
   

Verksamhetsberättelse	  för	  föreningen	  Landsorts	  
fågelstation	  2012	  

Sammanfattning	  
Det 25:e verksamhetsåret för Landsorts fågelstation är till ända. Året har bjudit både på med- 
och motgångar, men uppslutningen kring verksamheten har förbättrats sedan förra året. 

Ringmärkningen har hållit igång under hela året, trots ojämn täckning vissa månader och 
många dagar med ofördelaktigt väder. Totalsiffran blev rekordlåg: 4 754 ringmärkta fåglar, 
men med ett högt artantal. Vissa märkdagar bjöd på höga siffror, som nedfallet av kungsfågel 
den 5 oktober. Två nya märkarter för stationen kan noteras och flera återfynd från utlandet.  

Sträckbevakningen var desto bättre, och säsongen täcktes in väl av några eldsjälar. Mer än 55 
000 ejdrar och nära 6 000 svärtor noterades på vårsträcket; över 1 000 svärtor enbart den 4 
maj. Höststräcket kom igång tidigt för arktiska vadare p.g.a. varm sommar i Sibirien. Höga 
siffor på kärrsnäppor sågs redan 30 juni. En septemberdag sträckte nära 80 000 gäss. 

Styrelsen har behållit merparten av ledamöterna men fått tillskott av två nya förmågor: Mats 
Jansson, som har bra kunskaper om stationsbyggnaden och drifttekniska installationer samt 
Viggo Norrby, som tillfört ökad kraft i sträckräkningen. Ungdomssektionen har konsoliderat 
sin roll och en ny webmaster har börjat arbeta med en ansiktslyftning för hemsidan.  

Stationsbyggnaden är mycket nedsliten, men styrelsen bedömer att stommen är i godtagbart 
skick, vilket ger hopp om ett mer realistiskt alternativ till svårfinansierat nybygge: renovering 
och ombyggnad. Visst underhåll har utförts, bl a har köket fått provisoriskt nytt golv och 
målats, vardagsrumsmöblerna har fått nya textilier, rör har lagats i badrummet m.m. En annan 
ljuspunkt var den analys av verksamheten och våra framtida möjligheter som gjordes i maj 
med hjälp av fågelstationens vän och granne Claes Hultling. Sedan dess har vi börjat titta på 
hur fasad, fönster och dörrar kan bytas som ett första steg. 

Renovering kan samtidigt ge möjlighet för föreningens medlemmar att engagera sig och 
hjälpa till med förbättringar. Alla som vill vara med, i stort som smått, att bygga upp en 
fågelstation där föreningens medlemmar kan fortsätta vistas och arbeta med ringmärkning och 
sträckräkning, är varmt välkomna att höra av sig till styrelsen! 

Gunilla Hjorth, sekreterare 

Ringmärkningsåret	  2012	  
Allmänt	  
Ringmärkningen under det gångna året var spridd på ovanligare tider än normalt. November 
hade bättre täckning än maj och juni bättre än september. Detta har naturligtvis att göra med 
att jobb och studier sätter hinder för att bemanna på de tider vi önskar ha verksamheten igång. 
Men även vädret var en viktig faktor 2012, framförallt när det gäller kvantiteten fåglar. Samt 
att alla nät inte kunde sättas upp under våren. 
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Totalt 19 personer deltog i ringmärkningsverksamheten, vilket får sägas vara bra. 
Under året tog framförallt Monica Thelin, Henric Jörgensen, Liam Martin, Bosse Holst och 
Per Johansson ett stort ansvar med många märkdagar. 
 
4 754 fåglar ringmärktes under året av 73 olika arter. Resultatet är bra vad gäller artantalet, 
men en av de lägsta totala årssiffrorna under Landsorts fågelstations historia (se tabell för 
fördelningen mellan arterna). Vår anläggning för ringmärkning är väldigt sliten vad gäller 
spänger och liknade, så möjligtvis har detta påverkat intresset. Vi hoppas att vi kan åtgärda 
det till nästa säsong. 
 
