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Sammanfattning	
  
År 2014, det 27:e verksamhetsåret för Landsorts fågelstation, har gett fantastiska resultat.
Detta blev det numerärt bästa året någonsin med hela 11 901 ringmärkta fåglar och årsrekord
för 17 arter. Dessutom hade vi även den längsta säsongen hittills, tack vare ovärderliga
insatser från våra gästande ringmärkare Chris och Kay, som legat ute från mitten av juli till
sista november. Bland intressanta fågelobservationer kan nämnas de många taigasångare som
besökte ön under hösten samt de 170 skärsnäpporna som sågs på Yttre Karvasen från en båt i
sena november. Utöver de många rekord som slagits i ringmärkningen har föreningen även
ordnat en del aktiviteter: en ungdomshelg på våren, en arbetshelg med partymingel vid
Vadarbunkern i augusti och ett nytt Öppet Hus i september. En ny hemsida har publicerats av
vår webbmaster Tore Jacobsson, samtidigt som nyhetsbloggen fortsatt. Planerna för
restaurering av stationsbyggnaden har fortsatt utvecklas. Nämnas bör också gåvor och
donationer från olika håll, toppat med ett generöst bidrag från Djurens Vänner.

Öppet	
  Hus	
  
Även detta år ordnades Öppet Hus på fågelstationen, liksom vid förra årets 25-årsjubileum,
men denna gång den 20 september. Tillställningen blev lyckad, både sett till mängden
besökare och till ekonomin. Totalt dök det upp 60-70 personer, något mindre än förra året
men fortfarande mycket bra, då det kalla, något molniga vädret och sen utannonsering gjorde
det svårare att locka folk till stationen. Att det ändå kom så många var nog delvis tack vare
annonsering under båtturerna (en fördel här är att både vår webbmaster Tore och numera även
Monica från styrelsen jobbar på Landsortstrafiken).
Stationen var öppen mellan 9:00 och 16:00 och fria guidningar hölls en gång i timmen med
start från 11:00. Då det var betydligt mer fågel i näten (och luften) jämfört med 2013 kunde
ringmärkta fåglar alltid visas upp under guidningarna. Karaktärsarter som rödhake och
kungsfågel drog åter till sig folks uppmärksamhet vid uppvisning. Det spanades även sträck,
vilket genererade några sevärda arter som ett par havsörnar, en hel del ejder samt en jorduggla
som kom fint förbi stationen så den syntes bra. Guidningarna innehöll även information om
fågelstationen och öns historia, och för de mer kunskapstörstiga fanns en tipsrunda där
vinnaren fick gratis medlemskap som pris.
Liksom förra året skedde även försäljning, som i år gav ett överskott på omkring 800 kronor.
Ett par nya medlemmar blev det också som ett extra plus.

Internationellt	
  deltagande	
  
Liksom förra året gästades fågelstationen av det erfarna brittiska ringmärkarparet Chris
Sharpe och Kay Collister. Denna gång stannade de mellan juli och ända fram till 1 december,
vilket varit till ovärderlig hjälp. Mycket har blivit gjort under hösten utöver den dagliga
märkningen och övriga rutinsysslor; bl a har Chris skapat ett särskilt formulär för att fylla i
nät-meter-timmar, vilket ska göra det enklare att införa standardiserad ringmärkning på
Landsort så att våra data blir mer användningsbara i forskningen.

Även tyskan Sonja Friman har hjälpt till med fågelplockning under året medan hon fortsatt
studera i Sverige, men nu har hon återvänt till hemlandet (och även värvat fler tyska
medlemmar till föreningen).

