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Inledning 

Denna verksamhetsberättelse täcker ringmärkning, fågelobservationer, guidningar samt övriga projekt som 

genomförts av föreningen Landsorts fågelstation 2019. Ursprungliga rapporten är skriven av 2019 års 

stationspersonal Matt Scragg och Espen Quinto-Ashman och delar av denna har översatts till svenska av Liam 

Martin. Hela rapporten (på engelska) går att finna på fågelstationens hemsida. 

Matt har ringmärkt fåglar under sju års tid och detta är hans tredje år som licenserad ringmärkare. Han 

spenderade många år som djurskötare innan han började med ringmärkning. Under åren 2017 och 2018 jobbade 

had som stationspersonal på Languard fågelstation i Suffolk, England. Han var även involverad i ett 

ringmärkningsprojekt om havsfåglar på ön Sule Skerry i Skottland under juli 2018. 

Espen har varit intresserad av fågel- och miljöbevakning sedan unga år. Han spenderade nyligen två år med att 

jobba på Vardø i Norge, huvudsakligen med ringmärkning men också med ett lokalt projekt för renare hav. Espen 

har utöver detta arbetat som volontär på ett stort antal fågelstationer i sitt hemland Storbritannien; North 

Ronaldsay, Spur, Portland, och Bardsey. Han har också jobbat med ringmärkningsprojekt i många andra länder 

såsom Spanien, Rumänien, Azerbajdzjan och Mongoliet. 

 

 

 

 

2019 års stationspersonal: Espen Quinto-Ashman (vänster) och Matt Scragg (höger) ©Emma Karlsson 
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Vi vill passa på att tacka de som hjälpt oss och möjliggjort detta arbete för oss under denna första säsong som vi 

arbetat på Landsort fågelstation. I synnerhet vill vi tacka styrelsen för deras support och uppmuntran under året. 

Vi vill också tacka alla medlemmar som har kommit ut under året, särskilt de som varit med och bidragit med att 

rapportera in sina observationer till artportalen. Ett stort tack går även till de som hjälpt oss att navigera och lära 

känna ön Öja under året, och som delat med sig av sin kunskap. Tack också till de som hjälpt till med 

ringmärkningen under året: Monica Thelin, Raul Vicente, Ebba Adolfsson och Liam Martin. 

Vi vill också passa på att tacka de som boende på ön för deras acceptans och för deras villighet att hjälpa när vi 

behövt det. Ett särskilt stort tack går som alltid till Tore Jacobsson vars hjälp varit ovärderlig, i allt ifrån teknisk 

support till skjuts mellan Nynäshamn och Landsort. 

Tack också till tidigare stationsvärdar Chris Sharpe och Kay Collister för support och hjälp med övergång och 

rutiner såsom inmatning av data i Excel, samt snabb respons när vi frågade om hjälp. 

Även tack till Thomas Wenninger och de andra medarbetarna på Ringmärkningscentralen för deras hårda jobb 

med att upprätthålla och ge support för Fågel 3. 

Leader-projektet har även i år stått för finansieringen av stationspersonalens arbete. Denna finansiella support 

har varit avgörande för att kunna fortsätta med vår standardiserade övervakning av fåglar på fågelstationen och 

har öppnat upp för vidare utveckling av stationens arbete. Genom guidningar har vi kunnat sprida medvetenhet 

och kunskap av vårt arbete och dess vikt för bevarande av fågellivet till en ännu bredare publik. 

I stora drag så är målet med Leader att: 

”Arbeta tillsammans med personalen på Landsorts fågelstation för att genomföra guidningar, miljöövervakning 

och vetenskapliga projekt på fågelstationen, samt att främja samarbete med den lokala näringen, skolklasser och 

andra relevanta aktörer. Projektet består av ringmärkning, guidningar, föreläsningar, marknadsföring och att 

utveckla processen för insamling av biologiskt material samt att bemanna och sköta om fågelstationen.” 

Vi känner att stationspersonalen, 

styrelsen, medlemmarna och öborna 

tillsammans har arbetat för att uppnå 

dessa mål. 
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Sammanfattning året 2019 

Ringmärkningen 2019 blev ett medelmåttigt år sett till totala antalet fåglar som ringmärktes under hela den 

standardiserade perioden, jämfört från och med 2016 då kontinuerlig standardiserad ringmärkning infördes. En i 

stort sett medelmåttig vår följdes av en ganska dålig sommar för de flesta av öns häckfåglar, vilket inkluderar 

både flyttfåglar och stannfåglar på ön. Hösten startade trögt men antalet fåglar ökade sedan snabbt under andra 

hälften av september vilket sedan höll i sig fram till slutet av oktober då fågelantalet sjönk snabbt igen. Detta 

ledde till en ganska låg avslutande totalfångst under november. 