Vårens	  ringmärkning	  
31 april kom vårsäsongen ingång i liten skala med ett nät och sedan byggdes bara södra 
rundan upp. Märkarna höll ut till den 30 juni, dock även det i liten skala. Det var ofta för 
dåligt väder för att få bra resultat i ringmärkningen, och dessutom hade vi dålig täckning i 
maj, av alla månader. 
 
Höstens	  ringmärkning	  
Säsongen kom i gång den 8 augusti och blev lång, ända fram till den 28 november. Trots detta 
blev fångstinsatsen liten och täckningen ojämn. 
 
Särskilt	  intressant	  att	  notera	  
Tallbit 27 ex märkta (HEJ) den senaste var märkt 2004 1 ex (HEJ) totalt märkt 30 ex. 
Lundsångare 1 ex (HEJ) 
Gräshoppssångare 3 ex (BHO, LMN) 
Taigasångare 2 ex (MTN) 
Häger, ny art för stationen (PJN) 
Kaja, ny art för stationen (HEJ) 
 
5:e oktober nytt dagsrekord på kungsfågel, 500 ex märkta och 638 ex totalt på tre märkare 
utan assistenter.  (MTN, BHO, PJN) 
 
Återfynd	  
Gransångare märkt i Italien (LMN) 
Koltrast märkt i Finland (HEJ) 
 
73 arter. Inga handuppfödda. Vilda fåglar: 25  pull,  4729  flygga,   totalt: 4754 
___________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 ART PULL FLYGG ART PULL FLYGG ART PULL FLYGG 
_________________________________________________________________________________________________ 
 HÄGER 0 1 SÄSÅN 0 3 TÖSKA 0 7 
 SPHÖK 0 16 KRÅNG 0 2 SKATA 0 3 
 FIMÅS 1 0 ACSCI 0 8 KAJA 0 1 
 SITÄR 12 0 HIICT 0 10 STARE 0 1 
 PÄUGG 0 9 HÖSÅN 0 2 PIFIN 0 38 
 GÖTYT 0 1 ÄRSÅN 0 110 BOFIN 0 185 
 STHAC 0 6 TÖSÅN 0 29 BEFIN 0 28 
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 MIHAC 0 2 SYBOR 0 66 GRFIN 7 107 
 LASVA 0 8 SVHÄT 0 153 STEGL 0 3 
 HUSVA 0 1 LUSÅN 0 1 CASPI 0 142 
 TRPIP 0 4 TASÅN 0 2 HÄMPL 0 12 
 ÄNPIP 0 4 PHSIB 0 2 * CAFLA 0 209 
 SÄÄRL 0 6 * PHCOL 1 92 CAFLA 0 135 
 SISVA 0 78 PHCOL 0 64 CFMEA 0 52 
 GÄSMY 0 37 PCCOL 1 26 CFCAB 0 22 
 JÄSPA 0 48 PCABI 0 2 SNSIS 0 1 
 RÖHAK 1 417 LÖSÅN 0 206 ROSEN 0 5 
 NÄGAL 0 3 KUFÅG 0 1755 TABIT 0 27 
 BLHAK 0 2 GRFLU 0 34 DOHER 0 10 
 SVRÖD 0 1 MIFLU 0 3 GUSPA 0 45 
 RÖSTJ 0 53 SVFLU 0 32 SÄSPA 0 17 
 BUSKV 0 1 STMES 0 120 
 STSKV 0 10 ENTIT 0 8 
 KOTRA 1 57 TATIT 0 1 
 BJTRA 0 1 SVMES 0 5 
 TATRA 0 78 BLMES 0 202 
 RÖTRA 0 10 TAOXE 1 140 
 DUTRA 0 1 NÖVÄC 1 4 
 LONAE 0 3 TRKRY 0 40 
___________________________________________________________________________________________________ 
Fagel2.3 Utskriven: 2012-12-31 
 
Pelle Johansson, ringmärkningsansvarig 

Sträckräkning	  och	  observationer	  
Först och främst måste noteras att detta år blev ett av de bättre på senare år, när det gäller 
bevakning av sträcket på ön, tack vare några eldsjälar. Omkring 230 arter noterades år 2012! 

