
UNGDOMSHELG 25-27 SEPTEMBER 2015 
 

Info: Den 25-27 september anordnas en ungdomshelg för ungdomar mellan 15-19 år på 

Landsorts fågelstation, på ön Öja söder om Nynäshamn. För dig som sedan tidigare är 

fågelintresserad och har börjat fågelskåda är detta en perfekt chans att uppleva de svenska 

flyttfåglarna och få vara med och lära sig både om ringmärkning och sträckskådning, samt ta 

del av verksamheten på fågelstationen! 

De enda kraven som ställs för att man får vara med på ungdomshelgen är att man är mellan 

15 och 19 år samt att man har ett intresse av fåglar och vill lära sig mer och ta del av det man 

gör på en fågelstation. Utöver detta är det även bra om man känner sig säker att bo borta 

under en helg och kan hjälpa till med exempelvis: matlagning, diskning, städning. Det bör 

även nämnas att det blir tidiga mornar (solluppgång) för ringmärkningen. 

Kost & Logi: Avgiften för ungdomshelgen är 300:- per person. Mat för helgen inköps av 

exkursionsledaren innan avresa, har man några särskilda krav/önskemål gällande maten så 

informera gärna detta till ledaren genom via mobiltelefon eller mail som står nedan. På 

fågelstationen finns nätverksuppkoppling och el vilket är fritt att använda för alla. 

SAKER ATT TA MED SIG: 

Lakan & örngott: täcken och kuddar finns på stationen, men lakan, påslakan och örngott får 

man ta med själv. 

Varma kläder: I slutet av september är det vanligtvis ganska kallt ute på Landsort, så varma 

kläder i form av mössa, vantar, tjockjacka, långkalsonger m.m. är bra att ha med sig. Det 

finns även risk för regn, så ta med kläder för alla väder. 

Kikare (& tubkikare): Kikare och (om man har) tubkikare är viktigt att ha med. 

Handduk och schampo: Det finns dusch på stationen om man behöver duscha. 

Bra skor: På Landsort kan det vara blöt trots bra väder, så ta med vattentäta kängor eller 

gummistövlar! 

SAKER ATT TÄNKA PÅ:  

På fågelstationen finns det en del regler att följa så att alla kan trivas, information om detta 

kommer även ges ute på fågelstationen, men några saker som är bra att tänka på redan nu 

är:  

Lyssna alltid på ledarna och följ vad de säger: För att hålla ordning finns det alltid några 

arbetare på stationen, och då man håller på med fåglar är det viktigt att alltid lyssna på vad 

de har att säga. 



Spring inte iväg utan att informera ledaren först. Spring inte heller fram till nät utan att eller 

plocka fåglar utan att ledaren eller personal är med. 

Hjälp till med sysslor: Vid matlagning, städning och annat är det viktigt att alla hjälper till så 

att inte alla behöver göra allt, ungdomsledaren kommer se till att det blir jämt med sysslor 

mellan alla. 

Sist men inte minst: följ dom reglerna som redan står ute på stationen, oftast är det inte mer 

än att hålla ordning och reda precis som man gör hemma! 

SCHEMA FÖR UNGDOMSHELGEN 

Fredag:  

• Anländer till fågelstationen kl. 19:05, därifrån tar det cirka 3 min att gå till fågelstationen. 

• Lagar mat, packar upp och bäddar. Efter detta gås resten av helgens aktiviter igenom. 

Lördag: 

• Förmiddag: Ringmärkning tillsammans med ringmärkare på stationen.  

• Lunch. 

• Eftermiddag: Sträckskådning och sedan allmän fågelskådning på ön. 

• Kväll: Matlagning sedan fria kvällsaktiviteter (möjligtvis försök till att fånga ugglor) 

 

Söndag: 

• Förmiddag: Ringmärkning tillsammans med ringmärkare på stationen. 

• Lunch, samt lite fågelskådning. 

• Packning och städning innan hemfärden 13:30. 

• Tillbaka i Stockholm cirka 16:00 

 

Att ta sig till Landsort: För att ta sig till Landsort tar man pendeltåget 35 från Stockholms 

Central mot Nynäshamn, tåget avgår 16:42 från centralen. Efter detta tar man buss 852 mot 

Torö och åker sedan över med båt till Landsort. OBS: kostnaden för båten är 100:- tur och 

retur, så ha dessa med er vid avresa. 

Ledaren kommer att sitta i bakersta vagnen av tåget och hoppar på vid Stockholms central. 

ANMÄLAN: Det får plats 5 personer till ungdomshelgen och det är först till kvarn som gäller. 

För anmälan kontakta Liam Martin genom mobil: 070 382 6216. Eller via mail: 

liamkarlmcihael@hotmail.com. Dessa kan även användas om man är osäker på något eller 

behöver kontakta ledaren under ungdomshelgen. 

mailto:liamkarlmcihael@hotmail.com