Sett till antalet ”udda/ovanliga” arter så blev 2019 exceptionellt för Landsort, vilket även återspeglade bilden i 

resten av landet. Tre nya arter för Landsort observerades under året: Sammetshätta i juni och Brun törnskata 

samt Isabellastenskvätta i oktober. Senast så här många nya arter observerats på Landsort var 2005. 

Under vår- och sommarperioden noterades en tillströmning av Tistelfjäril, vilket är en migrerande fjärilsart som 

flyttar hit från norra Afrika. En annan insekt som uppvisade stora antal detta år var Vandrande ängstrollslända, en 

art av trollslända som tidigare aldrig säkert noterats på Landsort. Efter att den första individen noterades den 7 

juli så ledde tillströmningen till att många individer kunde noteras under hela sommaren, med en toppnotering på 

12 individer den 17 juli. 

En ny spindelart för Sverige, Clubiona juvensis, hittades i vassen nere vid Bredmarsviken i augusti. Detta nya fynd 

plockades upp av flera nyhetskanaler som rapporterade om det, inklusive Nyhetsmorgon på TV4. 

Landsort fågelstation medverkade också i flera nyhetsinslag under året såsom SR:s Naturmorgon och i artiklar för 

tidningarna ”100% Nynäshamn” och ”Skärgården”. 

Arbetet på fågelstationen detta år bestod mestadels av att driva ringmärkningen vid Bredmar, mata in 

ringmärkningsdata till Ringmärkarcentralen, hålla guidningar, inventering av de 260 holkar som finns på ön, hålla 

fågelstationen ren och skriva ihop månadsrapporter av vårt utförda arbete. Utöver detta utfördes även andra 

övriga uppgifter relaterade till fågelstationens arbete. 

 

Sammanfattning ringmärkning 2019 per månad 
April  
 
Väder 
Månaden började med omväxlande svaga vindar och lite nederbörd. Vinden tilltog signifikant under 8:e och 9:e, 
med kastvindar från NV. Temperaturen låg på omkring 0 °C båda dessa dagar med lätt snöfall. Vinden avtog den 
10:e men fortsatte hålla en N riktning med låga temperaturer fram till den 18:e när vindriktningen slog om till SV. 
Den 27:e var första dagen med större nederbörd under april, dock bara med kortare intervaller och med starkare 
vind. 
 
Ringmärkning 
Totalt ringmärktes 1368 fåglar av 36 arter. Detta var lägre än förra årets månadstotal men något högre än medel. 
De två arter som fångades i störst antal var Rödhake med 735 ringmärkta och Kungsfågel med 202 ringmärkta. 
Den högsta dagssumman för månaden landade på 131 den 20:e och lägsta dagsumman landade på 3 den 14:e. 
Två externa kontroller infångades: en Järnsparv med en fransk ring fångad den 1:a april och en Kungsfågel med en 
tysk ring fångades den 26:e. 
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Intressanta observationer i ringmärkningen: 

 3 Dubbeltrastar under två olika datum, 14:e-16:e ringmärkta för stationen 

 1 Brandkronad kungsfågel ringmärktes den 18:e, 8:e ringmärkta för stationen 

 1 Morkulla, 15:e märkta för stationen 

 1 Ringduva, 10:e märkta för stationen 
 

 

Maj 
 
Väder 
Maj hade hög nederbörd, jämfört med månaden innan. Det föränderliga vädret hindrade vissa när från att kunna 
öppnas, och dessa stängdes tidigt på dagen. Den 2:a kunde ingen ringmärkning genomföras på grund av ihållande 
regn. I kontrast till detta gjorde stormar och dimma under natten till den 19:e att hela 208 fåglar ringmärktes den 
dagen. 
 
Ringmärkning 
Total ringmärktes 1175 fåglar av 47 arter i maj. Detta ligger på medel jämfört med tidigare års siffror. De två arter 
som fångades i störst antal under månaden var Lövsångare med 354 ringmärkta och Ärtsångare med 344 
ringmärkta. Den högst dagstotalen skedde den 19:e då 208 fåglar ringmärktes och den lägsta dagstotalen skedde 
den 28:e när bara tre fåglar ringmärktes. Sex Lundsångare ringmärktes under månaden, vilket var nytt årsrekord. 
 
