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Abstract 
Tourism is one of the largest economies in the world and only in Sweden it yearly (2004) 
generates 172.3 billion SEK. The tourism concept includes several different arenas and 
directions and one of those is nature tourism. 
 Ornithological tourism is an area with a lack of research and hopefully this study can 
document and inspire to further discussion and research. 
 The main purpose with this study is to see how three ornithological destinations in 
Southern Sweden; Falsterbo, Getterön and Ottenby, have developed in a tourist perspective, 
in the last ten years and how the future might appear. The gathering of data has been done 
thru semi structured interviews and questionnaire. 
 The examined destinations have a long history and well known names. There are 
differences between them when it comes to accessibility, visitor strategy and economic 
prerequisite. Despite the differences they all show a decrease or stagnation in the number of 
visitors, sales and guided tours. 
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Sammanfattning 
Turism är en av världens största näringar och enbart i Sverige omsätter den 172,3 miljarder 
(2004) kronor årligen. Begreppet turism innefattar en rad olika arenor och inriktningar och en 
av dessa är naturturism, denna del inom turismen ökar stadigt och enligt Turistdelegationen 
(2004) beräknas den stå för 20 % av allt resande inom de kommande decennierna. 
 Utvecklingen inom den ornitologiska turismen är på kraftig frammarsch i till exempel 
USA, där den också är väl dokumenterad. Däremot saknas forskning kring den ornitologiska 
turismen i Sverige och förhoppningsvis kan denna studie dokumentera, belysa och inbjuda till 
en mer omfattande forskning inom ämnet. 
 Fallstudien tar sin utgångspunkt ifrån nedslag på tre ornitologiska destinationer i 
Sydsverige, Falsterbo, Skåne, Getterön, Halland och Ottenby, Öland. Syftet med 
undersökningen är att se hur dessa destinationer utvecklats turistiskt under en tio års period 
(1996-2005) och hur utvecklingen i framtiden kan tänkas te sig. Insamling av data har skett 
med hjälp av semistrukturerade intervjuer och via utdelade frågeformulär till de tre 
undersökta destinationerna. Serviceutbud och övriga faciliteter har kartlagts på plats. 
 Falsterbo, Getterön och Ottenby har alla en lång historia, välkända varunamn och en 
speciell särprägel. Trots skillnader beträffande tillgänglighet, besöksstrategi och ekonomiska 
förutsättningar är trenden den samma hos samtliga destinationer. Besöksantal, försäljning och 
guidade turer ser ut att ha minskat eller åtminstone varit stillastående under den undersökta 
tidsperioden.  
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1 Inledning 
 

Det finns vissa fåglar som i högre grad än andra förmår att dominera 
ett landskap. Örnen som kretsar, buren av termiken, högt över 
fjälldalen får hela den storslagna omgivningen att fungera som 
självklar ram omkring sig. Flockarna på tiotusentals strandskator ger 
marsklanden på den nordfrisiska kusten liv och rytm när de svärmar 
likt skurar av nottecken över ett partitur med vertikala linjer. Utan 
fågelskarorna blir det flacka landskapet stumt och anonymt.  
               Gunnar Brusewitz 1 
    