Vintern	  
Vintern ute på Landsort gick sin gilla gång utan några riktigt utstickande observationer. 
Nämnas kan dock en kungsörn som fanns på ön 11-12 februari, och som mest sågs fyra 
snösiskor den 20 februari.  

Våren	  
Sträcket	  i	  mars	  
Första noterbara sträckdagarna började redan i mars, som vanligt med andra ord. 
Vårflyttarna visade sina första ivriga tendenser till att sträcka i större mängder redan kring den 
20:e mars, då varmluft från söder strömmade upp. Kråkfåglar, duvor, en del finkar och andra 
tättingar, svanar, gäss och änder började sträcka i högre antal sista veckan i mars. 
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Roliga	  observationer	  i	  mars	  
Bortsett från en tretåig mås den 12 mars dröjde det till slutet av månaden innan det hände lite 
i fågelväg. Den 24 mars sträckte en bändelkorsnäbb, 1 svart kråka och två spetsbergsgäss 
förbi. Ytterligare en bändel observerades 28/3. Att se pärluggla på dagtid hör inte till 
vanligheterna och särskilt inte under vårsträcket, men mellan 23 och 28 mars fanns en sådan 
att beskåda i Saltmar. Den 23 mars sågs även en pärluggla i Bredmar. 

Sträcket	  i	  april	  
Ejdersträcket toppade inte förrän i april. Bästa dagarna blev 8/4, då 6 700 ex passerade, 
medan det passerade 9 444 individer den 17/4. Inga exceptionella siffror noterades med andra 
ord i år, men vårtotalen blev 55 828 ex. En nedfallsdag kom den 12/4, då hundratals rödhakar 
noterades rastandes på ön. 1 020 bofinkar sträckte samma dag och även 723 strandskator, 
vilket blev vårens högsta notering. Lomsträcket var rätt fattigt, men en dag med 89 ex den 
14/4 stack ut lite grann.  

Denna vår var även ovanligt bra med Asio-ugglor. 9 jordugglor sågs som mest, både 
insträckande och aktivt sträckande, den 15/4, vilket bör vara nytt sträckrekord! Denna dag 
noterades även en sträckande flock med 30 skärsnäppor och likaså en praktejder. 
Den bästa sträckdagen för sjöorre blev då 1 589 ex passerade, 15/4. Den bästa storspovsdagen 
inföll med en överlag bra sträckdag. Den 22/4 sträckte 285 storspovar förbi, 9 600 bergfinkar, 
en del andra finkar och trastar, 210 tordmular, 95 småskrakar, mm. 

Roliga	  observationer	  i	  april	  
Raul Vicente hittade den 6 april en 2k hona alförrädare uppe på norra, som till flera skådares 
glädje stannade ända fram till 25 maj. En spetsbergsgås sträckte förbi den 13/4, och en 
bändelkorsnäbb likaså. Landsort blev inte utan guld i år då en praktejder vaskades fram ur 
ejderflockarna både 14/4 och 15/4. Den 15/4 sträckte både en spetsbergsgås och 30 
skärsnäppor förbi ön. En röd glada sträckte förbi den 28/4. 

Sträcket	  i	  maj	  
Den 4/5 passerade 1 060 svärtor, vilket blev högsta noteringen av denna art. 110 småskrak 
noterades den 5/5 och blev vårens högsta siffra. Tärnorna under våren var inte många, men 
högsta noteringen blev när 675 obestämda fisk/silvertärnor passerade den 8/5. Merparten av 
dessa var sannolikt silvertärnor.  

Tropikflyttarna vällde in redan i början på maj, men en vecka in noterades fina mängder med 
lövsångare, ärtsångare, m.m. på ön. Bl. a. rastade minst 500 lövsångare den 10/5. De arktiska 
vadarna börjar ofta sitt sträck redan under första halvan av maj, men i låga antal. De högre 
antalen brukar komma under sista veckan i maj och första veckan i juni, men som vanligt styr 
vädret hur många man får uppleva. Förutsättningarna år 2012 var goda och höga antal började 
noteras den 25/5. Denna dag sträckte 710 kustsnäppor och 1 235 myrspovar. Den 27/5 
sträckte det förbi 2 700 obestämda vadare (troligen kärrsnäppor), 212 kustsnäppor, 182 
kustpipare, 180 myrspovar, 45 bestämda kärrsnäppor och även 80 prutgäss. 