Ringmärkningsåret	
  2014	
  
Allmänt	
  
2014 blev ett historiskt år för Landsorts fågelstation. Aldrig förr har så många fåglar blivit
märkta på Landsort; slutsiffran landade på 11 901 fåglar. Omkring fyra femtedelar av dessa
ringmärktes under höstsäsongen. Detta resultat slår med råge det tidigare årsrekordet från
2008, då 10 097 fåglar ringmärktes. Det mest glädjande med toppnoteringarna är att de
räknats in för betydligt fler arter än vi vågat hoppas på; årsrekorden slogs för 17 olika arter!
Året har däremot varit lugnare än vanligt både när det gäller gråsiska och grönsiska, men så
var ju förra året också ett ”invasionsår” för gråsiska.
Tendenserna för 2014 har noterats på de flesta fågelstationer i landet. Att det har varit ett bra
år för många insektsätare är tydligt, då höga fångstsiffror noterades tidigt på många
fågelstationer, vilket tyder på en lyckad häckning och en rätt tidig sådan.
Landsorts resultat visar tydligt värdet av att det finns en fågelstation i länet och vikten av att
kunna ha ringmärkningspersonal som ligger ute på heltid. Under 2014 var bemanningen bra
även på våren, men framförallt på hösten. Vi har haft ovärderlig hjälp av våra vänner Chris
Sharpe och Kay Collister från Isle of Man, som arbetat från 13 juli till sista november, och
därmed kunnat förlänga ringmärkningssäsongen. Föreningens egna förmågor har också
kunnat ägna mycket tid åt märkningen. Tack vare Chris och Kays insats har vi alltså kunnat
visa att ringmärkning kan bedrivas på Landsort i princip året runt. Bara vädret sätter stopp.
Totalt 19 personer deltog i ringmärkningsverksamheten, vilket får sägas vara bra. Per
Johansson, Monica Thelin, Liam Martin, Bosse Holst, Chris Sharpe, Kay Collister, Raúl
Vicente, Mårten Wikström, Anton Castelius, Jan Olsson, Maya Sasaki, Gunilla Hjorth, Sonja
Friman, Björn Melin, Albin Berglund, Mats Jansson och Rasmus Elleby (nämnda utan
särskild ordning) deltog alla i fågelplockning och/eller märkning.
Vårmärkningen	
  
Vårens säsong varade mellan den 1 april och 15 juni (något längre än vanligt då Liam Martin
var ute en längre period i juni) och mer eller mindre hela säsongen kunde täckas in, mycket
tack vare ett par flitiga ringmärkare och bra växelschema. Endast 15 dagar blev utan täckning
och då mest vardagar fördelade på 5 dagar i april, 3 dagar i maj och 6 dagar i juni.
Trots en del ganska fågelfattiga perioder lyste vissa dagar med högre antal. Bästa
dagssumman var 212 fåglar (10 april), följt av 154 fåglar (13 maj). Att börja redan under
tidiga april visade sig därför vara ett bra drag. Totalt under våren fångades 2 137 fåglar
fördelade på 837 i april, 1 134 i maj och 166 i juni, vilket är den fjärde våren vi passerat 2 000
ex märkta sedan 2007. De fem vanligaste arterna i fångsten blev i år: rödhake (407),
lövsångare (340), bofink (216), ärtsångare (128) och rödstjärt (118). För rödhaken är dessa
siffror betydligt bättre än förra vårens 90 märkta, medan det för ärtsångaren gick lite sämre
(128 i år mot 156 2013).
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Höstmärkningen	
  
Höstsäsongen avslutades sent i år då Chris och Kay åkte hem den 1 december, men ända fram
till nyårsafton märktes enstaka fåglar som fångats i näten närmast stationen, som hållits öppna
när det funnits personal.
Att hösten blev varm med ljumma sydvindar medförde att en del fåglar dröjde sig kvar och till
och med ”kom tillbaka” till Landsort. Och kanske var det varma vädret anledningen till sena
toppar i ringmärkningsstatistiken, bland annat för rödhake. Bland fenologiskt intressanta fynd
kan nämnas den sena lövsångare som fångades den 19 november.
Vi hade även hoppats på att årets förlängda höstsäsong skulle ge fler trastar och finkar. Detta
infriades dock endast delvis, eftersom flyttrörelsen av rödvingetrast och björktrast över ön var
liten i höst, jämfört med tidigare år. Milt väder under hösten försenade möjligen också det
sydliga utflödet av bofink och bergfink.
Ringmärkning bedrevs från:
Bredmar
1 april till 15 juni och 13 juli till 30 november
Södra udden
30 augusti till 30 november (varje vecka)
Särskilt	
  uppmärksammade	
  fångster:	
  	
  
Sånglärka 2 ex
Gulärla 1 ex
Svart rödstjärt 1 ex (ostliga rasen phoenicuroides)
Brunsångare 1 ex (CSE)
Tajgasångare 6 ex
Busksångare 2 ex
Höksångare 10 ex
Flodsångare 1 ex (LMN)
Lundsångare 4 ex
Stenknäck 1 ex
Ortolansparv 1 ex
Halsbandsflugsnappare 1 ex
Återfynd	
  Utland	
  (märkta	
  på	
  landsort,	
  fångade/hittade	
  externt)	
  
