsen skickat ut. Under sommaren 2020 eskalerade
problemen i både nationalparker och naturreservat i hela Skåne, vilket föranledde föreningen att skicka
en orosanmälan till landshövdingen i Skåne.
SkOF har sedan hösten 2011 varit Länsstyrelsens remissinstans för jaktfrågor. Föreningen har
under åren avgivit generella yttranden om ff.a. gäss och kråkfåglar, varför antalet remisser oss
tillhanda har avtagit starkt. Under 2020 yttrade vi oss endast vid ett tillfälle och då gällande en
kattuggla med avvikande beteende,
För tionde året i rad ansvarade SkOF för reducering av gåsstammarna i Malmö genom äggprickning. Totalt prickades 280 gåsägg i Malmö Stad under häckningssäsongen 2020 och vi noterade
att stammarna av grå- och vitkindade gäss verkar ha stabiliserats på en låg nivå.
SkOF hade en sittning med Länsstyrelsen Skåne under året. Föreningens sekreterare har suttit
i Länsstyrelsens Samrådsgrupp för naturvård och i Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.
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Rapportkommittén
Ledamöter i rapportkommittén har under året varit Janne Dahlén (sammankallande), Greger Flyckt,
Ola Marklund, Roine Strandberg, Tomas Svensson, August Thomasson, Ola Elleström, Mattias
Ullman, Johan Lorentzon, Oskar Löfgren och Petter Olsson. Oskar Löfgren och Petter Olsson valdes
in i kommittén under året. Båda är mycket välkomna. Under året valde Jörgen Bernsmo att lämna
kommittén. Vi tackar Jörgen för väl utfört arbete under många år i kommittén.
Medlemmarna i kommittén har arbetat med att administrera observationer i Artportalen och
granskat rapporter på mer ovanliga fågelarter som setts i Skåne under året. Totalt har 260 så kallade
raritetsrapporter behandlats under året. En stor del av arbetet har bestått i att sammanställa
fågelobservationer och analysera data från Artportalen till skriften Fåglar i Skåne och Nationella
rapportkommittén. På grund av rådande förutsättningar genomfördes endast ett möte under året.
Programkommittén
Programkommittén har under året bestått av Eva Engberg (sammankallande), Johnny Jönsson, Lena
Orrling och Monica Pedersen.
Vinterfågelsafari med bl.a. mikroskådning genomfördes som vanligt i januari, i år för 26e gången.
Nio lag med totalt 30 deltagare från olika delar av Skåne var ute och skådade. Samling och
artgenomgång hölls på kvällen på Ekologihuset i Lund.
Under 2020 hölls tolv SkOF-kvällar i Lund med sammanlagt 354 fysiskt närvarande besökare. På
grund av pandemin och restriktioner om antalet besökare på Ekologihuset under hösten planerade vi
att även sända samtliga föredrag via länk i Zoom. Detta gjordes vid fem tillfällen med 225 deltagare,
ca 50 per tillfälle. Fysiskt närvarande på alla fem föredragen var åtta personer, vilket ger ett totalt
deltagande under året om 579 personer. Två planerade kvällar under hösten fick ställas in på grund av
svårigheter att sända via länk och ytterligare begränsning i antalet fysiska besökare.
Årsmötet anordnades 9 mars i Blå Rummet, Ekologihuset, Lund, med 55 deltagare. Kvällen
avslutades med att Hans Cronert berättade om Östra Sibirien.
Tag Plats genomfördes traditionsenligt i maj, även detta för 26:e gången. Tretton lag med totalt 41
deltagare placerade sig runt om i landskapet för sex timmars stillastående fågelskådning.
Peter Elfman höll under senvåren för 24:e året sina uppskattade kvällsexkursioner i Lundaregionen.
På grund av Corona-situationen arrangerades de i år utan samåkning med samling direkt vid respektive
startpunkt. Fyra exkursioner kunde genomföras med totalt 57 deltagare. Det blir sammanlagt 124
kvällsexkursioner från starten 1997.
PR-kommittén
Kommittén bildades vid SkOF:s internat i april 2019. Initialt ingick P-G Bentz, Arne Hegemann och
Per-Magnus Åhrén (sammankallande). Arne Hegemann lämnade kommittén under det gångna året och
ersattes i november av Lars Sundlöf. Kommittén har haft sporadiska digitala möten under året.
SkOF:s historia och nuvarande verksamhet presenterades detaljerat över ett uppslag i BirdLife
Sveriges medlemstidskrift Vår Fågelvärld 2020:4.
Länsstyrelsen Skåne har meddelat i vilka naturreservat föreningens informationsskyltar kan/får
sättas upp. Skyltarna tas för närvarande fram och kommer enligt planerna att finnas på plats inför
vårsäsongen.
Insamling av foton över besöksvärda platser med fågeltorn/plattformar runtom i Skåne pågår.
Platserna kommer att presenteras på SkOF:s hemsida samt i en broschyr under 2021.