Sex kontroller fångades under månaden: två Ärtsångare och en Halsbandsflugsnappare ringmärkt på annan 
svensk ort. En Törnsångare ringmärkt i Lettland. En Lövsångare ringmärkt i Spanien och en Lövsångare ringmärkt i 
Belgien. 
 
Intressanta observationer i ringmärkningen: 

 1 Dubbeltrast, den 17:e märkta på stationen 

 1 Stäppsångare, den 2:a märkta på stationen 

 1 Kråka, den 2:a märkta på stationen 
 

Juni 
 
Väder 
Under början av månaden började temperaturen att öka. De flesta dagar nådde temperaturer på över 20 °C 
under eftermiddagen. Några regniga och blåsiga dagar förekom vilket hindrade nät från att öppnas den 4:e, 13:e 
och 22:a, samt minskade uppsättning under vissa dagar. Vinden bytte konstant riktning under månaden.  
 
Ringmärkning 
Totalt ringmärktes 420 fåglar av 42 arter i juni. Detta var den lägsta månadstotalen i juni jämfört med tidigare fyra 
år, vilket reflekterade det låga antal av annars mer talrika arter. Ett undantag var dock Pilfink, vilket hade en hög 
totalsumma med 32 ringmärkta individer, rekord för juni. De två arter som fångades i störst antal under månaden 
var Talgoxe med 118 ringmärkta och Pilfink med 32 ringmärkta. Högsta dagstotalen noterades den 17:e med 48 
ringmärkta (36 av dessa var dock holkmärkta Talgoxar), och lägsta dagstotalen noterades den 26:e med bara två 
ringmärkta fåglar. 
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Intressanta observationer i ringmärkningen: 

 1 Sammetshätta, första fyndet på Landsort 

 1 Trastsångare, 3:e märkta på stationen 

 1 Ringduva, 11:e märkta på stationen 

 1 Kaja, 11:e ringmärkta på stationen 

Juli 

Väder 
En månad med mycket varierande väder. Både varma och kalla dagar förekom. Mot slutet av månaden nådde 
temperaturen upp till 30 °C. Inga nät kunde öppnas under den 1:a, 5:e, 7:e, 28:e och 30:e på grund av stark vind 
eller regn. Vissa dagar förekom även restriktion för hur många nät som kunde öppnas.  
 
Ringmärkning 
Totalt ringmärktes 475 fåglar av 39 arter I juli. Detta var den lägsta månadstotalen för juli månad sedan den nya 
standardiserade ringmärkningen påbörjades 2016. De två arter som fångades i störst antal under månaden var 
Ärtsångare med 64 ringmärkta och Pilfink med 57 ringmärkta, med den sistnämnda arten som den enda som ökat 
jämfört med året innan. Högsta dagstotalen skedde den 8:e med 42 ringmärkta och lägsta dagstotalen 17:e med 7 
ringmärkta. 
 
Intressanta observationer i ringmärkningen: 

 1 Lundsångare, den 9:e ringmärkta för året 

 1 Gök, den 22:a märkta för stationen 
 

Augusti 

 
Väder 
Mycket nederbörd och vind under denna månad, vilket hindrade alla nät från att kunna öppnas den 7:e, 11:e, 
12:e, 14:e, 15:e, 18:e, 19:e, 20:e, 22:a och 23:e. Antalet nät som kunde öppnas de övriga dagarna var också 
begränsade. 
 
Ringmärkning 
Totalt ringmärktes 455 fåglar av 32 arter. Månadstotalen för augusti blev därför den lägsta jämfört med tidigare 
fyra år. De flesta arter som vanligtvis är talrika denna tid på året uppvisade alla låga antal i fångsten. De två arter 
som överträffade totalen för augusti 2016-2018 var Härmsångare med 26 ringmärkta, och trädpiplärka med 21 
ringmärkta. De två arter som fångades i störst antal under månaden var Ärtsångare med 119 ringmärkta och 
Lövsångare med 105 ringmärkta. Högsta dagstotalen noterades den 21:e med 52 ringmärkta och lägsta 
dagstotalen noterades den 5:e med sju ringmärkta fåglar. 
 
