
Landsorts Fågelstation
Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen avseende år 
2003

Ringmärkning

• Totalsumman för året blev 5353 ringmärkta. En hyfsad siffra med tanke på att vi i år inte 
hade någon långliggare, vare sig på våren eller på hösten.

• Under våren ringmärktes 1366 fåglar i Bredmar från 23 mars till 15 juni. Täckningen var 49 
dagar av totalt 108, dvs. 45%.

• Under hösten ringmärktes 3987 fåglar fördelat på 55 dagar från 23 augusti till 16 november. 
Därav märktes 310 på Södra under 5 dagar från 11 oktober till 1 november. Övriga märktes 
i Bredmar. Täckningen var i Bredmar 64% och på Södra 23% av dagarna mellan 
nätuppsättning och nertagning.

• Vi hade satt upp som mål att under hösten ha ringmärkningsverksamhet igång från 
13 september till 19 oktober. Resultatet blev att vi ringmärkte 28 av de 37 dagarna, det vill 
säga 75%. I genomsnitt ringmärktes drygt 7 timmar per dag dessa dagar, och med knappt 20 
nät per dag. Siffrorna gäller Bredmar.

• En viss holkmärkning har skett även i år i de numera ganska få befintliga småfågelholkarna 
på ön. Resultatet var klenare än tidigare somrar med flera döda ungar i bona. Detta är en 
utmärkt aktivitet för barn och ungdomar att närvara vid.

• Pullmärkning av tärnor. De misslyckades helt med sina häckningar på själva ön i år, men 
några par lyckades få ut några få ungar i Norrhamn. Vårt samarbete med NOF medförde att 
vi märkte en andra omgång i Norrhamn. Det skedde med gott antal omärkta skrattmåsar 
kvar. Roskarlsparet lyste med sin frånvaro i år.

• Av vår karaktärsart höksångaren fångades aktivt in ett fåtal exemplar runt Saltmar, som ett 
litet specialprojekt vi bedriver.

• Under året ringmärktes 4 nya arter för stationen: En kustlabb, 28 skrattmåsungar, en 
stenfalk och en dvärgsparv på nyårsafton som en värdig avslutning på året.

• Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i ringmärkningen under året.
• Allt insamlat material är datalagt och redovisat för Ringmärkningscentralen vid Riksmuseet.

Sträckräkning och övriga observationer

• Våren 
◦ Under våren bevakades sträcket 46 av 88 dagar mellan 15 mars och 10 juni, dvs. 52% 

av dagarna.
◦ Under 18 dagar från 23 mars till 21 maj bevakades sträcket både vid Norrudden och 

Sydudden.
• Hösten 

◦ Under hösten bevakades sträcket 63 av 114 dagar från 15 juli till 5 november, dvs 
55% av dagarna.

◦ Bevakning av båda uddarna skedde under hösten endast 4 dagar från 6 september till 
12 oktober.

Uppgifterna är tagna från artbladen som fylls i varje dag sträckräkning förekommit på 
fågelstationen. Utöver detta har sträcket bevakats till och från under pågående ringmärkning i 
Bredmar.
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Talrikaste arten både på våren och hösten var ejder med ca 135 000 sträckande 10 mars - 15 maj 
och ca 36 000 sträckande 26 juni - 22 november. Summan för vårsträcket är den näst högsta som 
noterats, endast slagen av rekordvåren 1999, då ca 148 000 ejdrar passerade.

Under året sågs ca 221 arter vilket är en något lägre siffra än vad som varit normalt de senaste 
åren.

Av mer sällan sedda arter som dök upp år 2003 kan nämnas smådopping, jaktfalk, småfläckig 
sumphöna, rörhöna, fjälluggla, sparvuggla, busksångare, brunsångare och dvärgsparv.

Av invasionsarter förekom våra vanliga mesar i höga antal samt enstaka spillkråkor som gjorde 
sträckförsök. Vi hade ett starkt sträck av blåmes och talgoxe framförallt i oktober med ett 10-tal 
kontroller från Finland. Rekordantal märkta av blåmesar och grönfinkar totalt. Dessa mängderna 
gav några stora mesdagar med över 300 märkta. Vissa fingrar var ömmare än andra dylika dagar.

Utåtriktad verksamhet

• Under året har informationstavlan vid vägkröken nedanför stationen färdigställts. Den 
använder vi för att informera de många besökarna på ön om vår verksamhet och om naturen 
på Öja.

• Under året genomfördes fyra guidningar: I april, juni, september och oktober.
• Radioreporter Susanne Björkman gjorde ljudupptagningar hos oss i juni 2003. 