SkOF:s Facebook-sida Skånes Ornitologiska Förening har regelbundet uppdaterats under året och
såväl utgivningarna av medlemstidskriften Anser som årsboken Fåglar i Skåne har förannonserats.
Föredragen på måndagskvällar vår och höst på Ekologihuset i Lund har marknadsfört på Facebook. På
grund av rådande pandemi har höstens föredrag varit möjliga att följa via konferensappen Zoom
genom Arne Hegemanns och Rachel Muheims försorg. SkOF:s Facebookgrupp har idag (2021-01-19)
1 934 medlemmar, närmare 700 fler än i februari 2020. Sidan administreras av P-G Bentz och Monica
Pedersen.
Medlemmarnas intresse av att visa egna foton på fåglar har efterhand blivit en stor del av inläggen
på föreningens Facebook-sida. Detta innebar ibland att föreningsmeddelanden ”försvann i mängden”
av inlägg. Därför skapades under 2020 Facebook-sidan Fåglar i Skåne med syftet att vara ett
skyltfönster för alla de entusiastiska fotografer som tidigare publicerat sina fågelfoton på SkOFs
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medlemssida. Gruppen har idag (2020-12-12) 357 medlemmar. Även denna sida administreras av P-G
Bentz.
Storkprojektet
Storkprojektet drivs gemensamt av SkOF och Naturskyddsföreningen i Skåne. Från SkOF ingår
Anders Linus Larsson, Per-Erik Larsson, Ola Olsson och Staffan Åkeby i ledningsgruppen. Petter
Albinson är deltidsanställd projektledare. Ett sjuttiotal volontärer är engagerade i projektet, de hjälper
till med daglig utfodring och tillsyn av storkarna i hägnen, fodertransporter, reparationer, uppsättning
och nedtagning av utsläppshägn och mycket mera. Under häckningstiden ska de små storkungarna ha
mat fyra gånger per dag, senare tre gånger per dag. Det är en mycket arbetsintensiv tid!
Under 2020 häckade 80 fria storkpar i Skåne och ca 118 ungar blev flygga, vilket är ett nytt rekord.
Mycket glädjande är att inte mindre än fyra helt nya häckningsplatser har tillkommit i år. En är resultat
av utsläpp via utsläppshägn, medan de andra tre är helt spontana etableringar. Det går åt många
timmar i fält för att följa upp var alla häckande par finns och om det skett några nya parbildningar.
Även häckningen följs upp för att kunna ringmärka ungarna vid rätt tillfälle;
Antalet par som häckar i hägnen minskas planenligt. Under året avslutades därför uppfödningen i
hägnet vid Karups Nygård, som var storkprojektets allra första hägn, invigt 1989. Storkarna där
flyttades till hägnet vid Hemmestorp Mölla och några par till Fulltofta. Många av volontärerna från
Karup flyttade med ”sina” storkarna till de nya hägnen och deltog i arbetet där. I år häckade det 46 par
i hägnen och de fick sammanlagt 77 flygga ungar. Av dessa släpptes 57 gemensamt ut från Hemmestorp under närvaro enbart av projektets volontärer och ledningsgruppen, men utan extern publik p.g.a.
de rådande restriktionerna m.a.a. corona-pandemin. Den årliga Fadder- och Sponsordagen genomfördes dock vid Fulltofta storkhägn i augusti, då 20 sent kläckta storkungar släpptes ut. Vid detta event
delges faddrar och sponsorer information, både om det gångna storkåret och om sina respektive
fadderstorkar och man får årets storkdiplom som tack för sitt generösa stöd. Således kom 195
storkungar på vingarna i år, vilket även det är ett rekord. Under våren släpptes även tio adulta
häckningspar ut från de fem olika utsläppshägnen, som alla har haft sina grupper av storkskötare.
Tack vare medel från Alvins fond kunde Storkprojektet märka fyra av årets storkungar med små
GPS-sändare. Via projektets stödförening Storkens Vänner har information om de flyttande storkarna
och deras öden kontinuerligt skickats ut under hela hösten.
Nya smittspridningsrestriktioner har införts med anledning av fågelinfluensa, men de har inte
inneburit någon skillnad för Storkprojektet, som redan utfodrar storkarna under nät eller under tak.
Restriktionerna med anledning av covid-19-pandemin har kraftigt påverkat Storkprojektets
ekonomi. Varken det publika utsläppet i juli eller sedvanliga offentliga guidningar har kunnat
genomföras. Normalt brukar personal ur ledningsgruppen eller volontärer genomföra ett tjugotal
förhandsbokade guidningar och föredrag per år, men så gott som alla har ställts in eller avbokats.
Som vanligt fick Storkprojektet mycket uppmärksamhet i olika massmedier, särskilt lokalt men
även i flera riksmedier. Även i sociala medier var uppmärksamheten kring projektet stor. I slutet av
året hade projektet över 2 600 följare på Facebook, ca 200 fler än vid årets början.

