
Ottenby rågelstation -
verksamhet och ekonomi-

av Jan Pettersson

I Norden finns drygt 50 fågel-
stationer. Såväl organisation som
inrikning på verksamheten vari-
erar i stor utsträckning. Avgör-
ande är ofta både ekonomiska
och praktiska omständigheter,
som t ex kommunalt stöd och
geografiskt läge. Det rir inte
ovanligt att en lokal ornitologisk
förening organiserar och driver

verksamheten, och att närheten
till en tätort eller ett universitet
påverkar verksamhetens omfatt-
ning och kvalitet. De ornito-
lo gi ska riksorganisationerna och
forskningsorganen har också
stort inflytande på verksamheten.
Rapporten som följer presenterar
en fågelstation med ovanligt goda
förutsättningar. Den har redan

46 är pä nacken och har kanske
utvecklats något längre än de
flesta andra i Norden.

Historien

En av de första åtgärder som
Sveriges Ornitologiska Fören-
ing (SOF) åtog sig efter bildan-
det 1945 var att bygga upp och
starta en fågelstationsverksam-
het. En fågelstation byggdes på
Olands södraudde, och 1946 in-
leddes verksamheten vid Otten-
by fågelstation. Försöken att er-
hålla ekonomiskt stöd för att
kunna driva verksamheten på en
hög forskningsnivå och ha an-
ställd personal lyckades inte fullt
ut. Ambitionema var mycket höga,
och trots att verksamheten drevs
på ideel basis höll verksamheten
hög vetenskaplig klass. Efter-
hand tröt emellertid orken. Nya
byggnader uppördes under 1960-
talet, men verksamheten drevs
fortfarande ideelt. I början av
l9l}-talet, då bron till Oland
byggdes, skapades helt andra
möjligheter i samband med den
tilltagande turismen. En omorga-
nisation gjordes och huvudman-
nen SOF lämnade över det eko-
nomiska och forskningsmässiga
ansvaret till en Ottenbykom-
mitt6. SOF stod kvar som passiv
huvudman. Satsningen på turis-
men medförde ett ekonomiskt
uppryck. och en långsam och
målmedveten höjning av den ve-
tenskapliga nivån kunde genom-
föras under 1970-talet. Statens
Naturvårdsverks satsning på Ot-
tenby fågelstation i samband med
milj öövervakningen genom stan-
dardiserad fangsl betydde mycket
för forskningens möjligheter.
Stationens första fasta anställ-
ning gjordes 1978 - en platschef
på halvårsbasis. Denna tjänst
gjordes 1981 om till en stations-
chefstjänst på heltid. En succes-
siv uppbyggnad har d;irefter med-
fört att ytterligare fast personal
kunnat anställas. Forsknings-
mässigt har samarbetet med
Lunds universitets flyttfågel-
grupp, under ledning av Thomas
Alerstam, betytt mycket för sta-
tionens utveckling.

Sveriges Ornitologiska Förening

Figur 1. Ottenby fågelstation - en
o r g ani s at io n unde r huv udmanne n
Sv e ri g e s O rnitolo gi ska F öre nin g.

Ektnomiskt drivs stationen helt
fri s tåe nde från huv udmann e n.
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Ottenby fågelstation Figur 2. Onenby
fågelstations ekononiska
omscittning 1992.

Figur 3 (Nedan). Den
ekonomiska utvecklingen i
förhållande till antalet
p ubl.i c e rade inte rn atio ne ll a
artiklar och antalet personer
som blivit mottagna och
info rnre rade un ve rksamh e ten
v id O ttenby Jågelstation.

Organisationen idag

Huvudman är idag liksom tid-
igare SOF, men ekonomiskt och
forskningsmässigt styrs verk-
samheten av en Ottenbykorn-
mitt6 bestående av fyra personer
(Fig 1). Det finns också en forsk-
ningsgrupp på nio personer. Se-
dan 1986 finns en Caprigrupp på
fem personer som håller i verk-
samheten på Capri i Iralien.
Stationschefen är verkställande,
och övriga fast anställda per-
soner är sekreterare, två dataläg-
gare och en vaktmästare. Sedan
1990 driver fågelstationen även
en väderstation åt staten, och dlir
är två väderobservatörer anställ-
da, varav en också arbetar som
ringmärkare vid fågelstationen.
Under fältsäsongen bedriver 3-4
personer sina studier vid stati-
onen. Ylterligare 3-4 personer rir
engagerade på Capri under två
månader. Under somm aren dtr 2-
3 personer anställda inom ramen
för turistverksamheten, och under
våroch höst pågår i medeltal 1-2
projekt som engarerar ett par
personer.

Ekonomin

Idag besöks Ölands södra udde
av ca 180 000 personer per år.
Dessa ges möjlighet att besöka
ett mindre fågelmuseum samt två
turistaffärer. Dessutom erbjuds
de en guidad visning och besök i
fyren Långe Jan. Dessa aktivi-
teter, som byggts ut i takt med att
fäst personal har anställts, ger
stationen 437o av dess årliga in-
komster (Fig 2). Forskningsbi-
draget uppgår till 177o av den
årliga ornsättningen. Detta visar
att publikt utåtriktad verksamhet
ekonomiskt i hög grad kan bidra
till att omfattande forskning kan
bedrivas. Den ekonomiska ut-
vecklingen för Ottenby fågelsta-
tion sedan 1978 visar en klaftig
ökning av omsättningen (Fig 3).
Detta har medfört ett jämnare
utgivande av intemationeila fonik-
ningsartiklar och en ökning av
antalet personer som guidas eller
på annat sätt tas omhand av
stationens personal.
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Framtiden

Idag pågår ett20-tal forsknings-
projekt vid Ouenby fågelstation.
Dessa kan indelas i fyra huvud-
grupper (Fig a). Det iir en för-
hoppning att dessa fyra grenar av
lågelforskningen i framtiden kan
bedrivas av fasta personer och
grupper. Ekonomiskt och utbuds-
mässigt rir det ett önskemål att
bygga ut turistverksamheten så
att e.n större av dagens besökare
på Olands södra udde kan er-
bjudas våra tjänster och varor.

Forskningsprojekt 
onenbyräserstarion

Hur hittar flvtt-
fåglarna på vägen?

.,t,,,. 
"1tUndeirvårq :1992'av.slUtadeb

en tvåårig magnetkänslig-
hetsteet ffiCgpi av snar,thvit
flugsnappare och rtidstjiirt vil-
ket ytterligare visar på fåg-
larnas beroende av informa-
tion från både magnetflältoch
sol för att hålla riktningen. I
silnarhte med fl ytffågelgrup
pen vid lmds Univenitel hde
en expedition till norra Ca-
nada genomförts under au-
gusti 1992 för en studie på
snösparvens orienteringsför-
måga så nrira magnetiska
nordpolen. Efter flera års
tester av gästande snösparvar
vid Ottenby då magnetkiins-
ligheten visat sig vara total
väntar vi nu med spänning på
resultatet från tes8rna vid
magnetiska nordpolen.

Figur 4. Fågefforskningens fyra
huv udom råde n v id O tt e nby
fågelstation.

Ottenby .fågelstation (nedan) foto
taget från toppen av den 42 meter
hö gafu ren " Mnge J an" hö sten I 987.
Nörmnst lig ge r laboratoriet med verk-
stad, bakom cir stationshyggnaden
med kontor och samlingsrum. Foto:
Andreas Cleve.
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