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Verksamhetsberättelse
Föreningen Landsorts fågelstation året 2019

Den här verksamhetsberättelsen har två delar
i) Styrelsens och föreningens arbete
ii) Stationsvärdarnas årsberättelse översatt till svenska av Liam Martin; beskriver fågelstationens
verksamhet för året 2019
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Formalia, administration och struktur i korthet
Under kalenderåret 2019 har vi varit två styrelser
1) Före årsmötet, jan-mar 2019 satt följande:
Ordförande – Emma Karlsson
Ledamöter – Håkan Granbohm
Mats Jansson
Per Johansson
Lars-Åke Lidén
Liam Martin och
Jan Rutqvist

2) De efterträddes vid årsmötet 2019 av:
Ordförande – Emma Karlsson
Ledamöter – Håkan Granbohm
Mats Jansson
Per Johansson
Lars-Åke Lidén
Liam Martin och
Jan Rutqvist
Samt Mikael Åsberg

Under andra perioden, efter årsmötet 2019 var följande ansvar också utdelade:
Ansvarig för hemsidans administration – Tore Jacobsson
Ringmärkaransvarig – Per Johansson
Stationens fastighetsansvarige allt-i-allo – Mats Jansson
Stationsvärdar säsongen 1 april till 31 oktober var – Matthew Scragg och Espen Quinto-Ashman
Vid årets slut hade föreningen 132 medlemmar (samt omkring 200 tidigare medlemmar). Mönstret
är en kärna av medlemmar som återkommer från år till år, en annan lite mindre frekvent grupp som
kanske hoppar över något år och så de som enbart är medlemmar under ett år, troligen för att de
övernattar på stationen.
Vad gäller övernattningar, så var intäkterna 29 645 vilket överslagsmässigt svarar mot knappt 300
övernattningar. Vi utnyttjar alltså mindre än en femtedel av våra möjliga gästnätter (4 månader*30
dagar*12 sängplatser = 1440 möjliga gästnätter). Övernattningarna är dock ofta koncentrerade till
helger och april-maj samt aug-okt.
Priset för en övernattning kan också tyckas generöst lågt; 100 för vuxna och då ingår också vissa
basvaror som tex kaffe, ris och pasta.

Vad har hänt sedan förra årsmötet
UTHYRNING:
Vi har hyrde 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. Utvärdering: Intrycket är att uthyrningen har
haft tydliga fördelar jämfört med nackdelar. Under perioden har det funnits lediga platser till
medlemmar under samma period, så farhågan om en eventuell platsbrist infriades inte i nuläget.
Stationsvärdarna har meddelat att det har gått ypperligt att samexistera med hyrestagarna på
stationen, trots helt olika tidsscheman och behov. Farhågan att de skulle störa varandra har inte
heller infriats. Självklart beror det till viss del på personlighet hos hyresgästerna. Uthyrningen har
gett en inkomst till föreningen.
Någon uthyrning under vår egen högsäsong finns inte planerad.

NYTT FÅGELBIBILIOTEK

Under sommaren har vi lyckats transportera ut och installera fyra bokhyllor med tillhörande
böcker på stationen. Denna aktade samling som innehåller bestämningslitteratur,
fotoböcker, informationer och fågelböcker av olika slag från varje årtionde sedan 1920-talet
fram till idag är en gåva från Ingvar Axelsson som fann oss via StOf och önskar att samlingen
kommer till nytta för de som kan ha glädje av den.

STORT TACK för detta bidrag till stationen Ingvar. Vi hoppas liksom du att den kommer till stor nytta
för medlemmar och gäster. Hyllorna med böcker skänker dessutom hemtrevnad till allrummet.
ARBETSGRUPPER
Vi har haft ambitioner om arbetsgrupper för att få igång sträckräkning och en eventuell
stationsombyggnad. Tyvärr har vi inte orkat med att få fart på dessa.
Det är bara att konstatera att andra arbetsuppgifter har haft prioritet.
Styrelsen plan är nu att komma ut med regler för sträckräkning (baserade input från medlemmarna)
inför vårsäsongen och att ha ett första möte kring ombyggnad av station i vår. Det gäller att vara
realistisk gällande det sistnämnda; våra medel är trots allt begränsade och vi har just gjort en
ombyggnad (se Mats Janssons bidrag längre ner)
NATURRESARVATET ÖJA LANDSORT
Hela ön Öja är ett naturreservat, med undantag för redan upprättad tomtmark främst inne i byn
Landsort. Länsstyrelsen har nu arbetat fram nya skyltar som beskriver reservatet, och föreningen har
under våren fått kommentera innehållet. Glädjande nog är både information om fåglar samt