Falsterbo Bird Show
Vid planeringen av Falsterbo Bird Show representerades SkOF och Falsterbo Fågelstation av Eva
Engberg och Björn Malmhagen. På grund av Covid-19-pandemin togs beslutet tidigt att helt ställa in
årets Bird show.
Beslut togs också att ändå genomföra Naturpedagogiska dagar i en nerbantad version under ledning
av Anette Barr. Under fyra dagar i den vecka som FBS skulle ha hållits deltog ca 500 barn från 17
klasser. Detta var mindre än hälften av det antal som deltagit under tre dagar tidigare år. Programmet
var anpassat så att lärarna själva, med grundliga instruktioner, skulle kunna genomföra de olika
aktiviteterna. En gymnasieklass från Trelleborg hjälpte till en dag och fyra volontärer under alla
dagarna.
På lördags- och söndagsmorgnarna fanns P-G Bentz på plats nere vid Falsterbo Fyr för guidning
”Under Fågelsträcket”. Under de två dagar då FBS skulle ägt rum var det 220 personer som deltog.
Planeringen av Bird Show 2021 beräknades starta under hösten 2020 men då kom beskedet från
Vellinge kommun att man avsåg stänga ner Strandbaden och Naturum. Detta gjorde naturligtvis läget

7
väldigt osäkert och planeringen sköts på framtiden. Fortfarande råder osäkerhet om FBS kan
genomföras 2021. Även läget beträffande Covid-19-pandemin under 2021 är oklart.

