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Verksamhetsberättelse_LBO_2018_del1av3_STYRELSEN.pdf
Den här verksamhetsberättelsen har flera delar:
i) Styrelsens och föreningens arbete, 6 sidor, (detta dokument) författat av Emma Karlsson.
Verksamhetsberättelse_LBO_2018_del1av3_STYRELSEN.pdf

ii) En sammanfattning av fågelsträcket som beskriver vilka sträckande fåglar som registrerats på
Landsort 2018, 2 sidor, av Liam Martin.
Verksamhetsberättelse_LBO_2018_del2av3_STRÄCKET.pdf

iii) Stationsvärdarnas årsberättelse som beskriver fågelstationens verksamhet för 2018, 43 sidor;
ursprungsversionen är på engelska: Wardens report for Landsort Bird Observatory 2018 skriven av
Chris Sharpe och Kay Collister, denna version är översatt till svenska av Liam Martin.
Verksamhetsberättelse_LBO_2018_del3av3_STATIONSVÄRDARNA.pdf
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Formalia, administration och struktur i korthet
Under kalenderåret 2018 har vi varit två styrelser
1) Före årsmötet, jan-mar 2018 satt följande:
Ordförande – Mats Jansson
Ledamöter – Bo Holst
Per Johansson
Liam Martin
Anders Nordengrahn
Jan Ohlsson och
Chris Sharpe (samt
mar-apr Emma Karlsson)

2) De efterträddes vid årsmötet 2018 av:
Ordförande – Emma Karlsson
Ledamöter – Håkan Granbohm
Mats Jansson
Per Johansson
Lars-Åke Lidén
Liam Martin och
Jan Rutqvist

Under andra perioden, efter årsmötet 2018 var följande också knutna till oss:
Adjungerade t styrelsen – forskningsrepresentant Björn Olsén samt medlemsansvarig Mikael Åsberg
Ansvarig för hemsidans administration – Tore Jacobsson
Ringmärkaransvarig – Per Johansson
Stationens fastighetsansvarige allt-i-allo – Mats Jansson
Stationsvärdar under säsongen 1 april till 31 oktober var – Chris Sharpe och Kay Collister
Vid årets slut hade föreningen 116 medlemmar (samt omkring 200 tidigare medlemmar). Detta kan
anses lågt, särskilt i förhållande till antalet tidigare medlemmar. Vi hade under året 346
övernattningar. Jan-mar 23st, apr-nov 312st (280 st 2017) och nov-dec 11st. Stationen har hög
kapacitet för övernattningar. Vi utnyttjar mindre än en femtedel av våra möjliga gästnätter.
Övernattningarna är dock ofta koncentrerade till helger och april-maj samt aug-okt.
En notering är att vi både har utrymme, kan och borde öka antalet medlemmar och nattgäster, men
också dagbesökare samt stödmedlemmar. Vi tror att PR och rutiner för administration, som t ex
medlemsregister, påminnelser och uppföljning kan förändra en del av detta.