1.1 Bakgrund 
 Det verkar som människan i alla tider fascinerats av fåglar – konstnärer, vetenskapsmän, 
skalder och poeter har på olika sätt haft fåglarna som förebild. Otaliga kulturer och 
grupperingar jorden över har sökt kraft och visdom i och genom olika typer av fågelsymboler. 
 I dagens samhälle har begreppet ornitologi från grekiska ornis, fågel, det vill säga läran 
om fåglarna, i mångt och mycket kommit att bli samlingsnamnet för människans mer nutida 
strävan att försöka förstå och samspela med denna klass av ryggradsdjur, som fåglarna utgör.2 
 Eftersom vi själva är fågelintresserade och sätter stort värde på att vistas i naturen låg 
ämnet nära till hands när det blev dags att skriva vårt examensarbete i geografi om 10 poäng, 
inom ramarna för Landskapsvetarprogrammet, Högskolan Kristianstad. 
 Vi valde att koppla ihop de ornitologiska aspekterna med näringsgrenen turism. Turismen 
räknas som en av världens största näringar och enligt Fakta om turism sysselsätter 
turismnäringen i Sverige (2004) 126 827 helårsarbeten (en ökning med 23,6 % sedan 1995) 
och omsätter 172,3 miljarder kronor totalt och har större andel av BNP än skogsbruket, 
jordbruket och fisket tillsammans.3 
 Begreppet turism inbegriper en mängd olika inriktningar och arenor. Spannet sträcker sig 
från det permanenta, påkostade och spektakulära till det till synes lilla och oansenliga. 
Människor tenderar också att resa allt mer och spendera allt mer pengar på sina 
fritidsintressen. Inom den så kallade naturturismen finns flera olika inriktningar och en av 
dessa är ornitologisk turism. 
 De naturliga mötesplatserna/arenorna där turism i olika grad möter ornitologin är 
fågelstationer och fågellokaler runt om i Sverige. Denna studie bygger på jämförelser mellan 
tre välkända ornitologiska destinationer, Falsterbo fågelstation, Vellinge kommun i Skåne, 
Getteröns naturcentrum, Varbergs kommun i Halland och Ottenby, Ölands södra udde, 
Mörbylånga kommun på Öland. Samtliga tre destinationer har en väldokumenterad historik, 
lockar ett brett klientel av besökare och är belägna i södra Sverige. Falsterbo och Ottenby 
driver ornitologisk forskning som är viktig för den samlade kunskapen om de Skandinaviska 
fåglarnas flyttmönster och ekologi. Denna forskning är väldokumenterad sedan lång tid, 
sämre beställt verkar det dock vara med forskning kring besöksfrekvenser, trender och 
framtidsscenarion utifrån ett turistiskt perspektiv. 
 Syftet med denna studie är således att söka dokumentera och i viss mån avhjälpa denna 
brist genom att undersöka tre kända svenska ornitologiska destinationer. 
 
 
 
 

                                                
1 Brusewitz, 1988, s. 295. 
2 Bonniers stora lexikon, 2002, [cd-rom], artikel; ”ornitologi” & ”fåglar”. 
3 Nationalencyklopedin, 06.05.08, [www.ne.se], artikel; ”turism”, Nutek – Fakta om svensk turism, 2006, s. 4, 
16. 
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1.2 Turism, natur & ornitologi 
Naturturism. Människors upptäckarglädje och vilja att lära sig om naturen, utgör 
grundvalarna inom naturturismen. 
 Naturturism är den turismform som har sin verksamhet och bas i naturen. Det kan handla 
om sjöar, skogar, fjällområden med mera. Naturen är således en turistisk resurs – en 
destination.4 
Orvar Löfgren visar i On Holiday – A history of vacationing på sann upptäckarglädje över allt 
som naturen har att bjuda på: 
 

In early May of 1732 the twenty-five-year-old botanist Carl Linnaeus rides 
out from the university town of Uppsala on a journey to Lapland. Countless 
observations fill his travel journal right from the first day. He comments on 
the changing soil conditions, registers the vegetation in ditches and 
meadows. He describes song birds, the proportions of fir trees, and the 
behaviour of young geese, and notes peculiar-looking rocks.5 

 
Intresset ökar vad gäller naturturismen i landet, även om den stora merparten av 
turismtillströmningen till Sverige fortfarande finns i storstadsregionerna.6 En betydande orsak 
till ökningen är att vi har en i många avseenden orörd natur och Sverige benämns ofta som 
”Europas sista vildmark”. Dessutom finns det goda förutsättningar och utrymmen till att 
utveckla denna turisminriktning ytterligare. 
 En stor del av de turister som söker sig till den svenska naturen kommer från utlandet. 
Enligt Turistdelegationen (2004), antas naturturismen stå för den största ökningen av 
europeisk turism under de kommande decennierna och omfatta 20 procent av allt resande. Det 
utländska besöksantalet i Sverige (2002), totalt, var 14,2 miljoner, varav cirka hälften 7,4 
miljoner övernattande.7 
 
Naturens Bästa. Begrepp som ekoturism och Naturens Bästa är numera vedertagna och 
förknippas med naturturismen. Ekoturism bidrar till ett skydd av naturmiljöer, ett 
välbefinnande hos lokalbefolkning och ett resande under ansvar.8 
 Certifieringen Naturens Bästa kan endast tilldelas de verksamheter som lever upp till de 
sex grundkraven: (a) respekt för begränsningarna hos resmålet med ett minimum av slitage på 
natur och kultur, (b) den lokala ekonomin skall gynnas, (c) verksamheten skall miljöanpassas, 
(d) bidra aktivt till natur- och kulturskydd, (e) satsningarna skall byggas på respekt, kunskap 
och upptäckarglädje och (f) borga för trygghet och kvalitet på resan.9 
 