SkOFs hemsida www.skof.se
SkOFs hemsida www.skof.se innehåller bl.a. programverksamhet, ANSER-information (bl.a. ett
fullständigt register över allt ANSER-innehåll genom åren), presentation av skånska fågellokaler,
försäljning av SkOF-artiklar samt kontaktinformation till styrelse och kommittéer. Hemsidan länkar nu
till Artportalen och senaste obsar kan tas fram per kommun, hela Skåne och hela Sverige. Skånes
Fågellokaler presenteras nu via BirdLife Sveriges mall och SkOF tackar Eva Hjärne och Anna Carter
för tillkomsten av detta.
Dessutom finns nytt från Storkprojektet och Berguvsprojektet och en länk till Fågelskydd
Spillepeng med råd om hur man tar hand om skadade eller sjuka fåglar. Regionala rapportkommittén
(Rrk) har en stor avdelning med både rapporterings- och bestämningstips.
Rrk-sidorna har egen administration medan de övriga administreras av Lennart Karlsson. Falsterbo
Fågelstation, Fågelskydd Spillepeng och Storkprojektet har egna hemsidor på egna domäner.
Google Analytics visar att 21 000 unika användare besökte SkOFs hemsida under 2020.
Motsvarande siffra för 2019 är 18 655, besökarantalet har alltså ökat kraftigt med nästan 13 %.
Ungefär 91 % av besökarna är svenska och 5 % är danska. Totalt är 13 länder representerade. Mest
avlägsen är en användare i Singapore.
Den nuvarande hemsidans layout är synnerligen omodern och dessvärre fortfarande inte utbytt.
Detta arbete är pågår men har, liksom uppdateringen av Falsterbosidorna, ännu inte kunnat
färdigställas för publicering pga. anhopning av annat arbete.
SkOF och coronaeffekten
Pandemin påverkade föreningen på flera olika sätt. Falsterbo Fågelstation och Storkprojektet blev t.ex.
ekonomiskt lidande p.g.a. minskad försäljning och utebliva publika evenemang. Flera andra
evenemang som SkOF normalt deltar i blev också inställda, inte minst Falsterbo Bird Show. Därmed
missade föreningen möjligheter till infospridning och publika kontakter. Men det fanns positiva sidor
också. Vi lärde oss t.ex. att hålla digitala möten, såväl i styrelse som i kommittéer. Denna teknik
fungerade bra och kommer förmodligen att användas även framöver. Våra föredrag, de s.k.
måndagskvällarna, kunde också fortleva tack vare den digitala tekniken. Genom att direktsända
föredragen via Zoom kunde de hållas trots restriktioner. Detta uppskattades, inte minst av personer på
avlägsna orter som härmed fick möjlighet att ta del av våra föredrag. Även här ser vi en framtida
potential.
FALSTERBO FÅGELSTATION
Stationen var bemannad hela året. Själva stationsbyggnaden i Falsterbo park var dock stängd under
vintern, då personalen bodde vid Fyren.
Den ornitologiska verksamheten var som vanligt främst inriktad på flyttfågelstudier med
ringmärkning samt räkning av sträckande och rastande fåglar enligt standardiserade rutiner som bas.
Standardiserad ringmärkning pågick för 41:a året i rad vid Fyren 21 mars–10 juni och 21 juli–10
november samt vid Flommen 21 juli–30 september. Ringmärkningen av tropikflyttare ingick för 15:e
året i rad i Miljöövervakningsprogrammet vid Länsstyrelsen Skåne.
Den standardiserade räkningen av sträckande fåglar vid Nabben (inom Naturvårdsverkets
fågelövervakningsprogram) genomfördes för 48:e året i rad under tiden 1 augusti–20 november.
Andra fältprojekt som pågick under 2020 var:
• Häckfågelinventering av strandängar och våtmarker i Vellinge kommun med speciell inriktning
på hotade arter. Uppdrag från Vellinge kommun, startår 1988. (Mattias Ullman m.fl.)
• Skydd och övervakning av skärfläckekolonin vid Landgrens holme, Skanör. (Mikael Kristersson m.fl.)
• Råkinventering i Vellinge kommun. Startår 1991.
• Veckovisa räkningar av rastande fåglar runt Falsterbonäsets kuster. Startår 1993.
• Färgringar och GPS-loggar sattes på 25 av fyrträdgårdens häckande starar. (Arne Hegemann)

8
•

Koltrastens flyttning. Inprovning av ICARUS-projektet, ett europeiskt samarbetsprojekt om
koltrastars flyttning och uppehåll med hjälp av satellitsändare.