Vad vi har gjort sedan förra årsmötet
Som ordförande har jag bland annat arbetat med att få rätt kompetens på rätt plats i styrelsen, och
att inviga de nytillkomna. En stor del av arbetet har varit administrativt och internt för att bygga upp
en struktur som är mer långsiktig. Vi har till viss del varit underbemannade det här året, och har
föreslagit en extra plats i styrelsen till nästa period.
Inför det nya verksamhetsåret önskar jag prioritera det som jag själv ser som en av våra största
utmaningar framöver, att skapa en atmosfär på vår fågelstation där alla känner sig välkomna.
I den andan har vi arbetat med förtydligade trivselregler för vår station, som ju fungerar som
vandrarhem för oss medlemmar samt hem för våra stationsvärdar under april-november. Vi har tagit
fram en slags uppförandekod för alla oss som är ambassadörer för fågel- och naturintresserade på
Öja med omgivning. Vi medlemmar är ju stationens representanter, och vi hoppas att alla ska kunna
känna sig stolta över just det. Kan meddela att vi som målgrupp är extra välkomna på ön, då vi ofta
önskar värna om naturen och dess omgivningar så att fåglarna trivs och återkommer.
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Det finns nu ett datum då vi planerar för nyinvigning/öppet hus på stationen den 18 maj 2019. Där
vill vi berätta om verksamheten, fira våra framgångar och våra fantastiska 30 år som förening, som är
mer aktuell än någonsin med klimatförändringar och miljöövervakning som huvudnyhet i media var
och varannan dag.
Vi har antagit riktlinjer för hur man bör hantera fåglar på film och foto, samma som Ottenby och
Falsterbo fågelstationer använder. Vi har antagit riktlinjer för hur vi hanterar medlemmarnas
uppgifter enligt GDPR, med utgångspunkt i dem som både SOF och StOf har. Vi har skapat en
verksamhetsplan som används till varje möte för att följa upp vår verksamhet. Det finns numera en
medlemsansvarig för att sköta om vårt medlemsregister och vår medlemsservice i föreningen, Mikael
Åsberg. Mikael är också föreslagen av valberedningen på inval till styrelsen.
Landsorts fågelstation har deltagit i en tvådagarskonferens i samband med att Öja valts ut till den
elfte prioriterade ön i Stockholms skärgård, en s.k. kärnö. Syftet med konferensen som finansierats
av Länsstyrelsen var att ta fram projektplaner för utvecklingsarbete på Öja. Vi har fått synas inför
ögonen på alla boende och verksamma på Öja/Landsort, och knutit goda kontakter via mötet. Både
på kommunen, fastighetsverket, med boende och
flera andra verksamma. Stationen ingår som part i
flera lokalförankrade projekt registrerade på ö för öhemsidorna. Till exempel har vi nu en aktiv del i att
upprusta Öja-leden för att då samtidigt lägga till ett
antal fågelskådarplatser som skall tillhöra leden. Vi har också som följd av ö för ö haft ytterligare
möten för att finna samarbetsmöjligheter med andra initiativ till verksamhet på Öja. Kika gärna på
aktuell hemsida där Öja/Landsort inom kort finns med, www.oforo.se.
Vi har under hösten också bidragit med synpunkter på
informationstavlor över naturreservatet Öja/Landsort som
kommer att sättas upp på ön. Flera informationer om fåglar,
ringmärkning och stationen finns omnämnda på de nya
skyltarna. Vi gav ett expertutlåtande om hur fåglar kunde
påverkas av en föreslagen byggnation på ön till en
miljökonsekvensbeskrivning.
En ombyggnad av
rum nr 1 och den
s.k. skrubben till
två enkelrum för att kunna husera två stationsvärdar som
ej sover tillsammans är påbörjad.
Vi har också beslutat att hyra ut 4 bäddar till lokalnäringen
under 4 veckor i vår lågsäsong, juli/aug. Dels som inkomst
till föreningen, men också för att stötta ö-näringen som har
mycket stora svårigheter med lokalbrist under det som är
skärgårdens högsäsong, sommaren. Två nya stationsvärdar har rekryterats och signerat kontrakt med
oss. Det är två relativt unga killar, båda från Storbritannien, som anländer i veckan som följer, och
startar upp ringmärkningen 1 april.
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Tidningen Skärgården kommer att göra ett reportage där vi medverkar, vilket ju förstås är jätteskoj,
MEN! ett flertal gånger under året har jag hört: jag såg inte Landsort där? De/vi brukar eller borde väl
vara med där/i de reportagen? När detta händer – mejla styrelsen! T ex på aktiv@landsort-birds.se.
Hjälp oss med att LISTA tidningar/sammanställningar/rapporter där vi brukar eller kunde vara med!

EU-pengarna och ”projekt Leader”
Under 2018 slutfördes den första delen av det projekt som föreningen fått medel från Leader
Stockholmsbygd och Jordbruksverket för att genomföra. En liten del av slutrapporteringen kvarstår
att göras under 2019. Projektet har drivits med medel från något som kallas landsbygdsprogrammet
2014 – 2020 vilket delvis finansieras av pengar från den europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Syftet med EU-stödet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden
som ska stimulera ökad sysselsättning och lokalt drivna och förankrade verksamheter och företag.
Under senhösten skickades en ny ansökan in för perioden 2019 – 2020 för en andra del av Leaderprojektet, där vi enligt de förhandsbesked vi fått, kommer att beviljas medel.
Leader-projektet handlar för oss på Landsorts fågelstation om att vi med stationsvärdar på plats kan
bli en viktig partner för besöksnäringen på ön. Att vara ett naturligt och tillgängligt utflyktsmål för
allmänheten, och ge skolor och ungdomsgårdar möjlighet till att förlägga utflykter och undervisning
till Landsort. Att skapa och underhålla forskningsmöjligheter knutna till stationen. I förlängningen
helt enkelt bidra till en levande skärgård. För att projektet verkligen ska lyckas ska vi 2021 kunna
klara en bemanning av stationen utan medel från
Leader. Detta kräver en intäkt på ca 300 tkr per år.
Vi är ungefär 10 sponsorer ifrån att komma till
detta mål, (kan din arbetsgivare vara en av dem?).
Ansökan för 2019 – 2020 finns att läsa. Kontakta
Håkan Granbohm eller Emma Karlsson för frågor.
Ni kan också kika på jordbruksverkets egen
information på:
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodinomlokaltleddutvecklingleader

Våra tidigare och blivande sponsorer, partners och samarbeten
Vi har i samarbete med lokalnäringen Svedtiljas restaurang skapat ett sponsorpaket där man som
sponsor av stationen med 15 kSEK per år får ett antal saker i utbyte. (Se vårt sponsorblad som
bilaga). Föreningen siktar på att få in ca 10 stycken nya sponsorer/företagssponsorer som vill stötta
oss. (Kanske kan ni medlemmar ta med er sponsorbladet till arbetsplatsen, vänner eller andra
kontakter, och höra om de kan tänka sig att sponsra oss med en årlig summa.)
Vi har skapat ett förnyat s.k. tiggarbrev som vi har delat ut i ett antal brevlådor i Nynäshamn på prov.
Det är en uppmaning till privatpersoner om att bidra genom medlemskap, eller genom att stötta oss
ekonomiskt. Det verkar ge respons. Alla adresser skrivs upp så att vi undviker att dela ut dubbelt.
Brevet kommer att finnas tillgängligt, så det är fritt fram att distribuera i ert grannområde eller på
arbetet eller i annan förening. Maila gärna var ni delat ut brevet till aktiv@landsort-birds.se.
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Föreningen har tagit första steget till ett samarbete med Friluftsfrämjandet, och Fryshuset i
Stockholm. Fryshuset erbjuder aktiviteter åt ungdomar i Stockholmsområdet, och var klart
intresserade av att fortsätta samarbete framöver. Friluftsfrämjandet har ett antal barngrupper som vi
gärna ser på besök hos oss. Gunnar Olsson Foto på Söder i Stockholm lånade ut ett tiotal kikare till
två ungdomsaktiviteter under hösten, och är positiva till mer samarbete.
Vi har startat ett utbyte med en fågelskådarförening på Åland, ”Ådorna” via Ester Miiros som arbetar
inom Central Baltic. Förhoppningsvis kommer de och hälsar på oss på stationen i höst. Vi har vidare
tagit fram en lista på föreningar i Nynäshamnsområdet som vi tänker oss samverka med. Ni kanske
själva är med i någon förening som vill kombinera ett möte med guidning på stationen?
Vi gjorde ett upprop för att locka ut skolelever till ön. Rektorer i alla skolor med låg- mellan- och
högstadier i Nynäshamn samt Haninge kommun fick utskick från oss om att de var välkomna ut med
sina skolklasser till ön och komma på guidning hos fågelstationen. Vi fick ett enormt gensvar dagarna
efteråt. Det var dock få av dessa som faktiskt kom ut. Det visar sig finnas ett logistikproblem i att
komma ut med större grupper till ön, framförallt för att man inte hinner med en viss buss tillbaka. Vi
har nyligen pratat med Waxholmsbolaget, och fått ett preliminärt besked om att det ska kunna
ordnas om vi har större grupper som kommer ut. Vi tar detta vidare inför denna säsong.
Vi har knutit en forskningsrepresentant till föreningen. Björn Olsén, forskare
i infektionsmedicin vid Uppsala universitet är nu adjungerad till
styrelsen. Han är en inbiten fågelälskare sedan långt tillbaka och
startade till exempel andfänget på Ottenby samt skapade Fjäderäggs
fågelstation. Han ser stor potential i Landsorts
fågelstation som fältstation till Uppsala. Han
kommer i slutet av mars att delta i en konferens
(IBOC 2019) där han presenterar resultat som
kan knytas till studier på Landsorts fågelstation.

