
Verksamheten vid Ottenby fågelstation år 2000 
 
 

Här följer en beskrivning av Ottenby fågelstations säsong år 2000, stationens 55: e 
verksamhetsår sedan starten 1946. Det blev ett mycket händelserikt år med höga antal i 

fångsten för flera fågelarter, stora nyinvesteringar och spännande forskning. 
 
 
Ottenby fågelstations verksamhetsområden 
 
Fågelstationen grundades 1946 av Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och är en av de 
äldsta och mest välkända stationerna i Europa. Ryggraden i verksamheten är övervakningen 
av den flyttfågelfauna som passerar Ottenby under sträcktiderna vår och höst. Sedan 1972 
görs detta med hjälp av en strikt standardiserad fångstinsats, där metoden är likartad mellan 
åren, för att kunna analysera antalsvariationer över tiden. Denna typ av miljöövervakning ger 
oss viktiga grunddata för att kunna utröna orsaker bakom olika fågelarters minskningar eller 
ökningar. 

Ringmärkningen som metod ger även utmärkta möjligheter att få reda på mer om fåglars 
liv och anpassningar. Man kan genom återfyndsanalyser belysa olika arters eller populationers 
sträckvägar, övervintringsområden och häckningsområden, samt studera tågordningen för 
olika populationer eller åldersklasser under sträcket. Fågelstationen tar rutinmässigt ett flertal 
olika morfologiska mått för att kunna beskriva fågelns kondition och dess status, vilket 
relateras till ekologiska frågeställningar.  

Fågelstationen samarbetar med olika universitet och institutioner inom olika 
forskningsprojekt. Genom åren har dessa exempelvis handlat om fåglars orienteringsförmåga, 
rödhakens höstflyttning, fåglar som bärare av influensavirus, höksångarens ruggningsstrategi 
och fåglars fettuppläggningsstrategier. Mer om årets projekt kan läsas nedan. 

Ottenby är ett populärt turistmål under sommaren, över 100 000 besökare, vilket 
fågelstationen aktivt arbetar för att utveckla. På Ottenby Naturum kan besökare få titta på en 
mycket god utställning om fåglar och natur samt gå på guidade turer. Väl på Ölands södra 
udde kan man också njuta av utsikten från Nordens högsta fyr, Långe Jan. 
 
 
Månad för månad 
 
Under ett år vid Ottenby är ingenting statiskt, fågelfaunan och landskapet ändrar sig ständigt 
över säsongen. Som ett smakprov på gångna året följer här en kort resumé månad för månad. 
 
Mars 
Stationen vaknade till liv i början av månaden och den standardiserade ringmärkningen 
startade som vanligt den 15:e. Mars är ett tillstånd mellan vinter och vår, ett balanserande 
svängande tillstånd där våren kan se ut att vinna men där vintern ideligen levererar bakslag. 
Fågelfaunan är anpassad efter detta och följaktligen fanns det många vinterfåglar kvar i 
reservatet, som skärsnäppa, alförrädare, havsörnar, berglärkor och salskrakar. Men även 
många vårfåglar var tidiga i år, exempelvis skärfläcka och strandskata. 

Fångsten blev osedvanligt god (587 st) för att vara mars. Anledningen därtill var att en 
period av vårlikt väder, som startade starka flyttningsrörelser, avbröts av ett kraftigt 
väderbakslag med snö, starka vindar och kyla (26 – 28 mars). Bakslaget förde även med sig 
en del oväntade fåglar, en videsparv sågs 27 och 28 mars, vilket är minst en månad för tidigt, 
och en bruntrast som hoppade på Schäferiängarna blev ny art för Öland den 27 mars. 



 
April 
Det varma högtrycksbetonade vädret under andra hälften av månaden gjorde att flyttfåglarna i 
mindre utsträckning än normalt rastade i trädgården och fångsten blev därför relativt måttlig. 
För att stora antal fåglar skall fångas under våren krävs oftast sämre väder som bromsar upp 
sträcket.  

