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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN SUNDREGRUPPEN  

VERKSAMHETSÅRET 2015 

 
Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande   Åsa Steinholtz 
Vice ordförande  Jens Bardtrum 
Sekreterare   Bimbi Ollberg 
Kassör   Leo Larsson 
Ledamot   Matti Eriksson 
Ledamot  Björn Lilja 
Ledamot   Fredrik Litsgård 
 
REVISORER 
Revisor var Rolf Engström och revisorssuppleant Börje Kavhed. 
 
VALBEREDNINGEN 
Valberedningen bestod av Robert Kavhed och Tuomo Kolehmainen. 
 
ARBETSFÖRDELNING INOM FÖRENINGEN 
Bokning av personal: Jens Bardtrum 
 
Bokning av guidningar: Björn Lilja 
 
Ringmärkningsansvarig: Björn Lilja 
 
Layout av Staingylpen: Per Smitterberg 
 
Webmaster: Åsa Steinholtz 
 
 
MEDLEMSANTAL 
Under 2015 har föreningen haft 31 aktiva medlemmar och 121 stödmedlemmar. 
 
MÖTEN 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten, varav tre på Gotland och ett 
via internet (Skype). Utöver det har styrelsen haft diskussioner på Skype vid sex tillfällen. 
 
RINGMÄRKNINGSVERKSAMHETEN 
Fågelstationen vid Hoburgen var bemannad 100 dagar, 24 april–8 juni och 24 juli–15 september. 
Under året ringmärktes i den standardiserade verksamheten vid Hoburgen 4258 fåglar, varav 1690 
under våren och 2568 under hösten. Under 2015 märktes dessutom 1042 fåglar inom kategorin 
övrig märkning. Av dessa var 1037 fåglar under föreningens hösthelg.  
 
I samband med fångsten insamlades biometriska data (vinglängd, vikt och fettklass) från så gott 
som alla fåglar. Under hösten studerades kroppsruggningen hos ungfåglar samt gamla fåglars 
vingpenneruggning. 
 
Totalt deltog 41 personer i ringmärkningsarbetet under året. Även detta år hyrde föreningen 
gårdshuset hos familjen Reiland-Ståhlberg i Skoge där personalen hade sitt boende under hela 
verksamhetsperioderna. 
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ÖVRIG PROJEKTVERKSAMHET 
Vi har bidragit med data till studien ”meta-analysis on migration plasticity across bird species” som 
utförs vid University of Edinburg. 
Även till en grupp vid Helsingfors Universitet som arbetar med att undersöka hur stora 
förändringar som skett när det gäller datum för vårflytten vid olika fågelstationer över världen har vi 
skickat data. 
Ringmärkningsdata har även skickats till en student vid Nottingham Trent University som studerar 
biometri hos olika populationer av sparvhökar som rör sig söderut från Skandinavien via Gedser. 
 
UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 
Liksom tidigare år förevisades ringmärkningsverksamheten för allmänheten, såväl tillfälligt 
besökande som inbokade grupper blev guidade. 
 
Föreningens hemsida har funnits sedan 2002. Under 2015 har Åsa Steinholtz fungerat som 
webmaster och Tord Jeppson har arbetat med bildgalleriet. Adressen till hemsidan är 
www.sundrefagelstation.se 
Till den Facebooksida som skapades 2012 har Jens Bardtrum, Per Smitterberg och Åsa Steinholtz 
varit administratörer under 2015. I dagsläget har vi 593 personer som ”gillar” föreningens sida. 
 
Föreningen har även en mail-lista där information förmedlas till medlemmarna. I dagsläget finns 60 
e-postadresser anslutna. Intresserade kan ansluta sig genom att skicka ett e-postmeddelande till 
adressen sundregruppen-subscribe@yahoogroups.com 
 
Ringmärkningssummor samt fältobservationer rapporteras dagligen till Artportalen. 
 
Vid Naturum, Vamlingbo, fanns även detta år en box i utställningen med information om 
verksamheten vid Sundre fågelstation och ringmärkning i allmänhet. En informationsfolder om 
Sundre fågelstation fanns tillgänglig vid Naturum. 
 
Den 4 juni gjorde P4 Gotland ett mycket trevligt reportage med direktsändning från 
ringmärkningen. 
 
RENOVERING 
Under sommaren 2015 fick vi hjälp av Juho Könönen att byta panelen på boden. 
 
 
FINANSIERING 
Föreningens intäkter byggde på bidrag, medlemsavgifter och verksamhetsbidrag. Ingen form av 
ersättning utgick till personalen.  
 
Ett bidrag på 20000 kr erhölls från Djurens vänner i Stockholm. 
 
På fågelstationskonferensen i Falsterbo 2014 blev vi tipsade om att skriva ett brev till de boende i 
närområdet där verksamheten beskrivs och där vi berättar att ekonomiskt stöd är välkommet. 
Under årsmöteshelgen 2015 hjälptes vi åt att lägga ca 1300 brev i brevlådor söder om Grötlingbo. 
Totalt gav detta ett tillskott på ca 24100 kr från ca 42 personer. Flera valde att bli medlemmar i 
föreningen. 
 
AKTIER 
Ingen utdelning under året på de 10 aktier som föreningen har i Heligholmen Utveckling AB. 
 

http://www.sundrefagelstation.se/
mailto:sundregruppen-subscribe@yahoogroups.com
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INFORMATION TILL FÖRENINGENS MEDLEMMAR 
Föreningen har under många år förmedlat informationsbladet Staingylpen till föreningens 
medlemmar. Under året utgavs två nummer. 
 
PUBLIKATIONER 
Under året utkom två publikationer (meddelande nr 88 och 90): 
 
Ollberg B. Sundre fågelstations verksamhet 2014 

Bläcku nr 1, 2015, årg 41: Sid. 12-24 
 
 
Ollberg B. & Steinholtz Å. Sundre fågelstation 2014 

Vår Fågelvärld, supplement nr 55.  
Fågelåret 2015. Halmstad. Sid. 200–201 
 

 
SLUTORD 
Styrelsen tackar alla personer som på något sätt bidragit till verksamheten samt särskilt ovan 
nämnda personer och föreningar för det gångna året. Vi vill även rikta ett speciellt tack till 
markägare och övrig befolkning i Sundre och på Sudret som på olika sätt visat intresse för och 
bidragit till att verksamheten fortskridit även detta år. 
 
Styrelsen tackar för förtroendet och ställer härmed sina funktioner till årsmötets förfogande. 
 
 
12 mars 2016 
 
 
 
 
Åsa Steinholtz    Jens Bardtrum 
Ordförande     Vice ordförande 
 
 
 
 
Bimbi Ollberg   Leo Larsson  
Sekreterare     Kassör 
 
 
 
 
Matti Eriksson   Björn Lilja 
Ledamot     Ledamot  
 
 
 
Fredrik Litsgård 
Ledamot 