Ornitologisk turism. Sveriges ornitologiska förening (SOF) är den riksomfattande 
organisationen som har som syfte att utforska och förmedla den svenska fågelfaunan. 
Föreningen har 24 regionalavdelningar och samarbetar med upp emot 100 lokalföreningar och 
fågelklubbar. Dessutom ansvarar föreningen för ett antal tidskrifter (Fågelvännen, Ornis 
Svecica och Vår Fågelvärld) som ges ut på regelbunden basis och har försäljning av 
fågellitteratur. Medlemsantalet ligger på cirka 11 000 och har ökat något det senaste året. 
Sveriges ornitologiska förening äger och driver också resebyrån Avifauna, som funnits sedan 

                                                
4 Blom, et al., 2004, s. 25. 
5 Löfgren, 2002, s.16. 
6 Skogen, 06.05.23, [www.tidningenskogen.com], artikel; ”naturturism växer explosionsartat”, 
Naturvårdsverket, 06.05.10, [www.naturvardsverket.se], artikel; ”turism”. 
7 Naturvårdsverket, 06.05.10, [www.naturvardsverket.se], artikel; ”turism”, Turistdelegationen, 1995, s. 6, 2003, 
s. 7. 
8 Naturvårdsverket, 06.05.10, [www.naturvardsverket.se], artikel; ”turism”. 
9 Naturens Bästa, 06.05.26, [www.naturensbasta.se], artikel; ”Detta är de sex grundprinciperna för Naturens 
Bästa!” 
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Diagram 1: Fågelintresse i USA, avseende 
personer 16 år eller äldre, perioden,  
1982-83 – 2000-01. 
Källa: Cordell & Herbert, 2002, s. 56. 
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1985. Avifauna distribuerar fågelresor (temaresor) över hela världen. I anslutning till resorna 
tas en avgift ut som sedan går till att stödja olika fågelskyddsprojekt i världen.10 
 Det finns också ett stort okänt antal människor vars fågelskådande sker utanför klubbarnas 
och föreningarnas försorg, men som genom sina resmönster i syfte att ”fågelskåda” uppfyller 
kriterierna för att räknas som turister. 
 
Internationellt perspektiv med USA i blickpunkten. Forskning kring hur intresset för 
fågelskådning förändrats och vilka parametrar det är som styr utvecklingen finns främst att 
finna från USA. Här är det belagt att intresset för fåglar är större än intresset för jakt och fiske 
och att det stadigt ökar.11 En amerikansk 
studie som undersöker trender inom 
fågelskådning bekräftar det ökade 
intresset. Varje femårsperiod genomför ett 
stort antal myndigheter, företag, privata 
organisationer och föreningar en 
gemensam undersökning som behandlar 
det amerikanska folkets rekreationsvanor, 
National Survey on Recreation and the 
Environment, NSRE, 1999. Denna 
undersökning visar bland annat om hur det 
amerikanska fågelintresset ökar allt mer 
och är på väg att kategoriseras som en av 
USA: s populäraste aktiviteter.12 
 Ytterligare en undersökning på samma 
tema från NSRE (2002) förstärker denna 
bild.13 
 En annan källa till kunskap om 
naturturism i USA är National Survey of 
Fishing, Hunting, and Wildlife Associated 
Recreation. Enligt denna ägnade 31 %, 
eller 66 miljoner människor av USA:s befolkning, 16 år eller äldre, sig åt naturaktiviteter 
under 2001. Aktiviteterna innefattade främst fotografering och beskådande av ”wildlife”, 
närmast översatt till ”flora och fauna”. Av dessa 66 miljoner naturintresserade människor, var 
69 % eller 46 miljoner, fågelskådare. Vad beträffar resande i syfte att titta på, mata eller 
fotografera fåglar, gjorde 18 miljoner personer utflykter för att observera fåglar, av dessa 
gjorde 5,8 miljoner längre resor för att observera fåglar. För delstater som har många ovanliga 
(rara) fågelarter har fågelskådandet blivit en ekonomisk faktor att räkna med. Som ett 
exempel nämns Texas, som hyser 600 olika fågelarter, där fågelskådare årligen spenderar 400 
miljoner USD. Tilläggas skall att delstaten har arbetat fram en omfattande strategi för 
ornitologisk turism.14 
 