Flera tropikflyttare var tidiga i år, hussvala sågs 16 april, göktyta 20 april, mindre 
flugsnappare 27 april och gök 30 april. Ejdersträcket bar med sig några praktejdrar, 
alförrädarna fanns kvar runt udden och månaden bjöd på många observationer av röda glador. 
I slutet av månaden kom värmen och med den flera sydliga arter som gulhämpling och 
korttålärka men även en del östliga som svart stork och citronärla. 
 
Maj 
Maj betyder bråda dagar på fågelstationen, det är då allt händer samtidigt. Ett tiotal 
inventeringar runt om i reservatet skall klaras av, ett hundratal guidegrupper skall lotsas 
genom trädgården samtidigt som alla tropikflyttare som skall till norra Sverige flyttar förbi. I 
år kännetecknades maj mer än något annat av ett intensivt högtryck. Solen tycktes ha parkerat 
sig rakt ovanför udden och vädret var varmt och skönt. Det fina vädret gjorde dock att 
fångsten blev ytterst mager och att många arter låg under medelfångsten 1972-1999. Värmen 
fortsatte att dra med sig en hel del sällsynta fåglar och bl.a. sågs tre citronärlor, två 
rostgumpssvalor, flera korttålärkor, flera aftonfalkar, en rödstrupig sångare, en biätare och en 
medelhavsstenskvätta.  
 
Juni 
Höksångarpopulationen i reservatet intensivstuderades för att få reda på mer om denna doldis 
krav på häckningsmiljö. Antalsmässigt blev resultatet oväntat gott med ca 35 revir och ett bra 
häckningsresultat med flygga ungar i de flesta av reviren. Detta innebär att Ottenbyområdet 
har en av de starkaste populationerna av höksångare i Sverige. Studien sammanfattas för 
närvarande och kommer bl.a. utmynna i ett förslag till skötselplan. 

Fågelstationspersonalen blev under en vecka fosterföräldrar åt en liten knubbsälskut. 
Sälen hade tagits omhand söder om Eckelsudde, av folk som trodde att den var övergiven. 
Sälen var starkt uttorkad och medtagen, den var inte mer än ett dygn gammal, men efter besök 
på djursjukhuset och mild tvångsmatning repade den sig kvickt. Under den vecka vi skötte om 
henne så ökade hon i vikt med över 2 kilo. Hon fick till sist en fristad på Kolmårdens 
djurpark. 
 
Juli 
Äntligen en riktig vadarsommar! Vädret i juli var ruskigt med ihållande mulet väder och 
många regnskurar. Tångbankarna på udden kryllade av vadare och vi gladde oss åt gästande 
myrsnäppor, kustsnäppor och kärrsnäppor. Vadarmärkningen brukar ge många kontroller av 
utlandsmärkta fåglar. I snitt brukar 1 – 5 % av de vuxna fåglarna redan vara märkta. Flest 
kontroller gjordes på kärrsnäppa, där följande länders ringar kontrollerades: Storbritannien, 
Tyskland, Norge, Holland, Spanien, Polen, Italien, Ukraina, Finland, Ryssland, Belgien, 
Ungern, Danmark och Tjeckien. Ett nytt svenskt åldersrekord noterades för roskarl: 14 år 349 
dagar. Fågeln hade ringmärkts som juvenil av Peter Sieurin på Ottenby sommaren 1985. 
 
Augusti 
Den goda vadarfångsten från juli höll inte i sig i augusti, det som saknades var ungfåglarna 
hos de arktiska vadarna. Möjligtvis var det en misslyckad häckningssäsong på tundran i år. 



Ringmärkningen i trädgården bjöd på relativt många grönsångare och sävsångare. En 
tornseglarunge räddades till livet av Anna Karlsson, som matade den tills den blev flygg.  