Väderobservationstjänsten sköttes enligt uppdrag från SMHI.
Tyvärr förekom ingen fladdermusövervakning under året pga. Corona. Av samma skäl blev det inte
heller någon dagfjärilsinventering.
Verksamheten vid fågelstationen bedrevs i gott samarbete med fågelforskare vid Biologiska
institutionen vid Lunds universitet och andra institutioner, Naturvårdsverket, Vellinge kommun,
Länsstyrelsen Skåne, medlemmar i Falsterbokommittén och intresserade fågelskådare.
Publicering
Under 2020 utökades stationens meddelandeserie med följande publikationer:
327. Karlsson, L. & Ehnbom, S. 2020. Övervakning av beståndsväxlingar hos tropikflyttande
småfåglar 1980–2019. Rapport till Länsstyrelsen Skåne. 49 sidor + Appendix.
328. Kjellén, N. 2020. Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 2019. (Summary: Migration counts
at Falsterbo in the autumn of 2019.) Fåglar i Skåne 2019: 5–45.
329. & Ehnbom, S., Karlsson, L. & Illa, M. 2020. Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2019.
(Summary: Ringing at Falsterbo Bird Observatory 2019.) Fåglar i Skåne 2019: 46–83.
330. Ullman, M. 2020. Inventering av häckande kustfåglar i Vellinge kommun. Verksamhetsrapport
2020. Rapport till Vellinge kommun. 49 sidor + Appendix.
De flesta meddelandena (fr.o.m. nr. 1) finns tillgängliga i pdf-format på stationens hemsida.
Aktuella rapporter från stationen publicerades i nr. 2 och 4 av ANSER under rubriken ”Falsterbonytt”
och en sammanfattande årsrapport (för 2019) finns i BLSs årsbok Fågelåret 2019, publicerad 2020.
Publik verksamhet
Med stöd från Vellinge kommun, Crafoordska Stiftelsen och Studiefrämjandet genomfördes
guidningar för skolklasser m.fl. grupper vid Fyren under såväl vår- som höstsäsongerna. Corona
påverkade kraftigt antalet besökare, som under våren stannade vid 417 personer fördelade på 22
grupper. Det kan jämföras med genomsnittet 1980–2019 som är 1 405 personer i 62 grupper. De
grupper som kom på besök var nästan uteslutande barngrupper. Den stora tillströmningen av
pensionärsgrupper, som vi har haft under senare år, försvann helt.
Under hösten guidades 3 094 personer i 74 grupper, att jämföra med medeltalet 1980–2019 som är
4 094 personer i 148 grupper. Häri ingår besökare vid 550 barn i åtta grupper i FBS barnpedagogiska
dagar (det enda som blev kvar av Falsterbo Bird Show 2020) och deltagarna i ”Skåda med
P-G” (knappt 1 900 personer, se nedan). De ordinarie ringmärkningsguidningarna samlade totalt bara
ca 650 åhörare. Som guide under våren tjänstgjorde Axel Thorenfeldt. Under hösten var Josefina
Pehrson ordinarie guide, tidvis avlöst av Leo Jhaveri, Axel Thorenfeldt och Karin Persson. Josefina
Pehrson höll i visningarna under de barnpedagogiska dagarna.
Guidningarna utanför fyren, kallad ”Fågelskådning i lagom tempo” eller i folkmun benämnda
”Skåda med P-G”, hade också färre besökare än normalt, vilket vi skyller på Corona. Hösten 2019 var
det uselt väder, i år var det Corona. I fjol kom ca 2 500 besökare, i år ca 1 900 (uppskattade antal).
P-G Bentz ledde därutöver ett par Coronaanpassade föredrag och exkursioner, bl.a.
”skärfläckevandringar” i Skanör under våren. Mikael Kristersson ledde också en tur runt
skärfläckekolonin.
De digitala anslagstavlorna visade sträck- och ringmärkningssiffror med daglig uppdatering
respektive P-G Bentz bildspel ”Falsterbofåglar” och en kort presentation av fågelstationen. All
information ges både på svenska och engelska och uppskattas mycket av besökarna.
Utställningen i Fyren hölls aktuell genom att en del av innehållet på skärmarna uppdaterades. En
video om ringmärkning samt ett bildspel om naturvärden på Falsterbonäset ”Inte bara fåglar” visades
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non-stop. Fyrshopen var som vanligt var öppen varje veckoslut från mitten av augusti till slutet av
oktober men även här var det färre besökare pga. Corona.
De tre illustrerade flerspråkiga krysslistorna med 44 arter ”Falsterbofåglar om hösten”,
”Falsterbofåglar om våren” och ”Falsterbofåglar om vintern”, producerade av P-G Bentz, såldes
framgångsrikt under gratisguidningarna. Informationsfoldrar på svenska, tyska och engelska fanns
tillgängliga i Fyrshopen.
En helt ny gren i den publika verksamheten var öppethållandet av Fyren under torsdag–söndag
några veckor mitt i sommaren. Det gav ett välbehövligt tillskott i kassan, som delvis kompenserade
bortfallet av guideavgifter. Björn Malmhagen höll i trådarna för detta arrangemang och lokala
ungdomar hjälpte till att organisera det hela i ”coronasäker” niljö.
Fågelstationen figurerade också i press, radio och TV vid (minst) 25 tillfällen.
