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En miljon för mångfalden! 
Vi behöver en miljon kronor innan den sista 
september för att kunna köpa in marken norr om 
forskningsstationen – marken till vänster i bild. 
 

 
 
Nu i halvårsskiftet har vi fått ihop drygt en halv 
miljon, så det är en bit kvar. Din hjälp är värdefull! 
Station Linné står – tillsammans med resten av 
mänskligheten – inför stora utmaningar. 
Klimatförändringar och arters försvinnande ställer 
nya krav på vår kunskap om naturen. Det behövs 
därför mer forskning om biodiversitet (mångfald) 
och ekologi (samspel). 
 
 
Trångbott 
Under sommarhalvåret, när alla gästforskare bor 
här, är oftast alla 30 bäddar fullbelagda. Det lilla 
kökets tre stora kylskåp är fulla. 
 

 

Allt bagage får inte plats på rummen, så en del får 
förvaras i korridorerna. 
 

 
 

Det är stort behov av att bygga ut och bygga större. 
 
 

Våra laboratorier 
Här bedrivs spännande forskning. Några av våra 
gästforskare är världsledande inom sina områden. 
Även stationens egna forskare, som arbetar här året 
runt, gör genom sin forskning sällsamma 
upptäckter. 
 

 
 
För några år sedan gjorde vi en riktig upprustning 
av våra laboratorier. Nu är det mera ändamålsenligt 
och ljusare. Men ibland blir det för trångt. 
 

 
 

Det är stort behov av att bygga ut och bygga större. 



Världens största insektssamling Växande publik verksamhet 
På Station Linné finns idag delar av världens största 
insektssamling tack vare stationens eget 
forskningsprojekt, Svenska Malaisefälleprojektet. 
Just nu finns delar av samlingen i en liten bunker. 
Andra delar finns på Naturhistoriska Riksmuséet 
och hos taxonomer/forskare världen över för 
artbestämning och olika former av forskning. 

”Humlans naturspanare” är en av de populära 
publika verksamheterna för barn. 
 

 

 

 

 
Vi skulle behöva bygga en naturskola som 
komplement till utflykterna i fält. Håvar och annat 
material för publika verksamheten kräver mer rum.  
  

Samlingen måste säkras med utökade, special- 
anpassade utrymmen och vi tycker att den ska 
finnas kvar på Öland. Insektssamlingens värde har 
under årtionden byggts upp av hundratals forskare 
spridda över hela jorden. 

 

Behovet är stort att bygga ut och bygga större. 
 
 
Härliga och spännande människomöten  
På stationen träffas många människor; forskare från 
olika delar av världen, vanliga turister och studenter 
som gör volontärarbeten här. Seminarierummet och 
matsalen fylls lätt vid föreläsningar och måltider. 

I vår lilla butik får vi ofta agera turistbyrå. Vårt eget 
material och tryckt turistinformation skulle behöva 
mer utrymme. En central världsarvsinformation vid 
porten till världsarvet vore på sin plats och 
Mörbylånga kommun supportar den tanken. 
Behovet är stort att bygga ut och bygga större. 

 

 

 
 
Sommarställe 
1963 när stationen byggdes hade man inte en tanke 
på att verksamheten skulle växa till verksamhet året 
runt. Vintertid värmer vi bara upp de nödvändigaste 
lokalerna i den oisolerade byggnaden. 

 

 

 

Behovet är stort att bygga ut – vinterisolerat. 
 

Vårt insamlingskonto är bg 673-1426 
Skriv markköp och ditt namn på meddelandet  

 Det är rena ”filosofiska rummet” eller 
”vetenskapens värld”. Men det är ofta trångt. www.stationlinne.se  

0485-385 84  Behovet att bygga ut och bygga större är stort. 

http://www.stationlinne.se/