Intressanta observationer i ringmärkningen: 

 Gök, två juvenila ringmärktes vilket var 23-24:e märkta för stationen 
 

September 
 
Väder 
Vädret denna månad var mer stabilt jämfört med månaden innan. I slutet av månaden sjönk temperaturen och 
med undantag för en varm dag den 20:e så var temperaturen typisk för hösten. Vind och regn hindrade nät från 
att kunna öppnas den 5:e, 6:e, 12:e, 15:e och 16:e. Starka vindar begränsade också antal nät som kunde öppnas 
vissa dagar. 
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Ringmärkning 
Totalt ringmärktes 2133 fåglar av 41 arter i september. Detta var den näst lägsta septembertotalen under åren 
2016-2018, men var ändå en viss förbättring jämfört med den dåliga sommartotalen. Fyra Varfåglar ringmärktes 
under september, vilket var den högsta ringmärkarsiffran noterad för denna art i september månad. De två arter 
som fångades i störst antal under månaden var Kungsfågel med 863 ringmärkta och Rödhake med 532 
ringmärkta. Högsta dagstotalen noterades den 23:e med 287 ringmärkta och lägsta dagstotalen noterades den 1:e 
med åtta ringmärkta fåglar. 
 
 
Intressanta observationer i ringmärkningen 

 2 Nötskrikor märkta under två separata datum, 3-4:e märkta för stationen 

 1 Morkulla, 16:e märkta för stationen 

 Sibirisk gransångare, första för hösten 

Oktober  
 
Väder 
Oktober var mestadels mild fram till den 27:e då N vindar dominerade och temperaturen blev mycket kallare 
under resten av månaden. Vind och regn hindrade nät från att kunna öppnas den 1:a, 3:e, 13:e, 14:e, 20:e. 26:e 
och 27:e. Starka vindar begränsade också antal nät som kunde öppnas vissa dagar. 
 
Ringmärkning 
Totalt ringmärktes 2168 fåglar av 40 arter under oktober månad. Detta överenstämde med medel för antalet 
fåglar fångade i oktober mellan åren 2016-2018. Då det inte skedde något större inflöde av finkfåglar detta år så 
blev inte totalen högre, då dessa annars brukar dra upp totalen under denna månad. En Trädpiplärka ringmärkt 
den 17:e och en Lövsångare ringmärkt den 28:e var ovanligt sent för dessa arter jämfört med tidigare år. De två 
arter som fångades i störst antal under månaden var Kungsfågel med 509 ringmärkta och Rödhake med 502 
ringmärkta. Högsta dagstotalen noterades den 18:e med 200 ringmärkta och lägsta dagstotalen noterades den 
31:e med 16 ringmärkta fåglar. 
 
 
Intressanta observationer i ringmärkningen: 

 1 Pungmes, första mäkta för Landsort  

 1 Brandkronad kungsfågel, andra märkta för året och 9:e märkta överlag 

 1 Dvärgbeckasin, 19:e märkta för stationen 

 1 Enkelbeckasin, 23:e märkta för stationen   

 4 Tajgasångare, första för året ringmärkt den 7:e 

 1 Varfågel, 5:e märkta denna höst 

 
November 
 
Väder 
Månaden inleddes med vind från SV. Från den 2:a till den 8:e var vädret ihållande kallt och regnigt med vindar 
från NÖ, vilket sedan skiftade till SV igen. Vind och regn hindrade nät från att kunna öppnas den 1:a, 2:e, 3:e, 7:e 
och 8:e (sista dagen för säsongen 2019). 
 
Ringmärkning 
Totalt ringmärktes 86 fåglar av 19 arter. Begränsning i antalet nättimmar och minskat antal flyttfåglar överlag var 

huvudanledningarna till det låga antalet denna månad. De två arter som fångades i störst antal under månaden 

var Gråsiska med 24 ringmärkta samt Rödhake och Talgoxe, båda med 10 märkta. Högsta dagstotalen noterades 
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den 1:a med 38 ringmärkta och lägsta dagstotalen noterades den 3:e och 7:e med 6 ringmärkta fåglar. Näten togs 

ner för säsongen den 11:e. 

En noggrann summering av alla arter som ringmärktes under 2019 finns att finna i den fullständiga 

årsrapporten på hemsidan (på engelska). 

 

 

Holkinventering 2019 sammanfattning 

Totalt inventerades 260 fågelholkar uppsatta på ön som en del utav den långsiktiga övervakningen av Landsorts 

häckfågelfauna. Även om holkarna inte kunnat inventeras alla år sedan start, så har en årlig inventering kunnat 

genomföras varje år sedan 2016. Under 2019 inventerades totalt 222 av holkarna. Holkarna som inte 

inventerades hade antingen behövde antingen bytas ut eller var designade för arter som lätt överger boet vid 

störning, varför dessa utelämnades. 