Ringmärkningskurs
Under fyra dagar i början av augusti genomfördes en grundkurs i ringmärkning för ungdomar. Fyra
tjejer och fyra killar deltog i kursen som leddes av Björn Malmhagen, Marc Illa, Stephen Menzie, Ola
Svensson och Sophie Ehnbom. Ungdomarna var med vid ringmärkningen både vid Fyren och
Flommen och fick lära sig hur man sätter upp och tar ner nät, hur man plockar ut fåglar ur näten, hur
man sätter på ringar, hur man art-, ålders- och könsbestämmer fåglar och hur man mäter biometriska
data. Det var full rulle hela tiden med många höjdpunkter som t.ex. ett par vattenrallar, en höksångare
och en svarthakad buskskvätta.
Kursen anordnades i samarbete med Ungdomsskådarna BirdLife Sverige och ekonomiskt stöd
erhölls från Studiefrämjandet och Marie-Claire Cronstedts Stiftelse.
Internationella kontakter BM
Under 2020 har vi fortsatt vårt arbete med att bygga upp våra internationella relationer, främst genom
digitala medier då resor och andra utbyten inte varit möjliga. Vårt samarbete vi haft sedan 2015 med
Cape May BO, USA, Spurn BO, England, och Long Point BO, Kanada har löpt på med regelbunden
digitala möten. Björn har successivt lämnat över vår representation på dessa till Stephen Menzie, där
som tidigare kreativa diskussioner och erfarenheter utbytts under året.
Björn Malmhagen har under året även ingått i styrgruppen för den fjärde IBOC-konferensen som
planeras genomföras i Vera Cruz, Mexico tidigast hösten 2022.
Hemsidan www.falsterbofagelstation.se
Fågelstationens hemsida har dagligen uppdaterats med ringmärknings- och sträcksiffror under
säsongerna och den digitala dagboken lever vidare, nu på sitt 14:e år. Vissa andra uppdateringar har
också gjorts, bl.a. för lättare åtkomst av dagssummor från såväl sträckräkning som ringmärkning.
Insamlingsprojektet (se nedan) finns förstås också på hemsidan.
Enligt Google Analytics hade sidan 8 600 unika besökare under 2020. Det är drygt 300 fler än i
fjol.
Företaget Wildlife Garden bidrog även 2020 med en webbkamera, som sattes upp vid
tornfalksholken på Fyren. Tyvärr blev det ingen häckning i år heller.
Stationen har också en Facebooksida som vid årsskiftet hade ca 5 339 följare, ungefär 200 fler än
ett år tidigare. Vår Instagramsida har f.n. 1 494 följare. Facebooksidorna administreras av P-G Bentz,
Måns Karlsson och Björn Malmhagen.
Under 2020 har arbete med en moderniserad hemsida fortsatt.
Ekonomi
Länsstyrelsen i Skåne fortsatte sitt stöd till projektet för övervakning av tropikflyttarnas
populationstrender. Naturvårdsverket finansierade sträckräkningen, som numera administreras av
fågelstationen.
Bidrag till framtagandet av den nya upplagan av ”Vingar över Falsterbo” erhölls från Johan och
Jakob Söderbergs stiftelse, Region Skåne, Vellinge kommun och Länsstyrelsen Skåne. Boken är långt
framme i produktionen men ännu ej klar för tryck.
I övrigt finansierades verksamheten vid fågelstationen genom anslag från Vellinge kommun
(inventering av naturreservat och guidning), Studiefrämjandet (guidning), Crafoordska Stiftelsen
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(guidning), Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond (ringmärkning), Olle Högstedts stiftelse (ringmärkning),
Marie-Claire Cronstedts stiftelse (ringmärkningskurs för ungdomar) samt egna inkomster från
guidning och försäljning.
Insamlingsverksamheten via 90-konto, för att på lång sikt stärka stationens ekonomi och därmed
dess verksamhet, fortsatte. Responsen från allmänheten är fortsatt god och vi är synnerligen
tacksamma för detta. Fyra nyhetsbrev skickades ut till alla givare under året.
Stationens ekonomi regleras via Falsterbofonden och all bokföring sköts av SkOFs kassör Karin
Persson.
Renovering
Arbetet med den hållbara totalrenoveringen av fågelstationens ytterväggar färdigställdes under hösten.
Den sista etappen omfattade den östra fasaden, som väl också är den till ytan största. Nu har den
knackats ren från gammal cementinblandad puts, försetts med galvaniserat putsnät för att armera mot
sprickbildning, putsats om med traditionellt kalkbruk och därefter kalkmålats. Därtill har grunden
asfaltmålas och dräneringen har förbättrats med grus och kullerstenar. Arbetet har utförts av Mikael
Kristersson, som ska ha världens största tack för detta!
Falsterbokommittén
I kommittén ingick Thomas Alerstam, P-G Bentz, Sophie Ehnbom, Lennart Karlsson, Måns Karlsson,
Nils Kjellén, Mikael Kristersson, Björn Malmhagen (sammankallande), Stephen Menzie
(stationschef), Rachel Muheim, Anna Nilsson, Karin Persson och Sissel Sjöberg. Kommittén
sammanträdde tre gånger under 2020.