I Näsby med omgivningar höll en smutsgam till under ett par dagar, en imponerande syn 
när den patrullerade över alvaret på stela vingar i jakt på kadaver. En annan flygfantast var 
den storlabb som under en veckas tid höll till i Sandvik. Den satte skräck i alla änder och 
vadare i reservatet och slog fullt vuxna gravandsungar och gamla ejdrar. 
 
September 
Märkningen gav 3340 fåglar vilket är något under genomsnittet, men nattskärra, prutgås och 
stjärtmes värmde. Just stjärtmesarna började visa svaga invasionstendenser under hösten. Den 
var vanlig i Lunden och 27 st fångades under månaden. På andra sidan Östersjön i Estland och 
Finland hade man under hösten fångat över 10 000 stjärtmesar på vissa sträcklokaler, så 
merparten av invasionsrörelsen nådde aldrig Ottenby. 

Ett årligt evenemang de senaste åren har varit ett septembermöte, där gamla och nya 
Ottenbyare möts under trevliga former. I år samlades 45 personer och fick lyssna på 
intressanta föredrag om bl.a. Centralasiens ärtsångarsystematik (Lars Svensson), influensa 
och campylobacter hos flyttfåglar (Björn Olsen) och om orientering hos havssköldpaddor på 
ön Ascension (Susanne Åkesson). 
 
Oktober 
En av de fågelrikaste månaderna i fågelstationens historia, sammanlagt ringmärktes 7166 
fåglar. Av dessa stod rödhake för 2721 och kungsfågel för 3299. De ostliga vindarna som 
dominerade under månaden förde över en massa kortflyttare över Östersjön och ibland dessa 
skaror fanns även en mängd sällsynta arter. Exempelvis ringmärktes två kungsfågelsångare 
och en brunsångare vid fågelstationen. Fyra dagar i rad låg märksumman på över 500 märkta 
fåglar och toppdagen gav 1049 st. Efter detta hade drevkarlar träningsvärk i benen efter allt 
spring och ringmärkarna blåsor i händerna av tången. 

En träsksångare blev ny art för Öland, då ett exemplar hittades död vid foten av fyren 
Långe Jan. Den hade under natten flugit emot fyrkroppen och slagit ihjäl sig. Efter mätning 
och inspektion så frystes den ned och överlämnades sedan till Naturhistoriska Riksmuseet för 
skinnläggning. 
 
November 
En för årstiden mycket mild månad, vilket innebar att många flyttfåglar hade dröjt kvar i 
området. Hela 735 fåglar fångades, vilket är betydligt mer än normalt. Sena observationer 
gjordes av rörsångare (3 nov) och tornseglare (5 nov) och dessutom höll en flock om ca 2000 
vitkindade gäss till i reservatet under hela månaden. 
 
Ringmärkningen 
 
Ringmärkningssumman slutade på 21914 fåglar, vilket är en av de högsta årssummorna 
någonsin. Det är ett flertal faktorer som bestämmer antalet fångade fåglar och man behöver 
alltid ta viss hänsyn till väder och andra varierande fångstförutsättningar, exempelvis avgör 
mängden ilandfluten tång och vattenståndet möjligheten till födosök hos vadarfåglarna vilket 
avspeglas i fångsten. Men efter att sådana hänsyn är tagna kan man konstatera att många arter 
i år haft en god häckningssäsong. Detta gäller framförallt en del kortflyttande arter som 
kungsfågel, rödhake och gärdsmyg vilka alla fångades i högre antal än normalt under hösten. 
 
 
Tabell 1 De åtta vanligaste fångade arterna i den standardiserade fångsten under vår respektive höst och deras 
differens mot medelvärdet för åren 1972 - 1998 



Art Vår Differens Art Höst Differens 
Rödhake 1117 -711 Kungsfågel 4491 +1988 
Lövsångare 924 -181 Rödhake 4223 +2030 
Koltrast 280 +128 Kärrsnäppa 4111 +1447 
Gärdsmyg 211 +127 Lövsångare 828 -11 
Ärtsångare  195 -16 Gärdsmyg 240 +142 
Rödstjärt 149 -52 Taltrast 205 -65 
Törnsångare 100 -18 Ärtsångare  177 +18 
Bofink 98 -52 Rödstjärt 171 -18 
 
 
Av sällsyntheter i fångsten kan nämnas en brandkronad kungsfågel, sju gulhämplingar och en 
ringtrast under våren och en brunsångare och två kungsfågelsångare under hösten.  
 