Fiske, jakt och fågelskådning i Sverige. Både jakt och fiske verkar ha mer utrymme i media 
än ornitologin (bortsett från fågelinfluensadebatten, vilken knappast fungerat som positiv PR), 
trots att fågelskådning är ett betydligt mer lättutövat och i flera avseenden billigare 
fritidsintresse än de båda andra, enligt vårt förmenande. På Sveriges Rese- och Turistråd, 
                                                
10 Avifauna fågelresor, 06.05.11, [www.avifauna.se], artikel; ”om Avifauna”, Sveriges ornitologiska förening, 
06.05.11, [www.sofnet.org], artikel; ”Detta är SOF”; Sedan starten 1985 har resebyrån företagit över 300 resor 
till närmare 60 länder runt om i världen. 
11 Eubanks Jr, 2004, s. 151. 
12 Cordell et al, 1999, s. 168 f. 
13 Cordell & Herbert, 2002, s. 54 ff. 
14 Che, 2004, s. 194 f. 
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numera VisitSweden(s) officiella hemsida på Internet, genomförde vi en sökning kring hur 
mycket information det fanns att uppbringa kring de tre fritidsintressena ”jakt”, ”fiske” och 
”fågelskådning”. Det visade sig att fågelskådandet/ornitologin var klart underrepresenterat.15 
 I Sverige fritidsfiskar drygt 3 miljoner svenskar och av dessa är cirka 90 % sportfiskare.16 
Vad beträffar jakt, måste varje svensk jägare betala in en årlig jaktkortsavgift, vilket gör det 
lätt att se hur många de är i riket (195 000 av totalt 300 000 jägare är medlemmar i Svenska 
Jägareförbundet17) som utövar jakt som fritidssysselsättning. De relativt låga siffrorna för 
SOF: s medlemsantal i förhållande till Jägarförbundets kan bland annat bero på att det finns 
ett stort mörkertal vad gäller fågelskådarnas antal. Det vill säga att en betydande del av 
Sveriges fågelskådare/ornitologer enbart är medlemmar i lokala eller regionala fågelklubbar 
eller är oorganiserade. 
 
Svensk forskning. Turismforskning bedrivs idag vid universiteten i Göteborg, Karlstad, Lund 
- Campus Helsingborg, Umeå och i Östersund (Mittuniversitetet) samt vid högskolorna i 
Borlänge och Kalmar.18 
 I Sverige finns en betydande del av den renodlade turisminriktade forskningen samlad hos 
Turismforskningsinstitutet ETOUR, Mittuniversitetet, Östersund. ETOUR inrättades 1997 
och forskningen bedrivs inom tre huvudsakliga områden; (i) turismens natur- och 
kulturresurser, (ii) turismen i upplevelseekonomin och (iii) destinationsutveckling.19 
 Vi menar att flera av våra kända och väletablerade fågellokaler faller under begreppet 
”destinationer” och det borde således finnas forskning kring kopplingen ornitologisk 
destinationsutveckling kontra besöksantal, försäljning, trender och framtid. Men efter 
omfattande sökning från vårt håll har vi ej funnit något material som behandlar denna aspekt 
av turism, men däremot finns det påtagligt mycket kring ”jakt och turism” respektive ”fiske 
och turism. 
 
1.3 Syfte, problemställning och mål 
Denna studie syftar till att undersöka hur tre stycken ornitologiska destinationer (Falsterbo, 
Getterön och Ottenby) i Sydsverige fungerar, drivs och hur den turistiska utvecklingen kan 
komma att se ut framöver. 
Övergripande frågeställning: 
Hur har tre ornitologiska destinationer (Falsterbo, Getterön och Ottenby), i södra 
Sverige utvecklats ur ett turistiskt destinationsperspektiv de senaste 10 åren och hur kan 
framtidsscenariot tänkas se ut? 
Åskådliggörandet av den övergripande frågeställningen görs med hjälp av tre stycken 
delfrågeställningar, som var och en fungerar som ett fundament i diskussionen. 

• Hur har besöksantalet förändrats under den aktuella tidsperioden på respektive 
destination? 

• Hur har försäljningen av kikare och litteratur förändrats under den aktuella 
tidsperioden på respektive destination? 

• Vilken grad av service/utbud finns på de olika destinationerna, (faciliteter och guidade 
turer)? 