ringmärkning en del av de nya skyltarna! Sedan långt tillbaka sitter en gammal reservatsskylt på vårt
eget skyltställ, men den skall tas bort och en ny skylt på egna ben skall ställas intill vår befintliga.
TAIGASÅNGARPROJEKTET
Landsorts fågelstation har deltagit i starten av en nationell studie av tajgasångare under 2019. Via ett
nationellt initiativ lett av Magnus Hellström från Ottenby fågelstation och Susanne Åkesson som
forskar om fågelmigration deltar Landsorts fågelstation i en nationell frivillig studie av tajgasångare
2019. Projektet satsar på att fånga in fler tajgasångare, och har motsvarigheter i både England,
Frankrike och Spanien vilket ger en fantastisk möjlighet till en bredare bild av utvecklingen. Under
året har både vi och många fågelstationer runtom i landet spelat ljud i mp3-format utomhus för att
locka tajgasångare till näten.
GEMENSAM PR
Vår marknadsansvarige Lars-Åke har tagit fram en broschyr för de tre större aktiviteter som man kan
ägna sig åt på Landsort. Man kan gå på guidning i ERSTA batteri för att se militärlämningarna. Man
kan komma till vår fågelstation på guidning av ringmärkningen och man kan komma upp i Landsorts
fyr och höra om dess historia. Via återkoppling från andra har broschyren gett stort genomslag och
fler besökare till dessa aktiviteter. Kul!
DE NYA STATIONSVÄRDARNA
Årets stationsvärdar, båda från Storbritannien, har fungerat oerhört bra på stationen. Vi tror att vi till
stor del lyckats med att skapa en mer välkomnande attityd för medlemmar och andra gäster på
stationen.
MEDIAL UPPMÄRKSAMHET
Vi deltog i ett antal artiklar för Landsorts fågelstations räkning. Tidningen Skärgården. Magasin
Skärgården. Tidningen Nynäshamn som ges ut till alla boende i Nynäshamns kommun.
MEN! Trots detta har vi flera kommentarer kring att Landsort inte är representerade. Om eller 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!
Flera medlemmar har frågat varför inte vi fanns med i 2019 års upplaga av Fågelåret. Tyvärr använde
redaktörerna en gammal mailadress när de försökte kontakta oss för input. Vi har nu påtalat detta
för redaktörerna.
Landsort deltog i radioprogrammet NATURMORGON i P1 den 27 april 2019. Reporter Lena Näslund
kom och gästade oss och vi gick med Matt och Espen runt näten tillsammans med ungdomarna
Adam Rydebäck och Leo Rydebäck som berättade om sina upplevelser av fåglar.

Programmet finns att lyssna på från Sveriges Radio, antingen på deras hemsida, eller i appen SR Play.
Sök efter programmet: ”Högsäsong på Landsorts fågelstation – och om den lilla storspiggen som
hotar den mycket större gäddan”. (https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1274168?programid=1027).

Planerade aktiviteter 2020
Styrelsen har också planerat ett antal aktiviteter för 2020, en del som känns igen från tidigare år men
andra som är nya. Listan bör ses som ett mål, inte säkert allt nås, och insatser från medlemmarna
behövs.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guidade turer (körs av stationsvärdarna)
Öppet hus för medlemmarna
Ta emot skolklasser (kräver ffa marknadsföring mot skolor)
Fågelvandring för allmänheten (tänkt som en aktivitet som lockar fågelintresserade som inte
är medlemmar, kanske i samarbete med de lokala näringsidkarna)
Medlemshelger (där medlemmar samlas och skådar ihop, något i stil med vad andra lokala
fågelklubbar har)
Ungdomshelg (om vi kunde upprepa den lyckade aktiviteten från 2019)
Möte med de lokala näringsidkarna (för att stämma av hur vi passar in i utvecklingen av det
lokala näringslivet, bla i linje med vårt Leaderåtagande)
Ringmärkningskurs (helt beroende på om vi har några bland vad medlemmar som kan köra
den. Tänkt att förbereda en kader egna ringmärkare/assistenter inför 2021)
Fotokurs (en gammal klassiker som vi hoppas kunna återupprepa)
Sträckräkning (ett försök att få igång den tidigare sträckräkningsverksamheten, med en
ambitionsnivå som vi orkar med)

Ytterst är målet att ovanstående ska hjälpa till så att stationen kan stå på egna ben 2021.

