
Instruktioner till Örnräknare den 1 mars 2008 mellan klockan 10 och 12. 
Vi räknar och rapporterar både HAVSÖRN och KUNGSÖRN.
• När Du är på plats, ring upp din telefonoperatör på Rördrommen enligt bifogade grupplistor! Då 

vet vi att din mobil har täckning. Rördrommen ska också kunna vidarebefordra till Svalan, vilka 
platser som är bemannade under räkningen. Du berättar även kort om vädret: siktförhållanden 
(100-tals m), vindriktning och vindstyrka (svag, måttlig, hård).  Du kan ringa från kl. 9.30.

• ”Rördrommen” ringer sedan upp dig en gång per kvart från kl. 10:15, då du bara meddelar dina 
obsar under den gångna kvarten, t.ex.1 kungsörn, 5 havsörnar eller ingen havsörn/kungsörn.

• Gör egna anteckningar om ålder efter bästa förmåga (Se protokollet), vilket du rapporterar, när 
Fältstationen ringer upp en extra gång efter kl. 12.00 för att få dessa uppgifter. Då kan du göra 
korrigeringar. Lämna ”vårtecken” också! Vet du om yrkesfiske bedrivs i området? Berätta i 
så fall! 
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• Till Svalan rapporteras bara de observationer, som vi fått in via mobiltelefon under de båda 
timmarna. 

• Resultaten av observationerna uppdateras successivt i Svalan med cirka 30 minuters fördröjning. 
Adressen blir: http://www.artportalen.se/birds/dagens.asp Under rubriken ”inventeringar” finns 
”örnräkning”. Där finns resultaten från 2004 och framåt.

• Den som har möjlighet är välkommen efteråt till Rördrommen på lunch (Ingrid Karlssons erkänt 
goda ärtsoppa till ett bra pris). Då kan vi lufta våra erfarenheter från räkningen. Du får också 
tillfälle att skaffa vår populariserade verksamhetsberättelse ”Sörfjärden 2007”. Vi säljer även 
faktahäftet ”Sörfjärden - en vik av Mälaren” och ”Runstenar vid Sörfjärden”. Det finns också gratis 
turistkartor över området. Ta gärna en titt också på vår nymonterade rördrom!

• Det preliminära resultatet presenteras på söndagen, då Fältstationen är öppen för allmänheten 
mellan 9 och 15.

• Söndag 2 MARS kl. 10.00 träffas så många ”örnobservatörer” som möjligt i Rördrommen för att 
göra en slutlig bedömning och sammanställning av årets örnräkning. Vid denna träff diskuterar vi 
årets erfarenheter. Då kan man få en enkel lunch till bra pris. Vi presenterar också resultatet av 
vår yrkesfiskarenkät.

• Ta väl hand om besökare på de publika platserna!
• Tack för din medverkan! LYCKA TILL!


