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Motion till årsmötet 2021
Fortsatt stöd till fågelhäckning i våra rekreationsskogar
Vi tackar för stödet med 2000 kr från MSV för år 2020 för att öka möjligheterna för fåglar att
häcka framgångsrikt i våra rekreationsskogar.
Vi har använt medlen till material, själva byggt 15 holkar, märkt dem med MSV, nummer och
år, och gjort framsidan som en lucka för att underhållet ska vara enkelt. Vi har satt upp dessa
tillsammans med Lars Persson ur Skogsvårdsgruppen, som också har noterat läget för varje
holk på en digital karta så att alla holkar lätt kan återfinnas.
Målarterna var storskrak och knipa längs med kusten från Idalen till Lotsudden, och
kattuggla inne i skogen. Redan denna första sommar har vi haft häckning i fem av dessa
holkar när vi inspekterade och underhöll dem under hösten.
När vi satte upp holkarna i MSV:s skogar och då vi inspekterade dem uttryckte många
förbipasserande intresse för arbetet och tyckte det var en bra insats för vår lokala natur.
Stockholms Ornitologiska förening hörde talas om projektet och har beskrivit det i sin tidning
Fåglar i Stockholmstrakten nr 3:2020, artikeln med bilder finns på MSV:s hemsida:
https://bjornomsv.se/wp-content/uploads/2020/10/MSV-holkprojekt.pdf .
Där finns även en tabell över alla holkarna med datum när vi satte upp dem och med fynden
vid höstens inspektion. Ornitologföreningen såg detta projekt som en förebild för fler
föreningar som har möjlighet att sätta upp holkar till stöd för fåglar i sina närområden.
Med denna motion söker vi fortsatt stöd för projektet 2021.
Då flera sjöfågelholkar för storskrak och knipa haft häckning föreslår vi att flera sådana sätts
upp längs kusten från Lotsudden till Björkvik. Även tornseglare, göktyta och stare är arter
som finns i området men som har svårt att hitta bra möjligheter att bygga bon.
Vårt förslag är en budget upp till 1500 kr till material, och vi åtar oss att bygga holkarna
själva utan ersättning precis som i år, och inspektera och underhålla alla holkar efter
sommaren.
Lars Persson är vidtalad och positiv till att delta i arbetet även 2021.
Med vänliga hälsningar
Staffan och Måd Lindblad
Idalsvägen 30