I 88 av de holkar som inventerades noterades aktivitet. Av dessa återfanns lyckade häckningar med flygga ungar i 

26 av holkarna. 

15 av de inventerade holkarna var bebodda av Stare, och av dessa lyckades häckningar i sex, vilket resulterade i 

18 ringmärkta ungar. 68 holkar var bebodda av olika arter mes. Av dessa var Talgoxe den enda arten som lyckades 

få ut flygga ungar med 85 ringmärkta ungar från 18 lyckade häckningar. Två lyckade häckningar av Pilfink 

konstaterades också, men då konstruktionen av dessa holkar gjorde det omöjligt att nå ungarna utan att skada 

dessa så blev de ej märkta. 

Under oktober och november så återbesöktes alla holkar för att rengöras. Under dessa besök återfanns att tre av 

andholkarna på norra delen av ön hade okläckta ägg; i ingen av dessa verkade äggen ha blivit ruvade. Även om 

inte alla holkar använts för häckning så fanns indikationer på att de istället använts som övervintringsplats, vilket 

även det kan ses som en fördel med att ha fågelholkar uppsatta på ön. 
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Tabell över holkinventering 2019 
 

Arter 
Antal bebodda 

holkar 
Misslyckad 
häckning 

Lyckad häckning 
(ungar flygga) 

Totalt antal ringmärkta ungar 

Talgoxe 68 50 18 85 

 Stare 15 9 6 18 

Andfåglar 3 3 0 0 

 Pilfink 2  0 2 
Ungar kunde ej nås utan att 

skadas 

Total 88 62 26 103 

 
 

Inventering av Tornseglarholkar vid fågelstationen 

Under 2017 sattes tio tornseglarholkar upp på väggen intill fågelstationens huvudentré, med tanke att förse 

Tornseglare med häckplatser. Efter att ha besökt holkarna under 2017 så återvände många av Tornseglarna 2018, 

vilket då ledde till två misslyckade häckningsförsök. Under våren 2019 användes playback (uppspelning av 

Tornseglaren läte) för att locka Tornseglare till holkarna, vilket även gjordes året innan. Vanligtvis fanns det upp 

till åtta individer av Tornseglare i och omkring holkarna. En av Tornseglarna hade även en ring vilket inte kunde 

avläsas tyvärr. Under året noterades två kläckningar varav den ena klarade sig till flygg ålder. Detta var första året 

som en lyckad häckning genomfördes och får ses som positivt då holkarna endast varit uppe i tre år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornseglare ©Espen Quinto-Ashman 
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Månatlig sammanfattning av fågelobservationer på Landsort 2019 

April 

Vårsträcket tog tid på sig att komma igång på grund av starka nordliga vindar som varade till mitten av månaden. 
Vinden bytte sedan riktning till S vilket snabbt ledde till ett ökat antal flyttfåglar som började anlända kring påsk. 
Övervakning av fågelsträcket skedde till stor hjälp genom medlemmar, vilket ledde till ett stort antal rapporter 
som kom in under månaden.  
 
Höjdpunkter inkluderade:  

 1st - 1 Forsärla, vid Södra udden 

 2nd  - 1 Hornuggla vid Bredmar  

 18th - 1 Brandkronad kungsfågel, vid Bredmar  

 19th - 1 Ladusvala, årets första, vid Fågelstation 

 19th ‐ 2 Årta, hanne och hona, vid Norrhamn  

 20th - 198 Storspov, toppsumma för arten under månaden, vid Södra udden 

 20th - 1 Gulhämpling, vid Södra Udden 

 20th - 1 Pungmes sträckte norr över Södra Udden 

 20th - 21 Svarthakedopping, toppnotering, vid Norrhamn  

 20th – 20 Gråhakedopping, toppnotering, vid Jutvik  

 21st - 2 Svarthuvad mås flög norrut över Bredmar, sedan sedd vid passera Södra udden 

 22nd - 1 Alförrädare passerade Södra Udden  

 24th - 1 Pungmes passerade Fågelstation norrut, kom sedan tillbaka och passerade söderut 

 26th - 1 Härfågel vid Fårhagen  
 

Alförrädare (andra från vänster) med alfågel och sjöorre ©Emil Lundahl 
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Maj 
 
I och med längre dagsljus och högre temperaturer så fortsatte fågelsträcket stadigt under månaden. Näktergalar 
sjöng och Starar matade sina ungar. Andra fyndet av Stäppsångare för ön gjordes vid Bredmar den 21:a. 
 
