
Landsorts Fågelstation
Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen avseende år 
2004

Ringmärkning

• Totalsumman för året blev 7957. Detta är en ordentlig ökning jämfört med de senaste åren 
och den högsta årssumman sedan 1993. Att det blev så bra får vi främst tacka några 
långliggare för. En ovanligt kraftig invasion av gråsiskor och kungsfåglarnas starka 
återhämtning till normalt antal efter ett par svaga år hjälpte naturligtvis också till.

• Under våren ringmärktes 2368 fåglar, varav 122 vid matningen under vintern. Den ordinarie 
vårmärkningen vid Bredmar pågick från 27 mars till 26 juni, med verksamhet 56 dagar av 
totalt 92, vilket ger 61% täckning. Viss riktad nätfångst efter höksångare skedde vid 
Sommarkyrkan, Saltmar och Norrhamn.

• Under hösten ringmärktes 5589 fåglar. Nät var uppsatta i Bredmar från 22 augusti till 15 
november och verksamhet bedrevs 62 av 86 dagar, vilket ger 72% täckning. Nät var även 
uppsatta på Södra udden från 20 september till 31 oktober, med verksamhet 17 av dessa 42 
dagar (40% täckning), och 1018 märkta fåglar.

• Vi hade satt upp som mål att under hösten i första hand bedriva ringmärkning under andra 
halvan av september och större delen av oktober. Detta lyckades vi med över förväntan tack 
vare långliggare. Under tiden 10 september till 31 oktober ringmärktes 48 av 52 dagar 
(92%).

• Ett nytt holkprojekt startades år 2004. Styrelsen har jobbat på att få fram ett större antal 
holkar och lyckades hitta två välvilliga källor för donation på totalt 117 holkar av olika 
modeller. Efter ytbehandling och uppsättning under förra vintern har vi nu totalt 179 holkar 
spridda över hela ön. Holkmärkningen resulterade i 81 märkta ungar, fördelade på 12 kullar 
talgoxe, en blåmeskull samt en starunge och dess mor. Syftet med projektet är att gynna 
holkbyggande fågelarter samt att hålla koll på häckningsframgången. En positiv sidoeffekt 
är att detta främjar fågelintresset bland våra ungdomar och stimulerar 
ringmärkningsassistenter till ökat intresse för att lära sig ringmärkarkonsten.

• Pullmärkningen av större fåglar resulterade i år endast i 5 fiskmåsar, 4 silvertärnor och 4 
korpungar. De flesta tärnor verkar ha misslyckats med häckningen och få ejderungar syntes 
runt ön. Det fanns flera rävar på ön under häckningstid, vilket troligen är orsaken.

• Av vår karaktärsart höksångaren märktes två hanar och två honor. Tre revir fanns på ön, 
men några säkra häckningsindicier noterades ej. Noterbart är att höksångare som vi 
ringmärkt hittills endast tre gånger har återfångats på ön under något följande år. Senast 
hände det år 1995.

• Under året ringmärktes hela sex nya arter: en tornseglare, en trädlärka, en blåstjärt, en 
fältsångare, en lappmes och de fyra korpungarna.

• Vi har ett märkt ett ökande intresse bland ungdomar för vår ringmärkningsverksamhet och 
flera mycket lovande ungdomar har börjat delta mer regelbundet.

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

Sträckräkning och övriga observationer

Våren
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• Under våren bevakades sträcket 48 av 88 dagar mellan 15 mars och 10 juni, dvs. 55% av 
dagarna.

• Under 19 dagar från 20 mars till 15 maj bevakades sträcket både vid Norrudden och 
Sydudden.

Hösten

• Under hösten bevakades sträcket 41 av 114 dagar från 15 juli till 5 november, dvs 36% av 
dagarna.

• Bevakning av båda uddarna skedde under hösten endast 4 dagar från 15 juli till 2 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.

Talrikaste arten både på våren och hösten var ejder med ca 132 000 sträckande 4 mars - 13 maj 
och ca 63 000 sträckande 23  juni - 30 november.

Under året sågs ca 224 fågelarter.

Hela fyra nya arter för ön noterades under året: Sandtärna sågs 18 maj och 12 juli. Den 17 juni 
ringmärktes äntligen öns första fältsångare och ännu mer efterlängtad var den blåstjärt som 
ringmärktes och därefter sågs i fält den 4 oktober. Slutligen sågs en blek tornseglare under goda 
betingelser över Bredmar den 22 oktober. Om samtliga nya fynd godkänns av raritetskommittén så 
stoltserar Landsort nu med en 302 arter lång artlista.