Dokumentären sändes 14/2 2004 kl. 14.03 i P1 med vissa inslag från Landsort.
• En ungdomshelg hölls 12-14 september där 10 ungdomar deltog. Ett gott initiativ som blev 

mycket lyckat.
• Ett avsnitt av barnprogrammet "Myror i brallan" spelades in på stationen i oktober med 

Mattias Pettersson som "stjärna". Hela programmet på en halvtimme ägnades åt 
ringmärkning och sändes en fredag i början av november i SVT1.

• Johan Ställberg skrev om fågelstationen till Fågelåret 2002.
• Vår webplats (landsort.com/birds) har under året haft cirka 10 000 besök. I slutet av året 

accepterade Johan Moberg att ta över ansvaret för webplatsen.

Föreningsaktiviteter i övrigt

• Styrelsens har haft som mål att förbättra verksamheten på alla nivåer och få det att fungera 
smidigt för oss alla. Alla besökare på stationen har uppmanats att aktivt bidra med något 
utöver den ordinarie verksamheten (c:a en ½-timmes obligatorisk hjälp). Denna 
attitydförändring har slagit väl ut och skapat en rolig och trivsam atmosfär!

• Dataläggning av ringmärkningen har förenklats med instruktioner och mallar, vilket medfört 
att många fler har hjälpt till med det i år. Stort tack!

• Vi hade en slåtterhelg i juli månad.
• I november hade vi en arbets- och röjningshelg.
• Under hösten påbörjades holkbygge för det kommande holkprojektet.
• Vi har dessutom senaste tiden fått färdigbyggda holkar från givmilda vänner och entusiaster. 

Från Fågelskydd Spillepeng har vi fått 30 holkar och från Ingvar Hallström i Huddinge har 
vi fått ett 100-tal nya holkar . Dessa ska sättas upp under våren 2004.

• Vissa mindre renoveringsarbeten gjordes bland annat av fönster, el-ledningar, skorstenen 
och snickerier med dörrar m.m.

• En bättre begagnad spis och kyl skänktes till stationen av en givmild mormor.
• Ett nytt utsläppshål för ringmärkta fåglar mejslades ut genom väggen till labbet.
• Arbetet med utformning av en ny dekal och logga har fortskridit.
• Ordningsfrågor och bokningsregler för stationen har setts över.
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• Stationens telefon har försetts med telefonsvarare.
• Stationen har numera även normala gardiner och rullgardiner att ståta med.
• Spänger har byggts och förbättrats på flera nätpositioner.
• Genom initiativ av vår medlem Niklas Cederqvist, har SOF förmedlat Pesola-vågar från 

polisens narkotika-avdelning till flera olika fågelstationer. Vi fick två av dessa dyrbara 
vågar och tackar alla inblandade för detta, och särskilt Niklas naturligtvis. 

Huset

Upplåtelseformen för huset är oförändrad. Militären har inga omedelbara planer på någon ändring. 
Vi får veta mer om kontraktsfrågan för framtiden under år 2005.

Vattenförsörjningen och avloppsfrågan är under fortsatt behandling bland annat genom Claes 
Hultlings eminenta stöd. Vi hoppas på en permanent lösning i frågan inom kort.

Ekonomiskt stöd

• Styrelsen bedrev ett aktivt arbete för att söka lämpliga sponsorer med gott resultat.
• Nynäshamns kommun har välvilligt stött oss med 5000 kr.
• Granngården i Sorunda förser oss liksom tidigare med gratis frön till vår numera ganska 

omfattade fågelmatning.
• Stockholms ornitologiska förening har stött oss med 8000 kr till naturvårdsinsatser.
• Från Gunnar Olssons Foto i Stockholm har vi fått en fin digitalkamera Nikon CP4500, för 

att dokumentera fåglar och annat av intresse.
• Plankor för fortsatt spångbygge har skänkts av Nynäs Petroleum.

Stort tack, alla som stöder oss ekonomiskt och på andra sätt!

Styrelsen

Under det gångna kalenderåret har styrelsen haft 5 protokollförda möten. 
Styrelsesammansättningen har varit som följer:

1/1-5/3 5/3-31/12
Bo Holst, ordförande Bertil Johansson, ordförande
Bertil Johansson, kassör Johan Ställberg, kassör
Johan Ställberg, sekreterare Gunilla Hjort
Lena Jansson Bo Holst
Jan Ohlsson Jan Ohlsson
Mattias Pettersson Arvid Pettersson
Thomas Wenninger Mattias Pettersson
Gunilla Hjort Thomas Wenninger

Patrik Wildjang

Mattias Pettersson och Arvid Pettersson ställer av olika skäl inte upp för omval vid årsmötet 2004, 
men har båda ett fortsatt engagemang för fågelstationen.
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Medlemmar

Vi årets slut hade föreningen 124 medlemmar, vilket innebär i stort sett oförändrat antal sedan 
förra året.

För styrelsen i Landsorts Fågelstation

Bertil Johansson, ordförande
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