
Styrelsens verksamhetsberättelse för 
föreningen Landsorts Fågelstation avseende 
verksamhetsåret 1998
Ringmärkning

Slutsumman för året blev endast 3966 ringmärkta fåglar, fördelade på 1124 under våren och 2842 
under hösten. Det är ungefär samma antal som 1997, men bara ca hälften jämfört med åren 1988-
94. Det låga antalet beror inte på bristande fågeltillgång utan på att märkdagarna varit färre än 
tidigare år, och många dagar med minimal personal. Detta kan främst förklaras av svårigheterna 
att planera verksamheten när vi hela året varit beredda på att flytta ut ur huset med en månads 
förvarning. Dessutom var det inte möjligt att bedriva någon ringmärkning vid fyren under våren 
på grund av röjningsarbeten där för militärens avflyttning från det södra området. Verksamheten 
har till mycket stor del vilat på enstaka personers stora engagemang, Mattias Pettersson och Bo 
Holst stod tillsammans för 2858 av de märkta fåglarna. Vanligaste märkart var kungsfågel med 
1679 märkta. Allt insamlat material är datalagt och redovisat för Ringmärkningscentralen vid 
Riksmuseet.

Sträckräkning

Även sträckräkningen har blivit lidande av den ovissa situationen under året. Kontinuerlig 
verksamhet har endast bedrivits under maj och oktober. De flesta helger under vår och höst har 
dock bevakats.

Utåtriktad verksamhet

Endast ett fåtal guidningar har genomförts. Flera förfrågningar har vi tvingats tacka nej till då vi 
varken vetat om vi haft hus eller personal tillräckligt långt i förväg.

Johan Nilsson har skrivit artiklar i Fågelåret och Fåglar i Stockholmstrakten. FiSt 4/98 innehöll 
dessutom ett reportage från Landsort.

Stationens hemsida på Internet har under året fått närmare 3000 besök. Den har utökats med 
grafisk redovisning över arternas förekomst under året, listor över samtliga återfynd och 
främmande kontroller samt en raritetsrapport med bilder (trädgårdsträdkrypare). Tidvis har även 
sidor med aktuella obsar hållits uppdaterade direkt från stationen.

Huset

När verksamhetsåret inleddes var vi uppsagda från Sjukstugan för avflyttning per 1 april. Under 
våren sköts sedan utflyttningsdatumet framåt gradvis, så att vi i april fick klartecken för att vara 
kvar hela våren. Mot slutet av sommaren fick vi signaler om att det nog inte skulle hända något 
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under hösten heller. I slutet av oktober nåddes vi av ett rykte, att militären i stället för att bygga 
om Sjukstugan tänkte bygga nytt vid Norrhamn. Militären har nu börjat förbereda bygget vid 
Norrhamn, men vi har fortfarande inget klart besked om vår framtida lokalsituation.

Under hela året har en gammal militärbarack vid fyren varit aktuell som ny lokal för 
fågelstationen. Även om vi inte längre akut behöver utrymma Sjukstugan, har styrelsen beslutat att 
bevaka och utreda möjligheterna att flytta till detta hus, och hur vi ska kunna utföra och finansiera 
en upprustning och tillbyggnad av den.

I augusti slutfördes installationen av dusch och varmvatten i Sjukstugan, till stor glädje för höstens 
personal. Detta var nästan färdigt redan när vi blev uppsagda förra hösten.

Styrelse

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
1/1-14/3 1998 14/3-31/12 1998

Ordförande Bo Holst Bo Holst
Sekreterare Anders Eriksson Anders Eriksson
Kassör Mikael Wilson Mikael Wilson
Ledamöter Stefan Ettestam

Johan Nilsson
Jonas Nykvist
Thomas Wenninger

Johan Nilsson
Krister Nordin
Jonas Nykvist
Thomas Wenninger

Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten.

Medlemmar

Antalet medlemmar var vid årets slut 50, vilket är det lägsta antalet sedan föreningen 
startades.

För styrelsen i Landsorts Fågelstation

Bo Holst, Ordförande
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