Det finns ett ökat behov av en strategisk och medveten destinationsutveckling. Därför blir det 
av allt större vikt att ta reda på hur destinationsutvecklingsprojekt skall genomföras och 
ramsättas för att bli framgångsrika.20 

                                                
15 VisitSweden, 06.05.28, [www.visitsweden.com], artikel; ”search: ornithological, hunting & fishing”. 
16 Norling, 2003. s. 7. 
17 Svenska Jägareförbundet, 06.05.29, [www.jagareforbundet.se], artikel; ”om oss”. 
18 Nationalencyklopedin, 06.05.08, [www.ne.se], artikel; ”turism”. 
19 Turismforskningsinstitutet ETOUR, 06.05.08, [www.etour.se], artikel; ”om ETOUR”. 
20 Rosenberg & Wahlberg, 2004, s. 9. 
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 Målsättningen är att studien skall kunna fungera som ett stöd till ornitologiska 
destinationer i Sverige och samtidigt fungera som inspiration till fortsatta undersökningar 
inom området. 
 
1.4 Begrepp och definitionsbeskrivning 
Detta avsnitt behandlar definitionsproblematiken kring de mest fundamentala begreppen i 
denna studie. Förklaringarna som följer nedan baseras på de definitioner som vi valt att 
tillämpa. 
 
Turism. Ordet turism är en form av det svenska ordet turist vilket kommer från det engelska 
ordet tourist som i sin tur har sitt ursprung i ordet tour som betyder rundresa eller 
rundvandring.21 World Tourism Organisation (WTO) har definierat turism på följande sätt: 
 

Turism omfattar personer som reser och uppehåller sig utanför sin ordinarie 
bostadsort och där ändamålet med resan inte är arbete på den plats som man 
besöker.22 

 
Det vill säga turism är ”tillfällig vistelse” på en annan plats än den vanliga bostadsorten och 
att syftet med besöket ej är arbete. Dessutom kräver ibland definitionen att besöket inte 
överstiger en tidsrymd av ett år. Detta innebär att det kan vara svårt att dra en gräns för vad 
som är turism och vad som inte är turism. Det viktiga är dock att man rest någonstans och ej 
är kvar på sin boendeort.23 
 Har man således rest i syfte att utöva ornitologi, utanför sin boende ort, idkar man enligt 
vårt förmenande ornitologisk turism. Samtliga tre undersökningsobjekt lockar också 
betydande mängder av tillresta människor som kommer för att ”turista i ornitologins tecken” 
 
Attraktion. Valet av en destination styrs ofta av dess attraktioner och dessa är ofta i hög grad 
knutna till det syfte man har med sin resa. En attraktion kan delas upp i tre olika definitioner: 

1. Attraktioner är erbjudanden om en bestämd upplevelse som får en resenär att välja ett 
visst resemål. 

2. Attraktioner är det erbjudande om aktiviteter och upplevelser som resenären planerar 
att ta del av i ett område som han avser att resa till. 

3. Attraktioner är de upplevelser som en besökande faktiskt får i ett område.24 
 
Destination. Ordet destination kommer från det latinska de´stino vilket betyder bestämma. 
När man inom svenska språket använder ordet innebär det att man pratar om ett planerat 
resmål. Det vill säga det huvudsakliga målet med resan. 
 Med ordet destination menar vi ett geografiskt område där det inom denna finns ett flertal 
lokaler (från det latinska ordet locus som betyder plats) såsom byggnader och naturtyper. 
Exempelvis i Ottenbys fall, finns flera lokaler, bland annat Södra lunden, fågelstationen, 
naturum och fyren Långe Jan. Vi kommer framöver i uppsatsen skilja mellan destination och 
lokal, där så skillnaden är påtaglig och relevant.  
 Tom Baum menar att en turistdestination bör uppfylla vissa kriterier. Platsen måste ha en 
identitet som besökaren kan känna igen. Denna identitet framställs ofta i geografiska termer 
som till exempel landsbygd, stad eller rekreationsort. Turismforskningsinstitutet ETOUR 
definierar en destination som: ”en plats vars kulturella och kommersiella utbud är inriktat på 

                                                
21 Nationalencyklopedin, 06.05.08, [www.ne.se], artikel; ”turism”. 
22 Kamfjord, 2002, s. 34. 
23 Kamfjord, 2002, s. 34, Turistdelegationen, 1995, s. 5. 
24 Kamfjord, 2002, s. 146. 
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att attrahera turister samt på olika sätt sörja för att besökarens behov blir tillgodosedda”.25 
 Eftersom de undersökta platserna, får anses uppfylla de krav som inbegrips i de två 
ovanstående begreppsförklaringarna och att samtliga undersökta områden bedriver 
ornitologisk turism i olika former, får de anses som just ornitologiska destinationer. 
 