Höjdpunkter inkluderade:  

 2nd - 1 Stäpphök passerade norrut över Södra Udden 

 3rd - 1 Spillkråka vid Bredmar  

 11th - 2 Halsbandsflugsnappare vid Bredmar  

 12th - 1 Gulhämpling sjöng i södra delen av ön, stannade till och med den 15:e  

 13th - 1 Brushane vid Kummelhålet  

 16th – 1 Lundsångare vid Bredmar 

 17th – 1 Grönbena vid Saltmar  

 19th - 2 Gräshoppsångare vid Bredmar  

 21st - 1 Stäppsångare vid Bredmar  

 22nd - 1 Höksångare vid Södra Udden  
 
 
 
 
 
 

  

Årta ©Espen Quinto-Ashman 
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Juni 

De sena vårflyttarna fortsatte att anlända under juni. De första flygga ungarna från lyckade häckningar noterades 
vid månadens mitt. Gräshoppsångare, Mindre flugsnappare och Lundsångare hördes alla sjunga under juni 
månad. Den sistnämnda arten uppvisade även tecken på häckning genom ruvfläckar på infångade exemplar. 
 
Höjdpunkter inkluderade: 

 1st - 1 Sammetshätta vid Bredmar, första fyndet för Landsort och 10:e för Sverige  

 6th - 1 Trastsångare vid Bredmar, där den kunde höras sjunga från Bredmarsviken, ofta hördes den 
från Fågelstationen 

 6th - 1 Nattskärra vid Saltmar, den första av fyra observerade under månaden  

 7th – Småspov, första sydsträckande individen för året 

 7th - 6 Storspov första sydsträckande individerna för året 

 7th - 1 Svartsnäppa första sydsträckande individen för året 

 7th - 1 Flodsångare, sjungande vid Saltmar  

 8th & 9th – Höksångare, olika individer vid Bredmar 

 15th - 1 Biätare sedd söder om ön  

 27th – 1 Grönbena vid Branddammen 

 

Stäppsångare ©Espen Quinto-Ashman 
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Juli 

Den Trastsångare som hördes sjunga i juni kunde höras fram till och med den 3:e juli. En Lundsångare sjöng vid 
Våta vägen fram till slutet av månaden och en juvenil fågel fångades i Bredmar den 10:e. Både Gröngöling och 
Spillkråka sågs vid Bredmar under månaden, den förstnämnda arten sågs även sporadiskt flera gånger. Gök 
observerades den 26:e och 30:e. Två Pilgrimsfalkar flög över Fågelstationen den 29:e. I övrigt observerades en Älg 
under hela månaden med start den 16:e. 
 
 

Biätare ©Espen Quinto-Ashman 

Sammetshätta ©Espen Quinto-Ashman 
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Första datumet som vadare började sträcka söderut: 

 5th - Strandskata 

 12th - Större strandpipare 

 6th - Kärrsnäppa 

 7th - Skogssnäppa 

 9th – Rödbena, högsta noterade dagsumman var fem individer den 13th 

 6th – Drillsnäppa, högsta noterade dagsumman var fem individer den 23th 

 24th - Ljungpipare 

Augusti 

Vadarsträcket fortsatte och ökade under månaden. Många av vadararterna nådde sin ”peak” under månadens 
tredje vecka, i samband med att många medlemmar var ute för att ge bättre täckning av sträckskådningen. 
 
Höjdpunkter inkluderade: 

 3rd & 20th ‐ Årta passerade Vadarbunkern  

 3rd ‐ 1 Svartkråka passerade Vadarbunkern  

 5th – Myrspov, första höststräckarna, som mest sågs 120 den 19:e 

 6th - Brushane första höststräckarna, som mest sågs 3 den 23:e 

 14th - 2 Spovsnäppa, första höststräckarna, som mest sågs 23 den 20:e 

 16th ‐ 1 Gräshoppsångare vid Fågelstation  

 18th & 23rd - 2 Roskarl under båda datumen 

 18th & 24th - 1 Skräntärna passerade Vadarbunkern  

 21st - 1 Svarttärna passerade Vadarbunkern  

 21st – 1 Bläsgås passerade Fågelstation 

 22nd - 2 Småsnäppa passerade Vadarbunkern  

 23rd - 324 Strandskata passerade Vadarbunkern 

 23rd - 129 Kärrsnäppa passerade Vadarbunkern 

Trastsångare ©Espen Quinto-Ashman 
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 23rd - 78 Kustpipare passerade Vadarbunkern 

