
Verksamhetsberättelse för året 2021 

 

Allmänt 

Året har till stor del kommit att begränsats av pandemirestriktioner vilket för vår del begränsats av 

hur många som får övernatta i varje rum. Detta gällde fram till den 29 september då 

Folkhälsomyndigheten tog bort många rekommendationer/ restriktioner. Trots dessa hinder har 

förenings medlemsantal ökat med ca 50 % och intäkterna från övernattningar dubblerats. 

Tänkbara orsaker är vaccinationerna som tog sin början 2021 och att styrelsen har fokuserat på olika 

aktiviteter och haft regelrätta program under vår och höst. Ytterligare orsaker kan vara att vi har 

gjort oss mer synliga via sociala medier och att vi har fått kostnadsfri annonsplats i Fåglar i 

Stockholmstrakten.  

Året har även inneburit en omstart vad gäller basverksamheten ringmärkning. De fyra tidigare åren 

har vi, via Leaderprojektet (Gemenskapsinitiativet för landsbygdens utveckling, ett EU-initiativ), 

kunnat projektanställa ringmärkare från England under säsongen. Dessa medel finns inte längre att 

tillgå och vi har, framför allt via ringmärkningsansvarige Caroline Sjöströms försorg, succesivt fått fatt 

i ringmärkningskunnig personal inom Sverige. Detta i kombination med den ringmärkarkurs som 

Caroline anordnade under våren (för assistenter) har bidragit till att personal och kompetens är 

tillbaka på en acceptabel nivå för att kunna upprätthålla verksamheten.   

Vidare har vi haft öppna guidningar (utan krav på förbokning) alla lördagar i säsongen och även några 

privata guidningar (skolor och grupper). 

Under hösten har en medlem, Alan Dalton, fått lov att sätta upp en inspelningsutrustning på 

stationens tak. Inspelningarna av nattsträckande fågel har varit intressant att följa och ljudfiler och 

information från Alan har vi kunnat ta del av via hemsidan.   

Under hösten har vi börjat planera för en ombyggnation av köket under kvartal 1 2022. Detta har 

möjliggjorts via ett positivt verksamhetstillskott tillsammans med donationer.  

 

Styrelsen och styrelsearbetet 

Styrelsen har bestått av fem personer: Håkan Granbohm (ordförande), Mats Jansson (ledamot och 

tillsynsansvarig för stationen), Caroline Sjöström (ledamot och ansvarig för ringmärkningen), Karin 

Oknemark (ledamot och kassör) samt Roger Bolander (ledamot och sekreterare). Roger Bolander och 

Karin Oknemark har tillträtt detta verksamhetsår och de övriga kvarstår sedan tidigare.  

I februari 2021 hade vi ett styrelsemöte för att fastslå mål för verksamheten:  

• Överleva tills Corona lättar 

• Minimum helgringmärkning 

• Egenförsörjning ringmärkare 



• Säkra stationen på lång sikt 

• Ökat medlemsengagemang 

• Dubbla antalet medlemmar 

• Hitta fler sponsorer och donatorer 

Detaljer kring hur väl dessa mål uppnåtts framgår nedan, men sammanfattningsvis kan man säga att  

föreningen, som består av alla vi medlemmar tillsammans, har överlevt trots Corona, att vi av egen 

kraft lyckats ringmärka alla helger i säsongen och också några hela veckor, att vi har etablerat en 

kontakt med SFV (Statens Fastighetsverk, vår hyresvärd),  att vi upplever ett starkt 

medlemsengagemang, att vårt medlemsantal har ökat med 50 % och att våra sponsringsintäkter har 

ökat till 73 230 , att jämföras med 30 200 under 2020. 

 

Ringmärkning 

 

Rekryteringsläget för ringmärkare var bekymmersamt under årets första månader och det fanns och 

finns fortfarande inga ringmärkare att tillgå på heltid. Målet blev istället att bemanna och ringmärka 

helger och som en bonus de vardagar som det fanns personal till. 

Ringmärkningsansvariga Caroline Sjöström gjorde (enligt resten av styrelsen) ett mycket fint jobb 

med att bemanna stationen med ringmärkare och fungerade också som ansvarig ringmärkare många 

helger. 

Caroline och Liam Martin höll också en ringmärkningskurs i april, vilket gav ett antal nya 

ringmärkningsassistenter. 

 

Allt detta resulterade i att vi ringmärkte alla helger samt också några veckor under vår och höst. 

 

Enligt Carolines önskemål så har en MP3-spelare och högtalare köpts in för att vi ska kunna delta i en 

del forskningsprojekt sanktionerade av Birdlife Sverige.    
 