 
Inventeringar 
 
Vid sidan av ringmärkningen är inventeringsarbetet en av fågelstationens grundpelare. 
Kommittén beslutade under året att avsluta inventeringen längs fyrvägen, eftersom störning 
från framförallt turister ger en icke representativ bild av de berörda fågelarternas 
häckningsframgång. Liksom 1999 genomfördes även i år en grundlig inventering av 
höksångarpopulationen i Ottenbyområdet. Resultatet visar på landets starkaste fäste för arten 
och studien sammanställs för närvarande till ett skötselplansförslag. Inventeringarna av 
Västrevet, Schäferiängarna och Mellersta Lunden samt starholkprojektet i Norra Lunden och 
Kristinelund fortskred som tidigare år. 

Västrevet inventeras med huvudinriktning på vitfågel. Antalet par av gråtrut ökade från 
6 till 11 jämfört med 1999. Även fiskmåsarna var i år fler (7 par) än förra året (4 par). Tyvärr 
blev häckningsutfallet liksom 1999 uselt och ingen flygg unge konstaterades. Starka 
misstankar riktas mot räven, som numera kan promenera torrskodd ända ut till mås- och 
trutkolonierna. Havstrutpopulationen (14 par) är stabil, men i år konstaterades endast två 
lyckade häckningar, jämfört med sex 1999. 

Häckande vadare studeras inom två rutor på Schäferiängarna. Den norra brukas för vall 
och den södra utgörs av våt strandäng, vilket medför en bra jämförelse mellan de två 
kategorierna ängsmark. Ängarna var i år torrare än 1999 och på inventeringsytan med vall 
kunde inte en enda häckning konstateras. Strandängen hyste något färre antal par än förra året, 
men siffrorna är ändå normala: bl. a. kärrsnäppa 3 par, större strandpipare 2 par, rödbena 3 
par, tofsvipa 10 par och rödspov 1 par. 

Häckfågelfaunan i Mellersta Lunden har inventerats varje år sedan 1972. Studien ingår i 
en rikstäckande undersökning, som bl. a. används som underlag för beräkning av de totala 
svenska häckfågelpopulationerna. Den gallring som skedde under vintern gav en öppnare 
skog, där fler arter lättare kan hitta lämplig biotop. Antalet arter ökade från 27 till 32 jämfört 
med 1999. Däremot minskade antalet häckande par något, vilket beror på att även en del äldre 
träd röjdes bort och därmed minskade antalet bohål för stararna. Långsiktigt kan vi se en 
tydlig trend med ökningar av antalet arter och antalet par. Exempelvis häckade 77 par av 13 
arter 1972 jämfört med 189 par av 32 arter i år. Lövsångaren har ökat från fyra revirhävdande 
individer 1974 till 28 st 1999, en ökning med 600 %! 

Stararnas häckbestyr studeras i 50 respektive 25 holkar i Norra Lunden och 
Kristinelund. Även detta är ett delprojekt, som syftar till att jämföra stararnas 
häckningsbiologi i olika områden i Sverige.  
 



Forskning på många fronter 
 
Den av Naturvårdsverket stödda standardiserade fångsten bedrevs precis som vanligt (för 
detaljer, se ovan under årsredogörelsen och ringmärkningen) och kommer snart att 
sammanställas i en årsredovisning till Naturvårdsverket. Därutöver genomfördes olika 
specialinriktade forskningsprojekt. 
 