Roliga	  observationer	  i	  maj	  
Månaden startade med en rödspov som sträckte över norrudden den 1 maj. Vårens första 
bredstjärtade labb for förbi 2/5, och en gammal svartnäbbad islom sträckte dagen därpå. 
Andra roliga sträckare i maj var bland annat en svarttärna 4/5, en till brelle 5/5 samt 9/5, två 
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skärfläckor 8/5, en jaktfalk 8/5 och en fjällgås 9/5. En bändelkorsnäbb hane uppehöll sig på 
ön så sent som den 12/5-15/5. En stäpphök sträckte den 12, och en turturduva hängde vid 
stationen 13-18 maj. En udda obs var den vaktel som stöttes vid våta vägen den 19/5, och lika 
överraskande var nog den lappuggla som Bosse Holst hade i Bredmar den 27 maj, en ny art 
för Landsort! Ett inflöde av lundsångare märktes i slutet av månaden och som mest obsades 4 
individer på ön den 22 maj. I samma veva rapporterades även en busksångare 23/5 och 
flodsångare 25/5. En fjällabb sträckte den 25, och en pungmes likaså den 26 maj . Totalt 
noterades 10 halsbandsflugsnappare. 

Hösten	  
Sommar-‐sträcket	  
Början av juni var tyvärr mestadels obevakad. Sydsträcket börjar vanligen redan i maj, då 
sub-adulta måsar och trutar drar söderut, och i juni tar sig en del änder och vadare mot sydliga 
områden. 326 storspovar på sydsträck noterades den 30/6. Det exceptionella denna sommar 
blev dock att många arktiska vadare lämnade häckplatserna redan i månadsskiftet juni/juli, 
vilket är tidigt! Exempelvis noterades 872 kärrsnäppor sista juni, tillsammans med enstaka 
småspovar och en myrspov. Det finns skäl till allting dock. Sommaren uppe på den sibiriska 
tundran var mycket varm och möjliggjorde för vadarna att komma igång med häckningarna 
tidigt. Således blev häckningsframgången mycket lyckad och ungfågelproduktionen blev god. 

7 dagar med över 200 kärrsnäppor vardera noterades. Den bästa dagen, 28/7, passerade 1 270 
ex. Denna dag sågs även 1 655 myrspovar, 697 strandskator, 357 kustpipare, 99 småspovar, 3 
småsnäppor, 7 sandlöpare, enstaka kustsnäppor, m.m. Alltså en mycket härlig dag! 
3 dagar med över 200 kustsnäppor noterades, bl.a. passerade 855 ex den 23/7. 4 dagar med 
över 100 kustpipare noterades, liksom 6 dagar med över 100 myrspovar. 47 sandlöpare 
passerade under hela hösten, som mest med 13 ex den 26/8. Likaså sträckte det en hel del 
kustlabbar under sommaren, som mest 16 ex den 24/7 och lika många den 18/8. 
Tropikflyttarna sträckte på rätt bra i augusti, och ett par ortolansparvar observerades, liksom 
ett gott antal lövsångare och trädpiplärkor. Men inga extrema siffror noterades. 
Den 30/8 noterades ett nytt rekord för Södermanland och Stockholms rapportområde med 
928 stjärtänder. Denna dag sträckte även 1 169 bläsänder, 567 kärrsnäppor, 317 krickor, 
128 strandskator, 39 skedänder, m.m. Dagen efter noterades ett trevligt kvällsträck av änder, 
då passerade 1820 bläsänder, 120 krickor och endast 57 stjärtänder. 