 23rd - 247 Kustsnäppa passerade Vadarbunkern 

 23rd - 1 Sandlöpare) passerade Vadarbunkern 

 23rd - 3 Dvärgmås passerade Vadarbunkern  

 24th - 1 Ortolansparv passerade Fågelstation  

 24th & 25th - 1 Videsparv vid Fågelstation  

 25th - 60 Gulärla passerade Fågelstation 

 30th - 1 Stäpphök, möjlig juvenile, passerade Fågelstation  
 

 

 
 
September 

Rovfågelsträcket var bra under september och Fiskgjuse, Bivråk, Sparvhök, Duvhök, Brun kärrhök, Blå kärrhök, 

Stäpphök, Fjällvårk, Ormvråk och Tornfalk observerades under månaden. Nötskrika dök upp i stora antal under 

hela månaden, vilket får ses som unikt då den vanligtvis inte ens ses årligen på ön. 

Höjdpunkter inkluderade: 

 9th - 1 Tajgasångare, första för hösten, sågs vid Södra Udden  

 10th - 1 Stäpphök, juvenile passerade Fågelstation  

 12th - 1 Bivråk vid Toppbunkern 

 13th - 63 Sparvhök passerade Fågelstation 

 13th - 16 Havsörn passerade Fågelstation 

 19th - 2 Fjällvråk flog över Toppbunkern, fyra sågs den 21st 

 25th - 1 Siberisk gransångare vid Bredmar, den första av tre sedda i september 

 26th - 1 Trädlärka vid Kummelhålet  

Gök ©Espen Quinto-Ashman 
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 28th - 1 Pungmes vid Bredmar  

 

 

 

Brun kärrhök ©Espen Quinto-Ashman 

Sparvhök ©Espen Quinto-Ashman 
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Oktober 

Två nya arter för Landsort observerades under denna månad. Den första av dessa, Brun törnskata, var blott det 
andra fyndet i Sverige efter ett fynd på Nidingen 1984. Den Bruna törnskatan hittades vid Saltmar den 5:e och 
sågs även den 6:e. Den 25:e observerades även en Isabellastenskvätta vid Vadarbunkern, vilket var första fyndet 
för Landsort och 24:e för Sverige. 
 

 
 
 
Höjdpunkter inkluderade: 

 5th & 6th - 1 Brun törnskata, en gammal hanne av rasen lucionensis sågs vid Saltmar. 2:a fyndet I Sverige 

 7th – Skäggmes, en liten flock sågs vid Saltmar  

 7th – 1 Sångsvan, första för hösten, som mest sågs 48 fåglar. 

 11th - 2 Skärsnäppa, första för hösten, som mest sågs 40 den 21:a 

 15th -  17,340 Vitkindad gås sträckande SV 

 18th – 1 Hornuggla vid Bredmar  

 18th - 1 Jorduggla vid Södra Lunden  

 20th - 1 Videsångare vid Lotstornet  

 25th - 1 Brandkronad kungsfågel vid Bredmar, andra för året 

 25th - 1 Isabellastenskvätta vid Vadarbunkern, första fyndet för Landsort 

 26th - 1 Forsärla vid Kummelhålet  

 27th - 3 Kungsörn passerade fågelstationen 

 27th - 1 Rosenfink vid Bredmar, senaste fyndet i Stockholms län  

 28th - 1 Lövsångare vid Bredmar, senaste fyndet för Landsort? 
 
 

Isabellastenskvätta ©Espen Quinto-Ashman 
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November 
 
Väldigt lite rörelse av fåglar i början av månaden, vilket kan förklaras av det regniga och kalla vädret. Ett par 
hundra trastar och en Lappsparv sågs sträcka söderut den 9:e. En bergstajgasångare hittades den 19:e i byn, 
tillsammans med en sen gransångare. Den 20:e sågs två Svarta rödstjärtar vid Kummelhålet. 
 
