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Styrelsens verksamhetsberättelse för
föreningen Landsorts Fågelstation avseende
verksamhetsåret 2001
Ringmärkning
Under våren ringmärktes 1634 fåglar fördelat på 52 dagar, där maj var den tongivande månaden i
fångst och fångstinsats.
Höstens märkning kom igång tidigt i augusti, delvis tack vare att en ringmärkningskurs för 11
deltagare hölls i början av månaden. Totalt ringmärktes det 26 dagar under månaden, vilket är
mycket bra. Under september och oktober var täckningen fortsatt god och totalt blev det 78
märkdagar under hösten och 5224 märkta fåglar.
I ljuset av att ringmärkning endast bedrevs i Bredmar får årssumman på 6858 ringmärkta fåglar
fördelade på 130 dagar anses vara god. Det ska dock poängteras att många nät användes, upp till
24 stycken. Förhoppningen är dock att vi även i fortsättningen ska bedriva verksamhet på Södra.
Den 27 september märktes stationens 100 000 fågel, en kungsfågel. Totalt har nu 102500 fåglar
ringmärkts.
Fyra nya arter ringmärktes: rödstrupig sångare, kråka, roskarl och strandskata.
Som vanligt var de flitigast märkarna Mattias Pettersson, Bo Holst och Patrik Wildjang. Styrelsen
vill framföra sitt tack till dessa och alla andra som hjälpte till med ringmärkningen och övrig
verksamhet under det gångna året.
Allt insamlat material är datalagt och redovisat för Ringmärkningscentralen vid Riksmuseet.

Sträckräkning och övriga observationer
Under året sågs 228 arter, vilket tangerar det tidigare årsrekordet från 1999. Detta trots att det
aldrig var några perioder med riktigt mycket fågel. Den främsta orsaken till det höga artantalet är
istället den goda täckningen. Svante Åberg inledde i höstas sitt tredje år ute på stationen,
sträckspan och skådning på ön sker i stort sett varje dag. Det är därför kanske inte särskilt konstigt
att sträckbevakningen fortsätter att förbättras, dock spanas det fortfarande för lite från Norra.
Tre nya arter för Landsort observerades under året: rödstrupig sångare, ägretthäger och lunnefågel.
Om alla godkänns har nu 297 arter setts på ön.
Under försommaren utfördes en häckfågelinventering av Svante Åberg, en sammanställning är på
gång.
Höga sträcksummor noterades framförallt för arktiska vadare under juli och augusti. Som exempel
kan nämnas totalt 18 006 sträckande kärrsnäppor, varav 4950 den 19 juli. De höga antalen kan
dels förklaras av gynnsamt väder (även vid andra platser i Sverige sågs många sträckande vadare),
dels av osedvanligt god sträckbevakning under sommaren.

Utåtriktad verksamhet
Under året genomfördes 15 guidningar, vilket är en fördubbling jämfört med fjolåret. Än så länge
marknadsför vi inte vår guidningsverksamhet, men vi har ändå noterat ett ökat intresse från
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allmänhetens sida för fågelstationen (och Landsort). Detta är alltså ett område där vi skulle kunna
utvecklas mycket, något som kanske är oundvikligt om vi ska kunna genomföra alla guidningar.
Efter några års uppehåll kom Flugsnapparn återigen ut med två nummer till medlemmarna.
Mattias Pettersson och Susanna Hall skrev stationens artikel i Fågelåret 2000. I tidskriften
refererades det för övrigt i en sträckräkningsartikel flitigt till observationer gjorda på Landsort.
Bertil Johansson och Mattias Pettersson har skrivit i Fåglar i Stockholmstrakten om sällsynta arter
och raser anträffade på Landsort.
Hemsidan (landsort.com/birds) har under året haft ca 7000 besök. Uppdatering av observationer
och ringmärkning har varit mycket bra, framförallt tack vare Bertil Johansson. Under hösten har vi
även börjat skriva dagboksanteckningar på hemsidan.
Hemsidan uppdateras även kontinuerligt med bilder, årsrapporter och ringmärkningssummor.

Huset
Ett uppsägningshot avvärjdes under hösten. Även om vi ännu inte skrivit kontrakt med militären
ser framtiden i Bredmar ljus ut.

Ekonomiskt stöd
Ekonomiskt bidrag på 8000 kronor har erhållits från StOF. Frörabatt har fåtts hos ODAL,
Sorunda. Tack!

Styrelsen
Under året har styrelsen haft sex protokollförda möten. Styrelsesammansättningen har varit
följande:
1/1-7/3
Bo Holst, ordförande
Bertil Johansson, sekreterare
Thomas Wenninger, kassör
Lena Jansson
Jan Ohlsson
Mattias Pettersson
Johan Nilsson

7/3-31/12
Bo Holst, ordförande
Bertil Johansson, kassör
Johan Ställberg, sekreterare
Lena Jansson
Jan Ohlsson
Mattias Pettersson
Thomas Wenninger

Medlemmar
Vid årets slut var antalet medlemmar 95, vilket är det högsta antalet sedan 1994.
För styrelsen i Landsorts Fågelstation
Bo Holst, ordförande

Johan Ställberg, sekreterare