Roliga	  observationer	  under	  sommaren	  
Under för- och högsommaren var det inte mycket som rörde på sig. En aftonfalk fanns i 
Bredmar den 18/7. Senare när sträcket kom igång sågs bland annat en havssula den 22/7, en 
dammsnäppa den 29/7 och en småtärna den 5/8. Totalt tre kentska tärnor sträckte förbi under 
sommarmånaderna.  Den 21 augusti var en trevlig dag då både bredstjärtad labb och fjällabb 
samt en svarttärna flög söderut. En för Landsort svår vadare, smalnäbbad simsnäppa, drog 
söderut den 24/8. Månaden slutade med bredstjärtad labb den 29/8 och en fjällabb den 30/8.  

Sträcket	  i	  september	  
September månad är ju en av de mest intensiva när det kommer till mängden fågel, och så var 
det även detta år. Gässen gick till och extrema antal passerade Södermanlands och Upplands 
kust, flera tusendagar noterades. Bland de högsta siffrorna var den 26/9 då det sträckte 37 
000 prutgäss, 40 600 vitkindade gäss, 200 sädgäss, 70 bläsgäss och även 6 900 bläsänder, 3 
250 sjöorrar, 400 stjärtänder, m.m. Sträcket var så intensivt denna dag att det inte gick att 
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hålla koll på alla flockar och således kunde heller inte varenda flock spanas igenom. 
Följande dag var det bra fart på sjöfåglarna, 10 spetsbergsgäss, 231 bläsgäss, 4 430 prutgäss, 
19 400 vitkindade gäss, 1 580 bläsänder m.m. passerade södra udden.  

Bland siffror som också kan nämnas är näst bästa sträcksiffran för storskarv som noterats i 
Sverige, då 4 390 ex passerade den 9/9. Denna dag noterades även höstens högsta antal av 
sädesärla, då 1090 ex sträckte. Dagen innan sträckte 1 790 skarvar och 990 sädesärlor. 
Högsta noteringen av svärta gjordes den 22/9 då 1 201 ex bokfördes.   
Som vanligt sågs en del höga antal tättingar från norrudden där en del är värda att notera. 
Ett högt antal gransångare noterades den 24/9 då 300 ex sträckte, 1 700 grönsiskor noterades 
den 30/9 och 1 650 ex den 29/9. Tyvärr uteblev mängderna rovfågel i höst. 

Roliga	  observationer	  i	  september	  
Den första riktiga höstmånaden gick utan att lämna något större avtryck av rariteter. 
Taigasångare obsades 22/9 och 28/9. En fjällabb sträckte 22/9, och tio spetsbergsgäss den 
27/9. Sex ortolansparvar och fem rödstrupiga piplärkor observerades under höststräcket. En 
ung pilgrimsfalk som var försedd med satellitsändare sågs den 29 september på ön och den 
stannade ett par veckor. Med stor sannolikhet var den satellitmärkt i somras på Kolahalvön. 
Under hösten sågs två videsparvar, båda på norra udden, den 8 och 16 september. 

Sträcket	  i	  oktober	  
Bland tättingsiffrorna bör noteras 3 415 grönsiskor den 2/10, 2 500 ex den 20/10, 1 400 
björktrastar den 22/10, 100 gulsparvar den 20/10 och det nya svenska sträckrekordet med 3 
350 kungsfåglar som lämnade norrudden.  Ringduva noterades med som mest 12 650 ex den 
6/10. Bland sjöfåglarna noterades alfågel som mest med 2 500 ex den 22/10, sjöorre med 2 
412 ex och 10 420 vitkindade gäss samma dag. Den 10/10 sträckte 311 dvärgmåsar, höstens 
högsta notering. Arter som noterades i större antal var t ex spettar och snösparvar. Däremot 
sågs få sträckande mesar denna höst, trots en enorm invasion av svenskhäckande fåglar i 
sydsverige. Sent på hösten noterades dock ett inflöde av talgoxar med östligt ursprung. 