Några ord från vår ovärderliga fastighetsansvarige allt-i-allo Mats Jansson
Några tankar och en tillbakablick om föreningens och märkningens början på ön Öja. Under 40-talet
så upptäckte fågelintresserade att det under kalla vintrar samlades mycket sjöfågel i de isvakar som
fanns runt Landsort. Det tog dock nästan 40 år innan ringmärkningen startade i primitiv skala på
ön. Då från tält, båt eller lånad stuga i närheten av Norrhamn. Det tog ytterligare ca 10 år till
innan en förening bildades, 1988. Huset, som var militärens sjukstuga lånades ut till föreningen av
fastighetsverket. Huset har sedan dess bara småfixats under åren, med undantag för ett lite större
lyft på 90-talet då två extra rum byggdes och fönstren renoverades. Efter detta så sjangserade
huset i rask takt till vad de flesta trodde var ett rivningshus, ända fram till 2016 då statens
fastighetsverk istället började renovera! (på inrådan och påtryckningar från Mats Jansson själv, red.
anm.) Renoveringen startade hastigt, men inte lustigt, det var nämligen mitt under
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ringmärkningsperioden, och det blev rejält stök för ringmärkarna, med
m.m. Så kan det gå.

buller och igensatta fönster

Ibland är det också tufft längst ut i ytterskärgården. Helgen innan säsongens ringmärkare Chris och
Kay skulle komma ut till stationen och börja 2018 års märkning så snöade det horisontellt och var
skridskoföre på dammen! Våra intentioner var att förbereda stationen för stationsvärdarnas
ankomst, med att bl a sätta på det vinteravstängda vattnet, men i rådande väderlek fick det helt
enkelt vänta. Man fick vara utan rinnande vatten i början.
En sak som dock märks nu efter renoveringarna, är att stationen håller värmen mycket bättre sedan
väggarnas spån blev utbytt till bättre isolering, och att gardinerna inte gungar längre när det blåser
(!). I köket har den gamla köksfläkten fått lämna plats för en skinande ny, och där har belysningen
också bytts ut. Den senaste yttre förändringen på stationen är att den läckande dörren ner till den
gamla koks-pannan har gjutits igen. Samtidigt gjöts en sarg runt ingången till källaren, så problemet
med vattendränkta golv i källaren vid regn är förhoppningsvist löst.

Några reflektioner från ordförande Emma Karlsson
Min entré i den här organisationen var under ett relativt dramatiskt årsmöte 2018, där jag erbjöd
föreningen att leda den. Jag klev in som ordförande i egenskap av ledare. Det har varit intensivt och
krävt mycket. Det har behövts, och utifrån min egen utvärdering har min insats varit till nytta.
Föreningen är i en förändringsfas. Vi går från att ha drivit en station med frivilliginsatser från många
fantastiska engagerade till att vara en station som har två stationsvärdar på plats mellan april och
november. Det här steget har gett oss möjligheter, men vi har också dragits med ansträngningar och
konflikter under den här tiden.
Som jag ser det är förändring alltid jobbig, även för dem som faktiskt vill ha den. Vill påminna er om
att även om det upplevs som att vi har tappat en del på vägen – så har vi tydligt fokus, ett av våra
syften med föreningen är faktiskt medlemsnytta. Vi har ett fantastiskt läge som fältstation så nära
huvudstaden. Öborna är positiva till att samarbeta med oss. Vi har knutit kontakter och påbörjat det
utåtriktade arbetet. Vi har arbetat hårt för det vi tror på.
Med det sagt: Vi önskar interagera mer med medlemmarna. Vi behöver rekrytera och välkomna. Vi
behöver återuppbygga. Jag skulle vilja veta – vad är det ni medlemmar saknar? Vad är det ni sett, vad
är det ni inte sett? Hur kan vi hjälpas åt? Skriv eller ring till oss. Vad tror ni om att införa ”öppet
möte”? Ett möte där styrelsen diskuterar en viss fråga där vem som helst av medlemmarna är
välkomna, eller välkomna att ge sin input. Bara en tanke. Vad vill ni? Hör av er.

Kontakta föreningen
Ordförande: ordforande@landsort-birds.se
Förfrågningar, administration: office@landsort-birds.se
För att boka guidningar: guidning@landsort-birds.se
För att mejla kontaktuppgifter: nymedlem@landsort-birds.se
Aktiviteter, information, annat som händer: aktiv@landsort-birds.se