 

  

Brun törnskata ©Espen Quinto-Ashman 

Bergtajgasångare ©Espen Quinto-Ashman 
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Tajgasångar-projektet 

Tajgasångaren är en liten sångare som tillhör genuset phylloscopus; de har ett utbredningsområde som sträcker 

sig från västra Uralbergen hela vägen till östra Sibirien. Arten har under senare tid uppvisat en snabb expansion av 

sitt utbredningsområde i väst. Majoriteten av population flyttar vintertid ner till Sydostasien, men nyligen har det 

funnits att en individ istället återkommit till Spanien flera vintrar i rad för att övervintra. Den potentiella nya 

”västflyttande” populationen är huvudobjektet för detta projekt. 

Detta år deltog Landsort fågelstation – tillsammans med andra fågelstationer i Sverige – i ett Europa-baserat 

projekt för att lära sig mer om tajgasångarens förekomst i denna del av världen. På Landsort använde vi playback 

av tajgasångare under september och oktober vid två av våra icke-standard nät för att öka chansen att fånga 

arten. Av de fyra individer som fångades under året så fångades tre i de nät där playback användes. Alla fyra 

individer åldrades till 1k (födda detta år). Den data vi samlade in från de infångade individerna skickades sedan till 

projektansvariga för samanställning. 

 

 

Tajgasångare ©Espen Quinto-Ashman 



21 
 

 

 

Övernattning, medlemskap och andra inkomster 2019 

Från 1 januari till 15 november blev det 252 övernattningar vilket resulterade i en total inkomst av 23 300: -. 

Medlemskap som betalades in till handkassan drog in totalt 3 800: -. Övernattningarna för ungdomshelgen genom 

Birdlife Sverige som anordnades i april och stod för 27 platser var gratis. Utöver detta hyrdes rum tre ut till 

Svedtiljas hotel för deras personal att bo i mellan 14 juli och 11 augusti. 

Liksom tidigare år så såldes kartor vid anslagstavlan vid stora vägen. Försäljningen av kartor drog totalt in 1 465: -. 

Detta år försökte vi vara mer drivande i vår försäljning av dekaler, vykort och t-shirts. Istället för ett fast pris sålde 

vi ut vårat nuvarande lager av dessa i utbyte mot frivillig donation. På detta sätt sålde vi slut på alla de 

kvarvarande t-shirtsen som vi tog fram till vårt 20-årsjubileum. Donationerna uppgick till totalt 990: - 
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Inkomst Total (SEK) 

Medlemskap 3800 

Övernattning 21300 

Försäljning karta 1465 

Donationer (dekaler, vykort, t-shirts) 990 
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Guidningar 2019 

Guidningar hölls liksom tidigare år under vår- och höstsäsongen, vilket inkluderade förbokade guidningar samt 

drop-in guidningar. Under guidningarna förevisades det om vikten att övervaka fågelsträck och fågelpopulationer. 

Data från vår ringmärkning visades upp och vid tillgång på fågel i god kondition visades även dessa upp kort. De 

flesta guidningarna varade mellan 30-60 min, beroende på antaler frågor från publiken. 

Totalt hölls 60 guidade visningar under året för 302 vuxna och 70 ungdomar under (under 18 år). Den första 

guidningen hölls den 16 april och den sista den 6 oktober. Totalt genererade guidningarna 40 105: - exklusive 

övriga donationer. I juli tillsattes en prisökning för öppna guidningar (från 60: - till 75: - för ungdomar och från 75: 

- till 100 : - för vuxna). För bokade guidningar skedde också en prisökning, från 100: - till 150: - per person (dock 

endast för vinstdrivande organisationer). Som en effekt av detta ökade den totala omsättningen för guidningar 

med 6% jämfört med året innan, trots en minskning med 23% på antalet besökare. Två gratis guidningar hölls 

också gratis under året som följd av en överenskommelse med respektive organisation. Dessa guidningar hölls för 

Birdlife Sverige i samband med deras ungdomshelg och för interner för Nynäshamn visitor center. Två guidningar 

hölls för skolklasser, med totalt 31 barn. 

34 öppna guidningar hölls varje onsdag och söndag klockan 11:30, med start den 5 maj och slut den 28 augusti. Av 

dessa så blev 19 besökta. Detta var ett minskat besökarantal för de öppna guidningarna jämfört med året innan. 

Guidningarna marknadsfördes genom blanketter som delades ut på ön och i Nynäshamns turistbyrå, samt genom 

information och bokningar från öns näringsliv. 

 

  

 

 

  

 Vuxna Under 18 

Förbokade 193 59 

Öppen (onsdagar och söndagar) 109 11 