Exempel på andra ovanliga fågelarter som sågs under år 2004: aftonfalk (21:a fyndet), turturduva 
(66:e), korttålärka (3:e), härfågel (22:a) och lappmes (2:a), gulhämpling (16:e), taigasångare (45-
46:e), kungsfågelsångare, flodsångare (9:e), forsärla (14-16:e), pärluggla (18:e), rödspov (22:a), 
jaktfalk (9:e), ängshök (12-13:e), vitnäbbad islom (66-69:e) och kungsörn (20:e). Slutligen bör 
den dvärgsparv som övervintrade på stationens matning nämnas. Hon blev nämligen Sveriges 
mest stationära dvärgsparv någonsin med 126 dagar runt Bredmar från 27/12 2003 till 30/4 2004.

Av invasionsarter förekom sidensvans, björktrast, talltita, gråsiska och domherre i högre antal än 
normalt. Liksom i övriga västeuropa hade många domherrar ett avvikande läte som sällan hörs 
annars.

Utåtriktad verksamhet

• En ungdomshelg med endast tre deltagare arrangerades under våren.
• StOF-helg i oktober med 4 deltagare
• Under året har informationstavlan fortsatt att förbättras med bl.a. fenologiuppgifter och 

återfyndsdata. Gunilla Hjort färdigställer just nu en ny och detaljerad karta som från och 
med våren ytterligare kommer förbättra informationen till turister och skådare. Det skall 
också påpekas att informationstavlan är viktig anledning till att stationen numera har flera 
sponsorer (se nedan).

• Under året genomfördes sju guidningar.
• Johan Moberg skrev om fågelstationen till Fågelåret 2003.
• Vår webplats (landsort.com/birds) har under året haft cirka 10 000 besök. Nytt för året på 

webplatsen var det helt nya utseendet och sökfunktionen, båda från webmaster Johan 
Mobergs säkra hand.
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Föreningsaktiviteter i övrigt

• Tre nya utebord med bänkar monterades och sattes upp.
• Två skrivbordsmöbler och förvaringsskåp skänkta av Äventyrsresor fraktades ut.
• Ljudanläggning för fågelfångst påbörjades och bör vara färdig till vårsäsongen 2005.
• Röjning av buskar, vass och gräs i Bredmar.
• Två olika dekaler trycktes. Kustlabb av Stefan Ettestam och höksångare av Mattias 

Pettersson. Stort tack till konstnärerna!
• Spänger har byggts och förbättrats på flera nätpositioner både i Bredmar och på Södra.
• En snickarbänk finns numera i källaren.

Ekonomi / stationsbyggnaden

Tack vare ett flitigt arbete med att söka sponsorer har vi i år fått större bidrag än någonsin förr.

• Märta och Gunnar Philipssons stiftelse: 182 000 kr för handikapp-anpassning av 
fågelstationen, ett belopp som ännu inte är omsatt, se nedan.

• Nynäshamns kommun har välvilligt stött oss med 10 000 kr.
• Stockholms ornitologiska förening har stött oss med 8000 kr till naturvårdsinsatser.
• Nikon har stött oss med 5000 kr mot exponering på informationstavlan.
• SOF har stött oss med 5000 kr mot exponering på informationstavlan.
• Granngården i Sorunda förser oss liksom tidigare med gratis frön till vår numera ganska 

omfattade fågelmatning.

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

Det stora beloppet från Märta och Gunnar Philipssons stiftelse kan endast användas för 
handikapp-anpassning av fågelstationen, där vattentoalett är en del. Det innebär att vi också löser 
VA-frågorna för vårt hus, vilket är en högt prioriterad fråga eftersom vi saknar tjänligt 
dricksvatten. För att omsätta bidraget måste vi ha ett giltigt arrendeavtal. Detta är något vi jobbat 
hårt med det senaste halvåret, inte minst vår medlem och granne Claes Hultling. Ett arrendeavtal 
kan ge oss helt nya möjligheter att söka bidrag för upprustning och ombyggnad av fågelstationen. 
Det har även diskuterats att riva och bygga nytt. Ett arrendeavtal innebär samtidigt att vi får ökade 
fasta kostnader för el och hyra.

Styrelsen

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

1/1-2/3 3/3-31/12
Bertil Johansson, ordförande Bertil Johansson, ordförande
Johan Ställberg, kassör Johan Ställberg, kassör
Gunilla Hjort Mattias Gerdin
Bo Holst Gunilla Hjorth
Jan Ohlsson Bo Holst
Arvid Pettersson Johan Moberg
Mattias Pettersson Jan Ohlsson
Thomas Wenninger Thomas Wenninger
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Patrik Wildjang Patrik Wildjang

Medlemmar

Vi årets slut hade föreningen 153 medlemmar, vilket är det högsta antal som noterats sedan 
föreningen grundades 1988.

För styrelsen i Landsorts Fågelstation

Bertil Johansson, ordförande
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