Rörsångare, Acrocephalus scirpaceus BELGIEN, LIMBURG, (LMN)
Rödhake, Erithacus rubecula, FINLAND, ÅLAND, (LMN)
Bofink, Fringilla coelebs, FINLAND, VAASA, (KCR)
Gulsparv, Emberiza citrinella, FINLAND, TAVASTEHUS, (KCR)
Sparvhök, Accipiter nisus, TYSKLAND, BRANDENBURG, (KCR)
Talgoxe, Parus major, FINLAND, ÅBO, (MTN)
Kungsfågel, Regulus regulus, TYSKLAND, SCHLESWIG-HOLSTEIN, (KCR)
Gråsiska, Carduelis flammea, ÅNGERMANLAND, KÖPMANHOLMEN, (KCR)
Gråsiska, Carduelis flammea flammea, SMÅLAND, ANEBY, (KCR)
Skrattmås, Larus ridibundus, FRANKRIKE, NANTES. 10 år, bomärkt på Landsort, PWG
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Rödhake, Erithacus rubecula, SCHWEIZ, VALAIS, (KCR)
	
  
Kontroller	
  (ringmärkta	
  externt)	
  
Törnsångare, Sylvia communis, ÖLAND, OTTENBY , (LMN)
Ärtsångare, Sylvia curruca, GOTLAND, SUNDRE, HOBURGEN (PJN)
Talgoxe, Parus major, FINLAND, ÅBO, (CSE)
2014	
  var	
  ett	
  år	
  med	
  många	
  rekord…	
  
• Totalt fick 11 901 fåglar av 81 arter/raser en ring runt benet under året.
•

Årsrekord har slagits för 17 olika arter under 2014, bl a ladusvala, rödhake, kungsfågel,
pilfink och sidensvans, bara för att nämna några.

•

Dagsrekordet för antal märkta fåglar någonsin slogs den 12 oktober, då totalt 954
ringmärktes, de flesta kungsfåglar.

•

Dagsrekord slogs även för fyra arter: kungsfågel 580 ex (500 var tidigare rekord), rödhake
295 ex, sparvhök 4 ex och mindre flugsnappare 18 ex.

Ringmärkningsrekord	
  
2014	
  
Sparvhök
Sånglärka
Ladusvala
Trädpiplärka
Sädesärla
Sidensvans
Rödhake
Näktergal
Busksångare
Härmsångare
Ärtsångare
Taigasångare
Kungsfågel
Trädkrypare
Pilfink
Bofink
Steglits

18	
  
2	
  
59	
  
33	
  
58	
  
88	
  
1837	
  
43	
  
3	
  
61	
  
408	
  
6	
  
3641	
  
228	
  
117	
  
366	
  
24	
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Ringmärkning	
  totalt	
  2014	
  
	
  
Art
Vetenskapligt namn
Sparvhök
Accipiter nisus
Dvärgbeckasin
Lymnocryptes minimus
Enkelbeckasin
Gallinago gallinago
Göktyta
Jynx torquilla
Större hackspett
Dendrocopos major
Mindre hackspett
Dendrocopos minor
Sånglärka
Alauda arvensis
Ladusvala
Hirundo rustica
Hussvala
Delichon urbicum
Trädpiplärka
Anthus trivialis
Ängspiplärka
Anthus pratensis
Gulärla
Motacilla flava
Sädesärla
Motacilla alba
Sidensvans
Bombycilla garrulus
Gärdsmyg
Troglodytes troglodytes
Järnsparv
Prunella modularis
Rödhake
Erithacus rubecula
Näktergal
Luscinia luscinia
Blåhake
Luscinia svecica
Svart rödstjärt
Phoenicurus ochruros
Rödstjärt
Phoenicurus phoenicurus
Buskskvätta
Saxicola rubetra

Antal märkta
18
1
2
5
19
4
2
59
16
33
7
1
58
88
153
84
1 837
43
19
1
178
13

Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Flodsångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Taigasångare
Brunsångare
Grönsångare
Gransångare
Sydlig gransångare
Östlig gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Skata
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink

Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Locustella fluviatilis
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais icterina
Sylvia nisoria
Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus trochiloides
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Phylloscopus collybita collybita
Phylloscopus c. tristis/abietinus
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Muscicapa striata
Ficedula parva
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Panurus biarmicus
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia familiaris
Lanius collurio
Lanius excubitor
Pica pica
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla

21
141
11
127
8
1
13
3
17
30
61
10
408
157
129
421
4
6
1
15
126
7
5
775
3 641
84
18
1
69
4
234
12
15
266
297
9
228
98
1
1
16
3
117
366
36
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Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Nordlig gråsiska
Brunsiska
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Gulsparv
Ortolansparv
Sävsparv
Totalt 81 arter/raser

Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Carduelis flavirostris
Carduelis flammea
Carduelis flammea flammea
Carduelis flammea cabaret
Carpodacus erythrinus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza schoeniclus
SUMMA antal individ:

353
24
97
27
7
244
69
147
35
48
1
68
1
126
11 901

Pelle Johansson, Monica Thelin m fl
	
  

Sträckräkning	
  och	
  observationer	
  
Omkring 215 arter noterades år 2014 på Landsort vilket hör till de lägre noteringar som gjorts
senare år. Den bergstaigasångare som sågs på ön under november och december gladde
många tillresta skådare och kan bli det första godkända fyndet för ön samt det fjärde fyndet i
Stockholms rapportområde.
Våren	
  
Bland de roligare arterna som sågs under våren kan följande nämnas: alförrädare, praktejder,
aftonfalk, tretåig mås, småtärna, kentsk tärna, busksångare, lundsångare, halsbandsflugsnappare och sommargylling. Bevakningen av sträcket var relativt låg; en knapp tredjedel av
dagarna bevakades under mars, april, maj resp. juni. Ejdersträcket kulminerade 10:e april då
det räknades 12 790 individer. I övrigt utmärkte sig inga dagar med speciellt höga siffror.
Hösten	
  
Landsort fick liksom resten av Sverige ta del av invasionen av taigasångare under början av
hösten 2014. Förutom de ringmärkta individerna sågs även minst ytterligare sex ex i fält.
Andra roliga arter som sågs är bland annat vitnäbbad islom, brun glada, jaktfalk, fjällabb,
tretåig mås, bergstaigasångare, bändelkorsnäbb och dvärgsparv. En ung kentsk tärna den 19:e
oktober utgör dessutom det näst senaste fyndet på året i Stockholms rapportområde enligt
Svalan. Den 22:a november kunde 170 skärsnäppor räknas på Yttre Karvasen från en båt,
vilket är en högstanotering för Stockholms rapportområde enligt Svalan.
Sträckbevakningen var bättre på hösten än våren, ungefär en tredjedel av dagarna bevakades
under juli och augusti, häften i september, två tredjedelar i oktober och enstaka i november.
Den 26:e augusti var en enormt bra dag för tropikflyttare med 1 828 lövsångare vilket utgör
ett svenskt sträckrekord enligt Svalan. Vitkindad gås sträckte i höga antal den 16:e oktober
med 18 700 ex, vilket är den tredje bästa dagssiffran i Stockholms rapportområde enligt
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Svalan. Enligt öborna hade det sträckt vitkindad gås i liknande utsträckning hela veckan innan
men då var det tyvärr ingen sträckbevakning på ön. Bredstjärtad labb hade ett bra år 2014 med
höga siffror runt om i landet. På Landsort räknades totalt 37 ex under hösten med toppdagar
på 10 ex den 7:e och 19:e oktober. Andra höga noteringar av sjöfågel var 3 383 storskarvar
den 25:e augusti och 3 595 bläsänder den 5:e oktober.
Rasmus Elleby

Ungdomssektionen	
  Landsorts	
  Fågelstation	
  
2014 utgjorde ett relativt lugnt år för ungdomssektionen på Landsorts fågelstation. Enbart en
helgexkursion blev av under året, detta då det rådde en viss tidsbrist på att finna ledare till
höstens tilltänkta exkursion. Detta blev också något som till 2015 togs upp och jobbades med
mer aktivt under hösten, där en plan för det kommande årets ungdomsverksamhet började
formuleras redan under senhösten 2014.
Våren	
  
Under våren ordnades en ungdomshelg mellan den 6-8 juni ledd av Liam Martin och Leo
Rudberg. Totalt var 5 ungdomar med på turen, alla nya men väldigt engagerade. Att lägga
helgen i juni var tilltänkt redan året innan, men kunde genomföras först i år. Bevisligen var
detta ett bra datum för en ungdomshelg då det varma vädret i kombination med någorlunda
lugna nätrundor i ringmärkningen och ett bra utbud på arter, gjorde alla väldigt nöjda. Både
höksångare och rosenfink (några av öns karaktärsarter) kunde kryssas och på söndagen
fångades en lundsångare i ett av näten vilket utgjorde en trevlig bonus till den artrika helgen.
Hösten	
  