Ornitologisk destination. Vi har inte funnit någon svensk definition av begreppet ornitologisk 
destination och inte heller den engelska översättningen av orden finns definierad utan verkar 
snarast användas tämligen ”slarvigt” av resebranschen för att ytterligare marknadsföra och 
sälja ett område. Några gemensamma ramar verkar således inte finnas kring begreppet, och i 
den mån det överhuvudtaget finns någon avgränsning handlar det om enbart geografiska 
ramar såsom en region i ett land. 
 Vi menar att följande kriterier krävs för att ett område skall få benämnas som en 
ornitologisk destination i Sverige: (i) en plats eller ett område som attraherar människor vars 
intresse är fåglar och fågelskådning, (ii) området avgränsas geografiskt i så motto att det bör 
hysa fler än en lokal som är intressant ur ornitologiskt hänseende och slutligen (iii) bör det 
finnas ett utbud som tydligt vänder sig mot besökare i allmänhet och fågelintresserade i 
synnerhet. Med detta som utgångspunkt faller samtliga tre undersökta områden under 
begreppet ornitologisk destination. 
 

2 Metod och material 
2.1 Insamling av data 
Vår studie får ses som en fallstudie26, vi syftar till att finna trender snarare än exakt data som 
grund för våra resonemang. Vi har besökt samtliga tre destinationer och de verktyg som 
använts för att samla in data har varit flera. Semistrukturerade, kvalitativa muntliga intervjuer 
har gjorts med Lennart Karlsson, Karin Persson och Göran Walinder, personal på Falsterbo 
fågelstation. Liksom med Karl-Eric Gustafsson och Mikael Nord, personal på Getteröns 
naturcentrum, tillika delägare i aktiebolaget Avocetta. Från Ottenby har Andreas Eriksson 
platschef på Ottenby fågelstation och Gösta Friberg, föreståndare för Ottenby naturum 
intervjuats. Intervjuerna skedde, efter godkännande hos respondenterna, via ljudupptagning 
med diktafon. Samtliga citat av respondenter i arbetet har godkänts av de berörda personerna.  
  Såväl datainsamlingen som diskussionen utgår från ovanstående respondenters svar – 
således har inte besökare på de ornitologiska destinationerna eller berörda myndigheter 
konsulterats (annat än i litteraturen) i denna studie. 
 Som komplement till intervjuerna har också fogats ett frågeformulär där respondenterna 
fått besvara frågor som berört just deras verksamhet. Frågorna har berört verksamheternas 
besöksantal och ekonomi de senaste 10 åren.27 Syftet med dessa frågor har varit att via svaren 
kunna utröna och se trender kring besökstryck och försäljning på de ornitologiska 
destinationerna. Observationer har också genomförts vad gäller toaletter, gömslen, café eller 
restaurang, övernattningsmöjligheter, information, parkeringsmöjligheter samt 
framkomligheten för rörelsehindrade personer. 
 
SWOT-analys. En SWOT-analys (metod) är en utvärdering som används för att ta fram en 
verksamhets (S) styrkor, (W) svagheter, (O) möjligheter och (T) hot. Möjligheter och hot 
                                                
25 Frimodig, red., 2000, s. 3; Tom Baum är verksam vid the Scottish Hotel School, University of Strathclyde, 
Glasgow, Scotland. Han vill vidga och utveckla det gängse sättet att arbeta med destinationsutveckling genom att 
titta på nya nyckelfaktorer., Hallerfelt, 2000, s. 52. 
26 Bonniers stora lexikon, 2002, [cd-rom], artikel; ”case study”; En fallstudie (case study) handlar om att 
undersöka en särskild företeelse. Denna används för att utveckla begrepp och teorier, men även för att illustrera 
eller stärka teorier. Fallstudie är empirisk metod som skiljer sig från en systematisk statistisk undersökning då en 
fallstudies resultat ofta är mindre exakta till sin karaktär., Nationalencyklopedin, 06.05.08, [www.ne.se], artikel; 
”fallstudie”.  
27 Se bilaga 1. 
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berörs generellt av utomstående faktorer medan styrkor och svagheter vanligen beror på 
interna faktorer.28 
 