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. 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. Från 2019 påbörjades den andra delen av projektet som
kommer fortgå tom 2020.

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 200 tkr per år.
Så där har vi en utmaning !
Kontakta gärna 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
Sponsorarbetet har gått trögt. Framförallt för att styrelsen varit underbemannade, och för få för att
klar av tydligt riktade insatser utöver styrelsens interna arbete och att stötta stationsvärdarna.
Vi gjorde åter ett upprop för att locka ut skolelever till ön med nya utskick till rektorer i skolor med
låg- mellan- och högstadier i Nynäshamn samt Haninge kommun om att de var välkomna ut med sina
skolklasser till ön och komma på guidning hos fågelstationen. Ett antal klasser har besökt oss, men
logistikproblem i att komma ut med större grupper till ön kvarstår, framförallt för att man inte hinner
med sin buss tillbaka.
Vi har tappat vår forskarrepresentant Björn Olsén, forskare i infektionsmedicin vid Uppsala
universitet. Delvis på grund av de nya reglerna för provtagning som nu kräver utbildning för
djurförsök t ex vid insamling av fästingar från fåglar. Han är dock fortsatt intresserad av vår
verksamhet. Vi håller kontakten och får se när vi kan skapa ett nytt utbyte i framtiden.

Några ord från vår ovärderliga fastighetsansvarige allt-i-allo Mats
Jansson

OMBYGGNAD av rum 1 till två nya rum
Till märkningen 2019 lyckades vi med bla Pelle Johansson i spetsen, att anlita två nya ringmärkare
från Storbritannien, Espen och Matt. Chris och Kay som varit märkare de senaste åren delade rum
och de nya märkarna behövde varsitt. Väggarna mellan garderoben i rum 1 och förrådet i tv-rummet
togs bort och en ny vägg byggdes som delade det nya förstorade rum 1 till två nya rum, 1a och 1b.
Rummen spacklades, målades och nytt golv lades i rum 1b. Beslut om ombyggnad togs sent inpå
behovet av nya utrymmen och insatsen var stor från några få. Mats gjorde helt klart grovjobbet. Matt
och Espen fick inhysas i andra rum i ett par veckor innan de kunde flytta in.
Vidare så har stationens trösklar gjorts rullstolsanpassade.
En ny skylt för att pryda stationen har målats och satts upp på fasaden av stationsvärd Espen QA.
Det gamla pumphuset utanför ringmärkningen har blivit målat.
/Mats Jansson hustomte

Några reflektioner från ordförande Emma Karlsson
Från mitt håll som ordförande har det här året varit tvådelat. En större del av året har varit intensivt
och mycket arbete, men andra delen har jag i stort varit frånvarande på grund av min hälsa. Under
sensommaren överlämnade jag ordförandestolen till min vice ordförande Håkan Granbohm. Tack för
verkligt goda insatser Håkan!
Både min egen, men också andras faktiska och praktiska frånvaro i styrelsen har tyvärr medfört att vi
inte har haft ordentlig bemanning. I praktiken har vi varit tre till fyra personer som drivit styrelsens
arbete under 2019 och det har varit väl tungt. Jag uppmanar därför alla som är intresserade – att
hjälpa föreningen på var sätt man kan bidra.
1) Den ena stora utmaningen för styrelsen inför nästa period är KOMMUNIKATION. Vi behöver
hålla er medlemmar bättre informerade om vad som pågår i föreningen, och hur ni kan
bidra, vad behoven i föreningen är. Vem som är medlem, när man ska betala, bidra, boka,
ringa och att vi alla önskar att bara komma ut och njuta av ön och vårt fågelliv.
2) Den andra stora utmaningen är stationens framtid. Var ska föreningen ta vägen? Till att börja
med: vilken är vår ambitionsnivå? Vi måste anpassa oss efter om vi har folk som kan ta sig an
uppgifter i föreningen? Som vill att föreningen och fågelstationen ska fortsätta leva vidare?
Vilka är ni? Maila. Ring valberedningen. Ring någon i styrelsen. Hör av er.

Vi vill också påminna om att ett av våra huvudsyften med föreningen är medlemsnytta. Vi har arbetat
hårt för det vi tror på, men vi önskar fortfarande interagera mer med er medlemmar. 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. Tror någon på ”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?

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