Capri 
På den italienska ön Capri utanför Neapel tillbringade ett antal Ottenbyforskare en stor del av 
hösten med att studera fågelflyttningen förbi ön. God kunskap finns redan om vårsträcket och 
efter denna säsong även om höststräcket. Märksiffrorna på hösten blir aldrig så stora som på 
våren och totalsiffran i år (4.8 – 14.9) blev endast 247 fåglar. De tre vanligaste märkarterna 
var sammetshätta (36), svarthätta (35) och brandkronad kungsfågel (28). Bland intressanta 
observationer kan nämnas ett flertal eleonorafalkar.  

Frågor som vi just nu vill kunna besvara rör mestadels fenologi och fettuppläggning 
inför flytten över Sahara. Ett specialnummer av Ornis Svecica om forskningen på Capri 
planeras för 2001/2002. 
 
Nigeria 
Under året fortsatte Ottenby fågelstations verksamhet i Nigeria. Fältstationen ligger vid 
randen av Tchadsjön i det nordvästra hörnet av landet. Forskningen är inriktad på paleartiska 
flyttfåglars passage över Sahara, samt de anpassningar de vidtar för att klara den krävande 
flyttningen. Biometriska data insamlas och olika studier kring ruggning och fettuppläggning 
genomförs. 

Blodprover för att med molekylärbiologiska metoder studera fågelmalaria och genetisk 
provenans (DNA), och fjäderprover för isotopanalyser, insamlades. Med hjälp av dessa 
moderna tekniker kan många aspekter av fågelflyttningen utvecklas och svaren på ett flertal 
ekologiska frågor besvaras. 

Ett sidoprojekt är en morfologisk och genetisk kartläggning av den lokala eksångarrasen 
laeneni, vilken är stannfågel och något mindre än de flyttande opaca- och elaica-raserna. 
Genom att kombinera genetiska och morfologiska metoder kan man utröna hur distinkt skiljd 
den är från övriga raser. 

Vårsäsongen (17.2 –11.5) resulterade i 2194 ringmärkta palearktiska flyttfåglar. De 
talrikaste var törnsångare (926), sävsångare (703) och rörsångare (129). Under hösten (22.8-
9.11) märktes 1019 palearktiska fåglar, och de tre vanligaste var då sävsångare (334), 
törnsångare (261) och ärtsångare (99).  

Flera egna kontroller gjordes, av t.ex. törnsångare märkta på platsen våren 1999 eller 
2000 och återfynd av törnsångare har erhållits från Tunisien, Libyen, Egypten och Polen. 
Kontroller gjordes också av rörsångare märkta i Serbien, Ungern och Italien, och av 
sävsångare märkta i Finland och Estland. Dessutom blev det ett backsvale-återfynd från 
Ungern! 

Verksamheten i Nigeria har dessutom tillfört landet 7-8 nya arter och visat att många 
andra (t.ex. rovfåglar som stäppörn, mindre skrikörn och dvärgörn) är betydligt vanligare 
övervintrare där än tidigare känt. 

Platschefer i Nigeria har varit Ulf Ottosson och Rolf Gustafsson och övriga svenska 
ringmärkare var Patrik Rhönnstad, Daniel Bengtsson och Martin Stervander. Dessutom har 
märkare från Tyskland, Finland och Italien deltagit i arbetet. Projektet har stötts ekonomiskt 
av Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning. 
 



Fåglar och infektioner 
Under året har en studie angående vilda fåglars roll som bärare av Campylobacter bedrivits 
vid fågelstationen. Var tionde fångad fågel har provtagits för att med ett slumpmässigt 
förfarande kunna få reda på vilka arter som är bärare av bakterien. Med hjälp av de 
morfologiska mått som insamlats kan man senare jämföra positiva och negativa individer, 
vilket ger en uppfattning om hur infektionen påverkar fågeln. Resultaten hittills är mycket 
spännande. Campylobacter har hittats bland 15 olika fågelfamiljer, främst hos trastfåglar och 
vadare. Vidare verkar diet och flyttningsavstånd vara avgörande för förekomst av bakterien 
hos fågelarten. 