Det blev som sagt ingen ungdomshelg under hösten, mest på grund av svårigheter att finna
ledare på fungerande datum. Istället ägnades årets sista halva åt planering för 2015, där en
plan för ungdomsverksamheten lades upp och började arbetas på. Förhoppningsvis underlättar
detta för tidsplaneringen för det kommande året. En del personer från tidigare ungdomshelger
dök dock upp på stationen under hösten för att hjälpa till, vilket visar att
ungdomsverksamheten åtminstone engagerat några nya personer till att hjälpa till med
verksamheten ute på Landsort fågelstation.
Som vanligt ett tack till alla de som ställt upp som ledare, eller på annat sätt hjälpt till med
ungdomsverksamheten under årets gång. Vilket gjort det fortsatt möjligt att kunna intressera
unga för det arbete vi bedriver ute på fågelstationen.
Liam Martin

Hemsidan	
  
2014 har Landsorts fågelstation fått en helt ny hemsida med ett nytt utseende och ny domän;
sidan hittas på webbadressen www.landsort-birds.se . Hemsidan har satts ihop och lagts upp
av fågelstationens webbmaster Tore Jacobsson och designats av John Costello. Den senare har
också skapat ett förslag till ny logga med en flygande ejderhanne längst upp på sidan (frågan
om huruvida fågelstationens officiella logga ska vara kvar eller ändras kommer att tas upp till
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diskussion under 2015).
Tekniska förändringar i den tidigare domänen landsort.com, där Öjas övriga verksamheter har
sina hemsidor, medförde att delar av den gamla hemsidan numera inte längre går att nå
utifrån. Vi blev därför tvungna att få den nya hemsidan att fungera, trots att all information
ännu inte kunnat migreras från den gamla. Den nya domänen ligger på webbhotellet one.com,
vilket ger möjlighet att lagra större mängder information än vad fågelstationen tidigare hade
tillgång till, t ex utrymmeskrävande videoclip och ljudfiler.
Ännu återstår en rad viktiga steg för att bygga upp den nya hemsidan, bl a att få ordning på
fotogalleriet och arkiv för sträckräkning och ringmärkning, samt lägga över lagrad
information. En on-line bokningssida planeras också.
Under tiden har vi fortsatt publicera nyheter på fågelstationens blogg, ”Senaste nytt från
Landsorts Fågelstation”: http://blogg.landsort-birds.se. Informationen har ofta skrivits på både
svenska och engelska för att locka läsare även utom landet. Meningen är att bloggen så
småningom ska föras över till hemsidan, om möjligt i sin helhet.
Ansvariga för innehållet i bloggen har som tidigare varit Gunilla Hjorth och Monica Thelin
från styrelsen samt Lina Jansson från Ringmärkningscentralen, som publicerat uppgifter om
återfynd. Ett speciellt tack riktas till Tore Jacobsson för ovärderlig hjälp med både datorer och
hemsidebygge under året!
Gunilla Hjorth

Ekonomin	
  
2014 startade i moll för föreningens ekonomi, men stämningen lättade så småningom. Året
inleddes med akut brist på medlemsavgifter och därav lågt kassainflöde. Men utskicket till
gamla tidigare medlemmar föll så väl ut att medlemsantalet ändå slutade på ca 130.
Föreningen är ännu i stort behov av att höja intäkterna för att de löpande utgifterna ska kunna
täckas (detaljerna kan läsas i den ekonomiska berättelsen till årsmötet).
Större	
  inkomster	
  
Medlemsavgifter: ca 18 000 kr
Övernattningsavgifter: ca 21000 kr
Gåvor och bidrag:
Djurens Vänner 20 000 kr,
Gunnar Olssons foto 5 000 kr,
privata givare 14 850 kr
Större	
  utgifter	
  
El: 22 049 kr
Tele: 6 839 kr
Sophämtning: 3 513 kr
Hyra: 15 147 kr
Mats Jansson
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Husprojektet	
  
