
Hej!
 
Den 12 januari i år bildades Föreningen Station Linné med syfte att skapa en ny sorts vetenskaplig fältstation 
på Öland: Station Linné. Till skillnad från andra fältstationer vill vi att Station Linné ska drivas av en fri-
stående stiftelse. Vi är övertygade om att det leder till bättre möjligheter att verka för och bland människor, 
samtidigt som vi får en oberoende mötesplats för forskare och allmänheten. Som fristående stiftelse kom-
mer vi även att kunna bedriva en bredare verksamhet än en vanlig fältstation. I synnerhet arbetar vi för att 
Station Linné ska bli ett besökscentrum för Världsarvet samt fungera som demonstrationsanläggning och 
marknadsplats för världsledande miljöteknik och klimatmärkta produkter. 
   Ett frö till Station Linné finns redan i Uppsala universitets ekologiska forskningsstation i Ölands Skogsby. 
Den ligger strategiskt placerad i utkanten av Alvaret och Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, intill 
Mittlandsskogens sydligaste utlöpare och nära brofästet. Stationen invigdes 1963 och användes ursprungligen 
för banbrytande forskning kring insekters och växters doftsignaler. Idag arbetar forskarna på stationen bl.a. 
med att kartlägga Sveriges insektsfauna och studerar olika växters pollinationsbiologi. Stationen driver även 
en framgångsrik publik verksamhet (Porten till Alvaret och Forskning för folket) med totalt 15 000 besökare 
under förra året. 

Ekologiska stationens barackliknande byggnader är nergångna. Föreningens och stiftelsens inledande roll blir 
att skapa resurser till byggnationen av en större och mer passande anläggning. Bildandet av Stiftelsen Station 
Linné förbereds nu, samtidigt som Uppsala universitet arbetar tillsammans med Statens Fastighetsverk för att 
överföra den befintliga fastigheten till stiftelsen. Vi undersöker också möjligheterna att förvärva intilliggande 
mark. Redan i sommar kommer delar av den utåtriktade verksamheten att drivas av stiftelsen och från 2009 
vilar hela verksamheten i stiftelsens händer. Då kommer även arbetet med att finna donatorer och finansiärer 
till nybyggnationen att intensifieras.
   Om Du är intresserad av forskning, Öland, natur, kultur, teknik, hållbar utveckling eller bara av att möta 
intressanta människor tycker vi att Du borde bli medlem i Föreningen Station Linné. Det kostar 100 kr/år 
(60 kr för studerande). Du kan också bli stödmedlem för 500 kr/år. Bankgiro: 254-8246 (Station Linné).

Den 12 januari drog vi igång en kampanj för att samla en grupp medstiftare. Vi vänder oss i första hand till 
privatpersoner, organisationer och företag, som kan tänka sig att donera 10 000 kr till Stiftelsen Station Linné. 
Tanken bakom kampanjen är att visa större donatorer och finansiärer att projektet har en bred förankring. 
Vårt mål är att få 100 medstiftare innan den 1 maj 2009, då denna möjlighet stängs. Självklart kommer man 
att kunna donera till stiftelsen under andra former både före och efter detta datum. 
Följ vårt arbete med medstiftarkampanjen och Station Linné på hemsidan. I skrivande stund är den enkel, 
men den kommer successivt att bli alltmer sofistikerad och innehållsrik. Mycket stor del av arbetet kommer 
att ske helt på ideell basis under de första åren. Det är redan många som är aktiva i föreningens styrelse och i 
olika arbetsgrupper men det finns plats för fler om Du vill göra en insats.
   Om Du har möjlighet är du välkommen till Föreningen Station Linnés första ordinarie årsstämma, 
vilken kommer att äga rum lördag 15 mars kl. 13.00 på Ölands Folkhögskola (Strömstedtsalen). Oavsett 
om du kan komma till den ordinarie årsstämman är Du välkommen att besöka oss i Ölands Skogsby under 
sommaren och informera dig om vad som är på gång!

 
Mer information finns på vår hemsida (www.stationlinne.se). Det går även bra att kontakta oss via vår 
e-postadress (info@stationlinne.se) eller på telefon 0485-385 84.

 
Väl mött på Öland!

 
Professor Fredrik Ronquist
Ordförande Föreningen Station Linné

Stockholm den tolfte februari 2008