Fågelstationen har också hjälpt forskare i Lund och Uppsala med studier angående 
fåglar och virusinfektioner, samt fåglar och fågelmalaria. 
 
 
Publiceringar 
 
Det är för närvarande många projekt på gång vid Ottenby fågelstation, men från att ett projekt 
startat med materialinsamling, expeditioner etc., är det ofta en lång väg kvar tills materialet 
har analyserats, sammanställts och publicerats. I Meddelandeserien från Ottenby fågelstation 
listar vi artiklar av vetenskapligt värde där materialet insamlats vid Ottenby eller på annan 
plats i stationens regi. Årets bidrag handlar dels om när tättingar väljer att sträcka under 
kvällen/natten i relation till vindar och om hur säkert (osäkert) olika personer kan 
könsbestämma törnsångare utifrån fjäderdräkt och mjukdelar. Fältarbetet som ligger till grund 
för artikeln om tättingars vindselektivitet gjorde 1994-1995, medan materialet om 
könsbestämning hos törnsångare insamlades under stationens Nigeriaexpedition våren 1999. 
I Meddelandeserien tillkom under året följande titlar: 
 
Åkesson, S. & Hedenström, A. 2000. Wind selectivity of migratory flight departures in birds. Behav. Ecol. 

Sociobiol. 47, 140-144. 
Waldenström, J. & Ottosson, U. 2000. The accuracy of field sex-determination in the common whitethroat Sylvia 

c. communis. Ornis Svecica 10, 67-70. 
 
Vi försöker även föra ut information genom mer populära framställningar i Vår Fågelvärld 
och Calidris. Dessa bidrag kan också innehålla mycket intressant primärinformation från 
stationens verksamhet, som t ex en artikel som handlar om flyttningens fenologi vid Ottenby 
baserat på krysskorten. Följande artiklar publicerades i VF och Calidris: 
 
Lindström, Å. & Hjort, C. 2000. De bästa kryssen vid Ottenby. VF 59 (7): 14-17. 
 
Waldenström, J. 2000. Taigasångarens (Phylloscopus inornatus) och kungsfågelsångarens (P. proregulus) 

uppträdande på Öland fram till 1998 – påverkar fågelskådarnas beteende det rapporterade uppträdandet 
hos sällsynta arter. VF 59 (6): 21-23. 

 
Waldenström, J. 2000. Ett axplock ur Ottenby fågelstations återfyndsskörd 1999. Calidris 29 (1):16-18 
 
Waldenström, J. 2000. Verksamheten vid Ottenby fågelstation våren 2000. Calidris 29 (2):26-29 
 
Waldenström, J. & Thunell, N-A. 2000. Träsksångare Locustella naevia för första gången anträffad på Öland. 

Calidris 29 (3):2-3 
 
 



Wallenberganslag  
 
Stiftelsen Markus och Amalia Wallenbergs minnesfond beviljade under året fågelstationen ett 
stort anslag för upprustning av stationens fångst- och datautrustning. Detta medför bl.a. att 
Helgolandsfällorna i trädgården nu renoveras, att 100 nya vadarfällor byggs, att slöjnät för de 
närmsta tio åren köps in, samt att stationen har fått ett antal moderna datorer med stor 
kapacitet, hopkopplade till ett internt nätverk, och dessutom en egen automatisk väderstation.  
 
IT och datasatsningar 
 
Under året har datormiljön på fågelstationen dramatiskt förbättrats. Detta till stor del tack vare 
det tidigare nämnda anslaget från Markus och Amalia Wallenbergs minnesfond samt med 
medel från sponsorer. Stationen förfogar numera över tre moderna datorer, varav en bärbar. 
Datorerna har försetts med programvara för att sköta de dagliga rutinerna (Microsoft Office 
2000). Vidare har huvudbyggnaden fått sitt efterlängtade datornätverk. Under sommaren 
installerades nätverksuttag i samtliga rum, förutom kök och toalett. Under 2001 planeras en 
utbyggnad till ringmärkningslabb och angränsande utrymmen. Skrivaren har blivit 
nätverksuppkopplad och kan därmed nås från alla inkopplade datorer. 