 

Sträckräkning 

Precis som tidigare år, görs fantastiska insatser vad gäller sträckräkning av föreningens medlemmar 

och alla resultat rapporteras i Artportalen. 

Men vi lyckas inte producera någon samlad rapport från stationen och vi lyckas heller inte organisera 

detta på samma sätt som ringmärkningen (tex ett bemanningsschema). 

Det finns heller ingen styrelsemedlem som har sträckräkning som specialintresse. 

Styrelsen har under flera år förgäves försökt hitta någon kraft som kan hantera och organisera 

sträckräkningen som ringmärkningen.  Här finns utrymme för någon medlem som vill göra en insats. 

 



Stationen och dess skötsel 

Planen har varit att bemanna stationen med en värd, mot avgiftsfritt boende. En stationsvärd följer 

upp bokningarna, tar emot gäster, ser till att städningen fungerar, kollar näten om det inte 

ringmärks, ser till att förbrukningsvaror finns och att trivseln upprätthålls samt sköter eventuellt 

också guidningar.  

Några medlemmar har klivit fram som stationsvärdar (stort tack till er !!) och gjort ett mycket bra 

jobb, men vi behöver fler för att täcka länge tidsperioder.  

 

Då flertalet madrasser i sängarna var uttjänta och har nya har köpts in under våren.  

Under höstens städhelg gjordes en jätteinsats när det gäller att få i väg vad som kan betecknas som 

gammalt skräp. Tack till alla medlemmar som ställde upp. 

Slitna inventarier har rivits ut och ”nya” inventarier (d.v.s. i allmänhet gåvor från medlemmar som 

soffor, lampor, skoställ mm) har införskaffats.  

Vår medlem Tore Jacobsson på ön har hjälpt föreningen med en ny lösning för bredband detta år och 

även på annat sätt hjälp föreningen, bla med olika IT frågor. Stort tack Tore! 

I oktober beslöts att gå igång med planen på köksrenovering och en extra projektgrupp med 

medlemmar har haft några möten för att utmejsla bästa lösningen till en rimlig kostnad. Den 26 

december togs ett extra styrelsebeslut, per capsulam (i detta fall via e-post mellan styrelsens 

ledamöter) att starta upp köksrenoveringen fortast möjligt efter årsskiftet, detta efter att vi fått 

godkänt av vår fastighetsägare SFV att renovera och bygga om köket. Roger Bolander har utsetts till 

projektledare. Lennart Stuxberg på ön är huvudentreprenör. Budgeten är satt till 150 000 kronor med 

ett extra tillägg av 30 000 kronor för oförutsedda utgifter.  

 

I samband med köksrenoveringen har vi också etablerat en personlig kontakt med SFV. 

 

 

Guidningar 

I mars beslöts att öppna guidningar enbart kan ske på helger av bemanningsskäl. Det finns även 

efterfrågan på förbokade guidningar med specifika datum. De öppna och de förbokade guidningarna 

har bemannats dels med ringmärkarassistenter och dels med intresserade medlemmar. Därvid har 

det manus som Caroline Sjöström har tagit fram använts.  

 

 Manuset syftar till att lyfta bort guidningsansvaret från ringmärkaren/ringmärkarna och att ge 

intresserade medlemmar möjlighet att leda en guidning. 

 

Guidningsintäkterna ökade från 8 400 (2020) till 12 275 (2021), en ökning med ca 50 %. 

Men vi ligger fortfarande långt från rekordåret 2019 då intäkterna från guidningar låg på 49 200.  

Corona som bidragit till färre besökare på ön är självklart en förklaring här, men det faktum att vi 

saknat bemanning på vardagar och under sommaren, har också spelat in. 

 



Samarbete av vetenskaplig natur 

En av föreningens medlemmar, Alan Dalton, driver sedan 2021 ett projekt där nattsträcket över 

Landsort undersöks genom inspelningar av lockläten från nattsträckande fåglar. Ett instrument 

placerades i mars på fågelstationens tak och inspelningar har skett vår och höst.  

Mer om projektet och resultatet kan man följa på Alans blog via fågelstationens hemsida.  

Styrelsen tycker detta är mycket intressant och att liknande verksamhet bör bedrivas fortsättningsvis, 

gärna i föreningen regi, och hoppas på att det finns medlemmar som är intresserade att utforma 

detta. Se även den medlemsinformation som skickades ut slutet januari, där vi söker efter 

medlemmar som är intresserade att arbeta vidare med detta. 