Under det gånga året har husfrågan fortsatt vara ett angeläget ämne. Redan i januari 2014
hölls ett möte med fastighetsverket där Per Johansson, Gunilla Hjorth, Michael Martin samt
Claes Hultling ingick för att påbörja en diskussion kring det nuvarande husets framtid. Även
representanter för länsstyrelsen deltog i mötet. Genom mötet kom man fram till att en ritning
för huset behövde tas fram, samt att en ny ritning för en renoveringsplan över det befintliga
huset skulle göras. Fastighetsverket var positiva till initiativet som föreningen Landsorts
fågelstation tagit och var även öppna för en renovering.
Föreningen har efterfrågat en ursprungsritning över byggnaden, men någon sådan har inte
kunnat hittas. Under våren 2014 gjorde Michael Martin och Hans Bäckström, arkitekt som
gratis erbjudit att hjälpa stationen med ritningar, en besiktning av det befintliga huset. Vid
denna kunde man konstatera att stommarna stod bra och att det enbart var en vägg, den som
delar upp ”pingisrummet” med köket och datorrummet, som var bärande och alltså inte kunde
flyttas på. På prioriteringslistan låg istället nya fönster och en ny fasad, vilket är de största
orsakerna idag till en högre elkostnad samt innebär den största risken för husets status då
isoleringen inte är den bästa.
Hans Bäckström framställde sedan en ritning av huset som det ser ut idag, vilken under hösten
kunde granskas av styrelsen. Ett förslag på renoveringsplan togs fram av Per Johansson och
Raul Vicente. Michael Martin tog även fram en kostnadskalkyl där den ungefärliga kostnaden
för den utvändiga renoveringen uppskattades. Med hjälp av ritningen av det nuvarande huset
och det nya förslaget till framtida utseende, diskuterade styrelsen tillsammans med Michael
och Hans de bästa sätten att gå vidare. En av de saker som kom upp var hur man skulle ha råd
att renovera huset på ett hållbart men ändå inte alltför kostsamt sätt. Några punkter sattes upp
för att kunna åstadkomma detta:
• Husbudget: En påbörjad budget för kostnaden av renoveringen är redan skapad av Michael
Martin, men då enbart för det utvändiga. Efter kommande möte med fastighetsverket ska
därför ytterligare delar av husbudgeten byggas på så den inte överskrider totalsumman som
finns på föreningens konto.
• Vidare underhåll av fastigheten: En av de stora punkterna som diskuterats är även vikten av
att behålla en nyrenoverad fastighet i bra skick, vilket är väsentligt om byggnaden ska kunna
hålla under ett längre tag.
• Vidare utveckling av verksamheten: En punkt som återkommer är att styrelsen finner att det
vore av stor vikt att utveckla fågelstationens verksamhet samtidigt som fastigheten upprustas.
Genom dessa punkter kunde man mot slutet av hösten bestämma att ett nytt husmöte skulle
anordnas under januari 2015.
I väntan på renoveringen
Tillägg: Vid husmöte den 12 januari 2015 beslöts att Hans Bäckström vidare skulle göra en
mer utförlig skiss utifrån det förslag till renoveringsplan som presenterats av styrelsen under
2014. När denna skiss väl är klar kommer vidare diskussioner med fastighetsverket att hållas.
Liam Martin
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Styrelsen	
  
Styrelsens sammansättning har under större delen av 2014 varit följande:
Ordförande: Raúl Vicente
Vice ordförande: Per Johansson
Sekreterare: Gunilla Hjorth
Kassör: Mats Jansson
Övriga ledamöter: Liam Martin, Monica Thelin, Rasmus Elleby.

	
  
Medlemmar	
  och	
  aktiviteter	
  
Antal betalande medlemmar har under året ökat till 133 st. Efter en påminnelse- och
värvningsdrive under försommar och höst, där vi även vände oss till tidigare medlemmar,
inkom ett välbehövligt tillskott till föreningens kassa i form av medlemsavgifter.
Under året hölls 13 guidningar, bland annat för scouter, Natursnokarna och flera olika företag.
Föreningen har även, tillsammans med Landsorts Sjö- och Miljöcenter (LSMC), inlett en
dialog med Länsstyrelsen om skötseln av naturreservatet. Tillsammans med LSMC försöker
vi lobba för att man ska återuppta betet på ön, vilket även skulle gynna mångfalden av
fågelarter.
Fågelstationens årliga arbetshelg genomfördes den 23-24 augusti. Arbetet koncentrerades till
Södra Udden där sju medlemmar hjälptes åt att röja nätgatorna öster och väster om fyren från
vegetation som kommit upp under sommaren. Lördagskvällen avslutades med skådning och
partymingel nere vid "Vadarbunkern".
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till fågelstationens ideella verksamhet!
Styrelsen för Landsorts Fågelstation 2014-2015
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