En ISDN router har kopplats in på den nya ISDN-linjen. Detta ger dramatiskt 
förbättrade möjligheter till arbete via internet (128 kb/s). Genom routern är alla abonnenter i 
nätverket automatiskt kopplade till internet. 

Vi kan nu konstatera att Ottenby fågelstation uppfyller de krav som kan ställas på en 
modern arbetsplats. Detta borde kunna intressera forskare av olika slag som har behov av en 
rationell arbetsmiljö samtidigt som man utför sitt fältarbete på eller i närheten av stationen. En 
medtagen dator kan enkelt kopplas in på nätverket och därmed har man tillgång till både 
skrivare och Internet.  

När SMHI sade upp väderobservatörstjänsterna på udden försvann också våra 
möjligheter att gratis få väderdata den vägen. I år har vi satt upp en egen väderstation 
(vindriktning/styrka, temperatur, lufttryck/fuktighet, nederbörd) som förhoppningsvis ska 
tillgodose fågelstationens basala behov av väderdata. Observationer lagras automatiskt på 
dator med någon timmas mellanrum, dygnet runt. Vi har planer på att sätta upp en display så 
att besökare på udden kan ta del av de aktuella väderobservationerna. 

Vi har fortsatt arbetet med att samordna ringmärkningsdata i digital form, bl.a har vår- 
och höstdata mellan 1972 och 1999 korrekturlästs.. Vi har också nått långt i arbetet att lägga 
in ringmärkningsdata från 1937 till 1989 i den databas som används idag (Fagel 2). 

Arbetet med att ta fram ett databasverktyg för krysskortsinmatning har fortsatt under 
året. Det är främst Henrik Dahl, Västerås och Nicklas Strömberg, Hultsfred, som deltagit i 
detta arbete. En preliminär utgåva finns på fågelstationen för testning. 

Ottenby fågelstation har under detta och föregående år arbetat hårt för att förbättra 
fågelinformationsflödet via Internet. Vår ambition har varit att om möjligt uppdatera 
dagboksbladen dagligen så att folk kan ta del av antalet ringmärkta fåglar, roliga 
observationer och lite information om vädret. Varje månad har månadsrapporter lagts ut på 
nätet med plats för lite mer fylliga presentationer. En digitalkamera har köpts in till stationen 
och vårt bildarkiv växer stadigt. 
 
 
Sponsring 
 
En upprustning av stationens bostads- och arbetsmiljö har under året kommit till stånd, tack 
vare medel från sponsorer. Ett stort antal sängar och garderober, tillsammans med vitvaror 



och elektriska produkter har kunnat inhandlas. Stationen har därigenom väsentligt förbättrat 
inomhusmiljön, något som länge varit både nödvändigt och eftertraktat, men där medel 
saknats.  
 
 
Ekonomi 
 
För andra året i rad hamnade stationens resultat på plus, vilket naturligtvis är mycket 
glädjande. Det är många bidragande orsaker till detta. Årets turistsäsong var god, vilket gav 
mer pengar än beräknat från fyrvisningen. Extra (obudgeterade) pengar kom också in från de 
forskningsprojekt där stationen hjälper till med insamlingen av prover och data. På 
utgiftssidan hölls åter igen mycket god diciplin och endast en post i budgeten överskreds, den 
för ideellt arbetande personal. Detta är dock acceptabelt då extra personal anställdes för att 
klara av en ökad (finansierad) forskningsinsats. En del sponsringspengar finns kvar för 
framtida satsningar på stationen. Tyvärr återstår dock från tidigare år ett ackumulerat 
underskott att täcka, så vi får tyvärr fortsätta att driva verksamheten med återhållsamhet.  
 