Rimligen borde nattsträcket vara korrelerat med åtminstone antalet rastande fåglar på ön och 

antalet ringmärkta fåglar, och kanske också dagsträcket. 

 

Medlemmar och aktiviteter för medlemmar 

Årets medlemsantal var 235 medlemmar att jämföras med 153 medlemmar 2020, en ökning med ca 

50 %.  

Av dessa var 13 ungdomsmedlemmar. 

Styrelsen har diskuterat olika sätt att locka yngre som medlemmar där förslag som familjehelg, 

ungdomshelg, samarbete med olika organisationer (ex. Fältbiologerna) och ytterligare nivåer av 

rabatterade priser har diskuterats.  

På styrelsemötet i mars beslöts att driftsätta det digitala bokningssystemet snarast efter viss 

testkörning. 

För att hålla medlemmarna uppdaterade på vad som händer beslutades i mars att Håkan tillsammans 

med Roger skapar ett nytt medlemsbrev. Brevet kommer ut via email ca en gång i kvartalet eller om 

behov finns, oftare.  

Under våren beslutades att Fågelstationens Facebook behövde bli mer dynamisk och levande. Sidan 

öppnades så att alla medlemmar kan göra inlägg.  

Intressenter på och omkring Landsort har genom KIKA projektet – ”Kika på Landsort” under året 

skapat en dynamisk och aptitlig hemsida www.visitlandsort.se. 

Eftersom vi inte är en affärsdrivande verksamhet så har vi valt att inte gå in med pengar. Vi har ändå 

fått rum för vår verksamhet och fågelskådning i allmänhet rubriken Naturen & Miljön/ Fåglarnas ö.   

  

about:blank


 

Programpunkter under våren: 

• Fixarhelgen 12–14 mars.  

• Ringmärkarkursen genomfördes helgen den 17–18 april.  

• Nybörjarkurs i fågelskådning 7–9 maj. 

• Försommarexkursion 4–6 juni. 

• Båtutflykt i omgivande skärgården 12/6 ställdes tyvärr in pga.   Corona 

Programpunkter under hösten:  

• Familjehelg 4–5 september. En helg för yngre skådare tillsammans med någon vuxen.  

• Städhelger 

o 11–12 september. Stationen rensades på gammalt skräp 

o 18–19 september. Skräpet transporterades allt till Norrhamn och lastades på den 

mobila återvinningscentralen.  

• Skådning för vardagslediga den 15–17 september  

• Oktoberexkursion den 15–17 oktober 

• Säsongsavslutning den 12–14 november 

 

 

Ekonomin 

Från EU-projektet ”Leader”, återstod 35,9 tkr att få utbetalt detta år efter slutrapportering. 

Vi har fått in flera donationer under året, det största på 50 tkr och totalt har vi fått 73 tkr i olika 

bidrag och donationer. Detta ihop med en allt starkare ekonomi har lett till att vi planerar att påbörja 

renovering av köket under 2022.  

Ekonomin i stort: Rörelseresultatet blev + 155,5 tkr (-23,6 tkr för 2020).    

Resultatförbättringen berodde till stor del på ökade övernattningar + 49,4 tkr, och ökade 

medlemsavgifter + 6,3 tkr och guidningar + 3 tkr. Vi hade inte kvar kostnaden för inhyrd 

produktionspersonal (-205 tkr 2020). Dessa har till stor del finansierats av Leaderbidraget via EU.  

Resterande EU-bidrag var 36 tkr i år (jämfört med 147 tkr 2020).  

Bland övriga kostnader kan nämnas att vi har skaffat nya inventarier, framför allt nya madrasser för 

ca 9 tkr.  Vi har vid två tillfällen även anlitat en extern kattvakt för 3 tkr för att hjälpa vår 

ringmärkningsansvarige; Caroline. Vi har under året varit mycket beroende av henne för att kunna 

hålla igång ringmärkningen.  

  



 

Samarbetspartner 

Speciellt under våren har ordinarie båttransporter varit en stor osäkerhetsfaktor på grund av de 

pandemi-restriktioner som Waxholmsbolaget har. Svedtiljas båttaxi gav oss möjlighet att åka båttaxi 

varje helg till samma pris som förra säsongen. Föreningen har tagit kostnaden för båttaxin till och 

från ön för de som ringmärker och/eller assisterar i ringmärkningen, under förutsättning att de 

gemensamt tar samma båt.  

I ett slags utbyte (”tjänster och gentjänster”) till detta beviljades uthyrning av ett rum till Svedtiljas 

under en period av maximalt fem veckor under lågsäsong, dvs. då ringmärkningen ligger nere under 

högsommaren.  

 

 

 