VINST OCH FÖRLUST
KOSTNADER
Egen verksamhet
ANSER
Medlemsregistret
Trycksak Fåglar i Skåne
Övrigt material
Distribution/lager
Administration
Medlemsverksamhet
Forskning och fågelskydd
Värdeminskning fonder

Falsterbo Fågelstation
Drift fågelstationen
Administration
Ringmärkning + övriga kostn.
Personalkostnader
Försäljningsomkostnader
Projektkostnader
Insamlingskostnader
Avsättn Fbo- och Bokfonden
Avsättning till Bokfonden
Värdeminskning fonder
Årets förlust/vinst

Summa kostnader

2020

2019

226 223,12
5 356,00
69 385,00
0,00
47 375,00
117 237,77
47 102,05
456 352,60
10 063,38

215 412,21
5 252,00
66 565,75
48 185,00
47 594,00
124 941,04
80 261,74
351 956,24
0,00

979 094,92

940 167,98

129 351,50
33 578,25
12 603,10
1 705 355,31

115 531,17
61 664,55
4 572,50
1 645 912,03

162 575,30
70 376,66

145 105,86
62 087,33

7 757,00
0,00
119 823,44
18 135,45

5 955,00
71 132,66
0,00
0,00

2 259 556,01

2 111 961,10

-502,27

3 238 148,66

INTÄKTER
Egen verksamhet
Medlemsavgifter
Föreningsbidrag
Gåvor
Trycksaker och annonser
Administration
Medlemsverksamhet
Forskning och fågelskydd
Fondräntor

Falsterbo Fågelstation
Logi
SMHI
Projekt Falsterbo
Övriga anslag
Administration
Gåvor
Guidning
Försäljning
Fyren
Fondräntor
Ur Fbo-fonden

-4 019,90

3 048 109,18

Summa intäkter

2020

2019

385 708,51
85 000,00
5 035,00
89 126,88
6 025,36
2 000,00
367 669,15
38 027,75

388 875,14
72 000,00
3 490,00
186 261,50
406,74
2 000,00
177 371,19
105 743,51

978 592,65

936 148,08

17 866,12
386 928,00
28 220,00
1 116 820,00
36 134,00
153 181,00
67 680,00
330 115,20
42 000,00
44 563,06
36 048,63

73 465,50
382 732,00
47 941,00
816 000,00
55 879,25
180 968,50
158 540,00
227 357,50
42 000,00
127 077,35
0,00

2 259 556,01

2 111 961,10

3 238 148,66

3 048 109,18

UTGÅENDE BALANS 2020
TILLGÅNGAR

2020

2019

7 676,00
66 021,45
444 212,85
197 670,55
3 689 879,75

2 662,00
98 759,34
393 501,44
185 325,55
3 635 488,08

4 405 460,60

4 315 736,41

Omsättningstillgångar
Kassa
Bank

Fonder

Falsterbo
SkOF 203-2
Falsterbo 196-7
Falsterbo 90-konton
Fondkonton Swedbank

S:a likvida tillgångar

2012
2020

2012
2019

275 550,57
15 871,15
49 431,02
64 421,27
112 159,00
140 000,00
56 432,00

231 983,94
4 452,30
47 670,52
32 500,00
55 293,35
160 000,00
68 334,00

713 865,01

600 234,11

17 260,14
64 251,97

17 260,14
71 121,72

81 512,11

88 381,86

Gerolds fond
Fågelskydd Spillepeng
Standardrutter Skåne

260 744,93
123 561,57
33 461,45

260 744,93
121 702,32
23 422,45

S:a externa fonder

417 767,95

405 869,70

29 925,65
225 231,55
276 212,14
315 000,00
16 701,05
2 457 742,14
100 137,20
260 552,92
-502,27

