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Ringmärkning

Slutsumman för året blev cirka 5700 ringmärkta fåglar, fördelade på 960 under våren och cirka 
4740 under hösten. Det är ungefär samma antal som 1995-96 och en klar förbättring jämfört med 
de två senaste åren, men betydligt mindre än åren 1988-94. Det låga antalet beror inte på bristande 
fågeltillgång utan på att märkdagarna varit färre än de bästa åren, och många dagar med minimal 
personal. Verksamheten har till mycket stor del vilat på enstaka personers stora engagemang, 
Mattias Pettersson och Bo Holst stod tillsammans för flertalet av de märkta fåglarna. Allt insamlat 
material är ännu inte datalagt och redovisat för Ringmärkningscentralen vid Riksmuseet, beroende 
dels på tidsbrist för ringmärkningsansvarig och dels på att ett antal ringmärkningsprotokoll 
förkommit ute på stationen och fortfarande inte kommit till rätta.

Sträckräkning

Tack vare den asiatiska kalanderlärkan blev det daglig bevakning under februari-mars. Detta har 
aldrig förr hänt. Ejdersträcket fick en god täckning i och med att det inföll kring påskhelgen. I 
april-juni var bevakningen däremot bristfällig. Fler och fler har börjat fascineras av vadarsträcket 
under juli-augusti, och därför blev det höga summor under dessa månader. September-oktober: 
Som vanligt har det under vissa perioder varit så mycket fågel att vi inte kunnat täcka upp sträcket 
ordentligt. Detta gäller även ringmärkningen. Under november-december har vi haft 
sträckbevakning i stort sett dagligen och detta är bättre än någonsin tidigare.

Utåtriktad verksamhet

Ett tiotal guidningar har genomförts.

Bertil Johansson har skrivit stationens artikel i Fågelåret.

Stationens hemsida på Internet har under året fått närmare 3000 besök. Under hösten har den fått 
nytt utseende och utökats med bl a årsrapport för 1998 med olika grafiska redovisningar, lista över 
samtliga arter på Landsort samt en raritetsrapport med bilder (brunsångare). Tidvis har även sidor 
med aktuella obsar hållits uppdaterade direkt från stationen. Vi har fått mycket positivt gensvar på 
vår hemsida, och fortsätter att förbättra den.

Huset

Under hela året har fågelstationens framtida tillgång till Sjukstugan varit något oklar. I våras 
avskrevs militärens planer på nybygge vid Norrhamn, nu ska de i stället helt lämna ön. Det var 
länge oklart vilken institution som ska äga de gamla militärkåkarna på ön, men nu gäller Statens 
Fastighetsverk för alla hus utom Sjukstugan som militären ska ha kvar. I december tog de kontakt 
med oss för att föreslå nytt kontrakt med huvudsakligen samma innehåll som det gamla, dock är 
ännu inget skrivet. Det tidigare aktuella huset nedanför fyren har rivits och kan således inte vara 
något alternativ längre.
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Eftersom situationen hela året varit mer eller mindre oklar har inget underhåll av huset gjorts. 
Stort behov finns att täta taket vid skorstenen samt målning eller utbyte av takplåtar på hela taket. 
Dessutom behöver en duschkabin monteras in i duschrummet. Torrdasset har stängts av på grund 
av problem att bli av med latrinen.

Styrelsen

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

1/1-22/2
Bo Holst
Anders Eriksson
Mikael Wilson
Johan Nilsson
Krister Nordin
Jonas Nykvist
Thomas Wenninger

22/2-31/12
Bo Holst
Bertil Johansson
Mikael Wilson
Anders Eriksson
Johan Nilsson
Krister Nordin
Jonas Nykvist
Thomas Wenninger

Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten.

Medlemmar

Antalet medlemmar var vid årets slut 77, vilket är en bra återhämtning från förra årets 
bottenrekord på 50.

För styrelsen i Landsorts Fågelstation

Bo Holst
Ordförande
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