Roliga	  observationer	  i	  oktober	  
En	  kungsörn	  och	  tretton	  sträckande	  spetsbergsgäss	  sågs	  den	  6	  oktober.	  En	  ägretthäger	  flög	  mot	  syd	  
långt ute över havet 12/10. Den 20 oktober sågs lite roliga tättingar i form av en taigasångare, 
en sibirisk gransångare, två ringtrastar och en sen gulärla. Höstens enda större piplärka och 
två berglärkor som fanns på södra sågs den 22/10. Även en tretåig mås sågs denna dag. 
Dagen därpå hade Fredrik Johansson och Alan Dalton glädjen att slita fram en brunsångare. 
Den sågs och hördes under en kvart på förmiddagen vid södra udden. Dock var den lite väl 
skulkig då den inte sågs mer efter det! En berglärka sågs 26/10-27/10. En ovanlig sträckobs 
blev den honfärgade knipskrake som drog förbi norrudden den 28/10. 

Summa summarum kan dock sägas att hösten gick i sjöfåglarnas tecken och de fick dominera 
på sträcket, men en del rara tättingar lät sig bli hittade ändå.  

November	  
En invasion av tallbitar var i annalkande denna höst, det visste vi med säkerhet från 
observationer i Finland. Landsort fick sin beskärda del och toppdagen blev när 613 ex 
räknades vid norrudden den 6/11. Samma dag noterades 556 sidensvansar. November är 
vanligen sista spurten för sträcket och den intensiva bevakningen ute på ön. En del finkar, 
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trastar och sidensvansar noterades som vanligt i hyfsade siffror, men inga antal utöver det 
normala. Andra roliga obsar som kan nämnas från sluttampen på hösten är forsärla den 9/11 
och den 12/1. På det senare datumet sågs även en berglärka. 

Viggo Norrby och Raul Vicente, sträckräkningsansvariga 
 

Ungdomssektionen	  Landsorts	  Fågelstation	  
Ungdomssektionens	  uppkomst	  
Inför årsmötet 2011 togs frågan om nya medlemmar till fågelstationen upp. Det konstaterades 
att trots att fågelskådningen totalt sett ökat hos ungdomar, så har dessa blivit en bristvara på 
fågelstationer runt om i landet. Eftersom dagens ungdomar kommer att ta över fågelstationens 
verksamhet i framtiden (där både ringmärkning, sträckräkning och allmän tillsyn av stationen 
inräknas), så fanns det behov att locka fler unga fågelentusiaster ut till Landsort och Landsorts 
fågelstation. Vid årsmötet 2011 grundades därför en sektion inriktad på stationens yngre 
medlemmar (såväl gamla som nya), där tanken är att lära fågelintresserade ungdomar mer om 
fåglar samt dela med sig av sina egna naturerfarenheter i skärgården. Under 2011 och 2012 
har ungdomssektionen skapat kontakter med Stockholms ornitologiska förening (StOF) och 
fältbiologerna för att visa nyutflugna skådare vilka möjligheter det finns inom ornitologi och 
ringmärkning, då Landsorts fågelstation är den enda större fågelstationen i Stockholms län. 

Fram till årsmötet 2013 har ungdomssektionen bland annat haft en guidning på naturhistoriska 
riksmuseet, helg-exkursioner höst och vår under en både 2011 och 2012 (fler planeras 2013), 
samt startat en grupp på facebook med uppdaterad information om exkursioner, guidningar, 
frågor m.m. I ungdomssektionen sitter enbart medlemmar under 20 år, för att stämma in med 
nya medlemmar så bra som möjligt och kunna locka fler ungdomar (undantag för en medlem 
som kopplar ungdomssektionen till styrelsen). Vi har nära kontakt med styrelsen och håller 
oss uppdaterade så att yngre medlemmar snabbt kan informeras om det som händer. Alla i 
ungdomssektionen bor i Stockholms län och vi har goda kontakter med andra föreningar. Vi 
arbetar alltid med att förbättra och förfina så att alla nykomna ska trivas så bra som möjligt. 

Sammanfattning	  av	  året	  2012	  för	  Ungdomssektionen	  
Under 2012 utfördes en vårexkursion samt en höstexkursion. Syftet var att lära unga 
fågelskådare om stationens verksamhet samt ge en större förståelse om varför fåglar flyttar. 