29 925,65
225 231,55
276 212,14
315 000,00
33 647,05
2 361 047,58
79 329,20
264 572,82
-4 019,90

3 681 000,38

3 580 946,09

SKULDER
Kortfristiga skulder
Medlemsavgifter nästa år
Leverantörsskulder SkOF
Fågelsångsdalen
Övriga projekt
Leverantörsskulder Fbo
Anslag Fbo 2021/20
Skatt/sociala avg. SkOF+Fbo

S:a kortfristiga skulder

Kortfristiga fordringar
Fordran Danske Bank
Fordran trycksaker m.m. SkOF
Statlig resegaranti
Skattekonto
Fordran trycksaker, nät m.m. Fbo

S:a kortfr. fordringar

10 500,00
95 767,50
50 000,35
3 364,00
116 610,00

20 495,00
104,00
50 000,35
3 319,00
27 176,00

276 241,85

101 094,35

Inventarier och lager

Långfristiga skulder
Projekt Kornsparv
Kungsörnsbevakning

S:a långfristiga skulder

Externa fonder

Birdwatching in Skåne
Skånsk Skådarguide
Skånes Fågelatlas
Storlom i kök och fasan i grill
Vingar över Falsterbo
Nät

14 660,00
34 605,00
3 212,00
38 847,00
0,00
121 115,00

15 240,00
38 385,00
5 548,00
39 629,00
0,00
159 795,00

S:a inventarier och lager

212 439,00

258 597,00

Fågeltorn
Fågelstationen
Inventarier
Arkiv

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

SkOF-Res fonden
Publiceringsfonden
Fågelfonden
SkOF-fonden
Renoveringsfonden
Falsterbofonden + Bokfond + IBOC
SMHI-reserven
Övrigt eget kapital per 1 januari
Årets resultat

S:a anläggningstillgångar

4,00

4,00

S:a eget kapital

4 894 145,45

4 675 431,76

Anläggningstillgångar

TOTALT

Eget kapital/interna fonder

TOTALT

4 894 145,45 4 675 431,76

BUDGET 2021
KOSTNADER
Egen verksamhet
ANSER
Medlemsregistret
Trycksaker
Administration
Medlemsverksamhet
Forskning och fågelskydd
Värdeminskning fonder fonder
Falsterbo Fågelstation
Drift fågelstationen
Administration
Ringmärkning - materiel
Personalkostnader
Försäljningsomkostnader
Projektkostnader inkl insamling
Avsättning Fbo-fond (+Bok 2020)
Värdeminskning fonder

Summa kostnader

utfall 2020

240 000
5 000
90 000
110 000
52 000
390 000
0
887 000

227 000

100 000
35 000
5 000
1 500 000
155 000
350 000
0
0
2 145 000

129 000

5 000
117 000
117 000
47 000
456 000
10 000

Egen verksamhet
Medlemsavgifter
Anslag och gåvor
Trycksaker och annonser
Administration
Medlemsverksamhet
Forskning/fågelskydd
Räntor

979 000

34 000
12 000
1 705 000
163 000
78 000
120 000
18 000

Falsterbo Fågelstation
Logi
SMHI
Projekt Falsterbo
Anslag
Gåvor
Försäljning och guidning
Ur Fbo-fonden
Räntor

2 259 000

Summa intäkter

3 032 000

Årsavgift 2022
Medlemsavgiften föreslås oförändrad:
Fullbetalande medlem:
Ungdomsmedlem (född 1993 eller senare):
Familjemedlem:
Medlem bosatt utanför Sverige:

INTÄKTER

225:95:30:270:-

utfall 2020

385 000
80 000
80 000
5 000
2 000
300 000
35 000
887 000

386 000

40 000
390 000
250 000
900 000
100 000
430 000
0
35 000
2 145 000

18 000

3 032 000

90 000
89 000
6 000
2 000
368 000
38 000
979 000

387 000
70 000
1 153 000
153 000
397 000
36 000
45 000
2 259 000