 
Guidningar 
 
Under året guidades 198 bokade grupper i trädgården, vilket motsvarar ca 4000 personer. 
Utöver dessa personer guidades ett stort antal människor i kortare guidningar under 
sommarmånaderna. Antalet personer som guidas har minskat de senaste åren och vi kommer 
därför att under 2001 intensifiera försöken att locka fler grupper. 
 
 
Massmedia 
 
Under året förekom Ottenby i ett flertal olika media. I TV återfanns vi i Smålands Nytt och 
Aktuellt, i radio i Nybryggt (P3/P4), Efter 3 (P4), Naturmorgon (P4), Radio Kalmar (P4) och 
Radio Stockholm. Tidningsartiklar om Ottenby återfanns bl.a. i Dagens Nyheter, Sydsvenska 
Dagbladet, TT, Expressen, Metro, Barometern, Sörmlands Tidningar, Kalmar Läns 
Taltidningar och Ölandsbladet.  
 
 
Personal 
 
Under året har ett stort antal människor arbetat på stationen, vilka alla tackas varmt. Utan er 
vore vi inte det vi är idag! Platschef under året var Jonas Waldenström som arbetade från 1 
mars till 31 december. Stort tack riktas till årets alla långliggare: Tomas Haraldsson, Rikard 
Ahlsén, Daniel Bengtsson, Anna Karlsson och Björn Sigurdsson under våren, samt Emelie 
Uggla, Per Jakobsson, Johan Åhlén, Peter Holmqvist, Benny Holmqvist och Niklas Mörnerud 
under hösten. Därtill tackas även de många personer som tillbringat kortare perioder på 
stationen eller som arbetade hos oss under sommarmånaderna, för att nämna några Johan 
Eriksson, Linus Blomqvist, Mattias Rundberg, Magnus Hellström och Ola Karlsson. 

Stationen har i år tagit hand om ca 20 praktikanter och praoelever, vilket är mycket 
roligt samtidigt som det är garanten för en god återväxt till ringmärkarleden. 
 
 



Ottenbykommittén  
 
Ottenbykommittén är ansvarig för fågelstations drift, forskning och budget. Under året hölls 
ett flertal möten, både på fågelstationen och i Lund, samt genomfördes två arbetsveckor på 
stationen.  
 
Kommittén består av: 
 
Åke Lindström (ordförande)   ake.lindstrom@zooekol.lu.se 
Christian Hjort (sekreterare, utlandsverksamhet) christian.hjort@geol.lu.se 
Dennis Kraft (ekonomi)    VBS.dennisk@memo.volvo.se 
Arne Andersson (data och hemsida)  arneande@hem1.passagen.se 
Dennis Hasselquist (ansökningar)  dennis.hasselquist@zooekol.lu.se 
Anders Hedenström (forskningssamordnare) anders.hedenstrom@zooekol.lu.se 
Niclas Jonzén    niclas.jonzen@teorekol.lu.se 
Lars Lindell    lars.lindell@kalmar.mail.telia.com 
Richard Ottvall (reservat, inventeringar)  richard.ottvall@zooekol.lu.se 
 
Nytillkomna medlemmar under året: 
 
Daniel Bengtsson (platschef 2001, personalansvarig) daniel-bengtsson@telia.com 
Lars B Eriksson (sponsring)  larsberiksson@telia.com 
Jonas Waldenström (bibliotek och zoonosprojekt) waldenstrom40@hotmail.com 
 
Ottenbykommittén tackar härmed alla som bidragit till att göra år 2000 till ett framgångsrikt 
och givande år för fågelstationen. Därmed avslutas stationens 55:e verksamhetsår. Vi känner 
medvinden i ryggen och önskar varmt välkomna till alla som nästa år vill bidraga till att 
fortsatt göra fågelstationen och dess verksamhet till något alldeles extra! 
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