Vårexkursion	  
Vårexkursionen 2012 skedde en helg i månadsskiftet april/maj, då de tidiga vårfåglarna 
anlänt. Aktiviteten, som skulle ha max tolv deltagare (inkl. fyra ledare) blev mycket lyckad 
och alla platser fylldes, till lycka för exkursionsledarna. Vid ankomsten lagades mat och de 
som inte sett fågelstationen förr fick ta en rundtur. Efter detta planerades aktiviteter för de 
kommande dagarna. Lördagen påbörjades i gryningen med nätuppsättning där nybörjare fick 
lära sig av såväl ungdomskåren som de gamla veteranerna hur näten hanteras. Sedan fick 
exkursionsdeltagarna vara med på rundor och titta på när ringmärkning skedde vid stationen. 
Efter en uppfriskande lunch så blev det mer öppna aktiviteter i solskenet där man antingen 
kunde gå till fyren och skåda sträck eller på en långpromenad upp till Norrhamn och skåda 
fåglar på vägen upp. Under kvällen lagades mat och antalet fåglar som setts under dagen gicks 
igenom. Under söndagen blev det mer assistans vid ringmärkning fram till lunch, då en snabb 
måltid tillagades för att hinna med 13:40 båten hem. 
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Höstexkursion	  
Exkursionen sista veckan i september blev en regnig historia, då hela stockholmsområdet 
upplevde en helg med kontinuerligt regnande. Landsort, som vanligtvis får det bästa av det 
mesta (i alla fall vädermässigt), fick självklart sin egen extrema dos av regn som gjorde att 
exkursionsplanen rann bort. Men detta stoppade inte våra tappra deltagare som denna gång 
blev en summa på fem samt tre ledare. Även om regnet höll på under större delen av helgen så 
blev det ändå en och annan uppehållstimma och vid tiotiden på lördagen gjordes ett försök till 
ringmärkning med näten närmast stationen. Detta gav en kort men rolig utdelning där ett antal 
fåglar kunde fångas under en timmes tid. Deltagarna blev väldigt nöjda när en av exkursions-
ledarna plockade ut en gräshoppssångare ur ett av näten till allmän beskådan. Resterande 
delen av lördagen spenderades genom att skåda runt stationen. På söndagen fortsatte regnet 
men ett försök till sträckskådning gjordes vid bredmarsbunkern, tyvärr blev utbudet ganska 
magert med anledning av vädret. En skara lyckliga nybörjarskådare kunde dock lämna ön 
med bättre kunskap om verksamheten på ön, och vill förhoppningsvis lära sig mer till våren. 
 
Till sist så vill jag bara tacka mina kollegor i ungdomssektionen och tillika skådarvänner; 
Anton Castelius, Albin Berglund och Leo Rudberg för all den hjälp och alla de kontakter ni 
bidragit med under tiden som ungdomssektionen Landsorts fågelstation funnits till. Tack även 
Daniel Avenäs och Raul Vicente för er hjälp vid planering och deltagande i exkursioner samt 
styrelsen för Landsort fågelstation för idén, viljan och samarbetet att driva ungdomssektionen 
framåt så att medelåldern på stationen inte blir alltför hög. 

Liam Martin, Ungdomssektionen    
 

Hemsidan	  
Fågelstationens hemsida har haft nuvarande utseende med smärre ändringar ända sedan 1990-
talet. Sidan innehåller mycket information, men med tiden har en hel del blivit mer eller 
mindre inaktuellt, samtidigt som uppdatering har varit beroende av vissa personer som inte 
längre ingår i styrelsen. Glädjande nog är en totalrenovering av hemsidan nu på gång, 

John Costello, en medlem som också är webbdesigner, har erbjudit sig att i mån av tid vara 
vår nye webmaster. John har under året arbetat med en betaversion av den nya hemsidan, som 
bl a ska innehålla en bloggfunktion där styrelsen lättare kan lägga in nyheter och aktiviteter. 
Även bildgalleriet ska fräschas upp. Hemsidan i sin helhet får ny design, ny struktur och ny 
logga (ritad av John Costello).  

 

Om vi lyckas få systemet att fungera kommer också bokningar att kunna göras online. 
Styrelsens ansvariga inom olika områden håller också på att se över och uppdatera den 
permanenta texten på hemsidan. Sidan kommer att ha samma domännamn som tidigare. 

Gunilla Hjorth 
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Ekonomin	  
2012 blev ett år utan vinst då föreningen haft en del utgifter för att hålla igång den löpande 
verksamheten. Framförallt gör den höga elkostnaden som föreningen inte behövde betala 
förut att det är svårt att gå med vinst. 

Större inkomster 
Medlemsavgifter: 14 220 kr  
Övernattningsavgifter: 18 090 kr  
Bidrag och gåvor: totalt 38 050 kr från Gunnar Olsson Foto, Nordpart, Stockholms 
Ornitologiska Förening, Nynäshamns kommun samt ett antal privatpersoner. 
Större utgifter 
Lokalhyra: 23 640:-  
Elavgift: 25 560:- 

Daniel Avenäs, kassör 

Husprojektet	  
De storslagna planerna på en tjusig ny fågelstation i mångmiljonklassen blev under året 
nerbantade till ett mer greppbart renoveringsprojekt. Efter en egen besiktning bedömer 
styrelsen att den nuvarande byggnaden är i tillräckligt bra skick för att kunna renoveras 
istället för att rivas. Huset behöver dock få en rejäl ansiktslyftning.  

Eftersom stationen inte uppvisar några synliga fuktskador genom väggarna bör en ny 
ytterpanel och tilläggsisolering samt nya fönster kunna kraftigt förbättra husets isolering. 
Plåttaket behöver ses över och målas, men takstolarna verkar vara i godtagbart skick. Vid den 
raserade skorstenen finns en vattenskada som måste åtgärdas. Skorstenen har vi planer på att 
riva och därmed göra köket i det närmaste dubbelt så stort, vilket gör att det kan anpassas för 
rörelsehindrade. Hålet efter skorstenen måste i så fall täckas med nytt ytter- och innertak samt 
golv i köket. 

I källaren där ringmärkningslabbet ligger måste översvämningsproblemet lösas. Röret från 
avloppsbrunnen i källaren, som blev igensatt under arbetena på vägen utanför, måste rensas 
eller bytas. Det regnvatten som tränger in genom källardörrarna, bör kunna avledas genom att 
bygga tak över ytterdörren. 

För att förbättra stationens uppvärmning, som idag är beroende av el-element, undersöks det 
om en luftvattenpump kan kopplas till befintliga eller nya radiatorer. Detta skulle vara en bra 
lösning för att få ner uppvärmningskostnaden. 

I maj hölls en workshop på̊ Spinaliskliniken i Frösundavik med Claes Hultling, som varit oss 
till ovärderlig hjälp när det gäller att lägga grunden för ett genomförbart projekt. Vid 
workshopen diskuterads bl a planer på̊ att göra stationen tillgänglig för handikappade. 
Stationen måste då också̊ få en toalett som fungerar för rörelsehindrade. Med på̊ detta möte 
var också̊ Carina Ostenfeldt, som anlitats av Claes för att hjälpa oss göra en s k SWOT-analys 
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av föraningens verksamhet och bl a ta reda på vilka förutsättningar som finns för husprojektet. 
SWOT-analysen finns med som bilaga till denna verksamhetsberättelse. 

Mats Jansson 

Styrelsen	  
Under det gångna kalenderåret har styrelsen haft 6 protokollförda möten, en workshop med 
SWOT-analys av verksamheten samt ett extramöte om hemsidan.  

Styrelsens sammansättning har varit följande: 

Ordförande: Bo Holst   
Vice ordförande: Raúl Vicente   

Sekreterare: Gunilla Hjorth  
Kassör: Daniel Avenäs  

Övriga ledamöter: Johanna Martin, Mats Jansson, Per Johansson, Viggo Norrby. 

Medlemmar	  och	  aktiviteter	  
Antal medlemmar slutade på 96, vilket är några färre än förra året. 

Under året hölls ett tiotal guidningar, bland annat för Natursnokarna och Stockholms 
Ornitologiska Förening. En arbetshelg genomfördes i slutet av sommaren då bl a hela källaren 
städades. 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit till fågelstationens ideella verksamhet!  

Styrelsen för Landsorts Fågelstation 2012-2013 