Intervjumetod. En intervju är en form av utfrågning och denna kan utföras i flera olika former 
och de som brukar benämnas är; (i) strukturerad intervju, (ii) semistrukturerad intervju och 
(iii) ostrukturerad intervju. Vid en strukturerad intervju är alla frågor iordningställda på 
förhand och dessa sker i en bestämd ordning. Vid en semistrukturerad intervju kan de ämnen 
som har för avsikt att tas upp vara klara på förhand, däremot kan frågorna under intervjun 
formuleras allt eftersom denna fortlöper. Således kan undersökaren med denna intervjuform 
formulera frågor utifrån de svar som tidigare givits av respondenten. Den tredje 
intervjuformen är den ostrukturerade intervjuformen. Här kan intervjun mer liknas vid ett 
samtal där frågorna uppkommer allt eftersom. Då frågorna lätt kan bli ledande är det viktigt 
att undersökaren är uppmärksam på detta och i största möjliga mån undviker dessa frågor.29 
 Själva genomförandet av en intervju kan se ut på flera sätt. Respondenten kan vara ensam, 
men intervjun kan också ske utav flera respondenter vid en så kallad gruppintervju. Även 
antalet undersökare kan variera. Den avsatta tiden för intervjun och hur man väljer att 
memorera denna är även det moment som kan skilja sig avsevärt från intervju till intervju. 
Gemensamt för dessa olika intervjuformer är att de ofta är tidskrävande och kostsamma, då 
långa resor ofta är nödvändiga.30 
 
Kvantitativ och kvalitativ metod. Det utdelade frågeformuläret bygger både på (i) kvantitativ 
metod som behandlar mängd, storlek och kvantitet. En kvantitativ metod skall kunna mätas 
siffermässigt och kunna graderas. Motpolen till kvantitativ metod utgörs av den (ii) 
kvalitativa, som innefattar karaktär och art. Denna metod används för att fördjupa sig inom ett 
särskilt ämne.31 
 Formuläret bygger således dels på mer styrda (kvantitativa) frågor rörande besöks- och 
försäljningsantal hos de undersökta destinationerna, samt på de mindre styrda (kvalitativa) 
frågorna som ger större utrymme för respondentens tankar och åsikter. 
 
2.2 Litteratur 
Litteratur som behandlar de undersökta destinationernas historik och fågelliv är exempelvis 
Natur i Halland, 1952, red. Carl Skottsberg & Kai Curry-Lindahl, Vingar över Falsterbo, 
2004, red. Lennart Karlsson och Ölands södra udde – klassisk fågelmark, 1978, red. Boris 
Engström. 
 De vetenskapliga namnen på nämnda fågelarter är angivna efter Alla Europas fåglar i 
färg, 1993, Bertel Bruun et al., (9: e upplagan). Vetenskapliga namn på växtarter är angivna 
efter Den nya nordiska floran, 2005, Bo Mossberg och Lennart Stenberg. 
 För den turistiska aspekten av studien har främst artiklar och rapporter som Marie 
Hallerfelts Destinationsutveckling i praktiken, 2000 och Christina Frimodigs 
Destinationsutveckling – planering, implementering och effekter, 2000, använts. Dessa har 
givit oss en värdefull input kring den nutida turismforskningen och dess komplexitet. 
 Internet har varit värdefullt som sökarena, då främst genom olika typer av vetenskapliga 
sökarenor, bland annat ELIN (Electronic Library Information Navigator), Google Scholar 
(sökmotor för vetenskapliga arbeten från hela världen) och LIBRIS (Nationella 
bibliotekssystem). Inom dessa forum har vi funnit olika typer av vetenskapliga alster som vi 
sedan har kunnat använda oss av. En del av dessa härstammar från utlandet och har därför i 

                                                
28 Kotler, 2000, s. 76. 
29 Björklund & Paulsson, 2003, s. 68, 70. 
30 ibid. 
31 Bonniers stora lexikon, 2002, [cd-rom], artikel; ”kvantitativ” & ”kvalitativ”, Björklund & Paulsson, 2003, s. 
63. 
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olika grad kunnat fungera som referensmaterial till vår sydsvenska undersökning. De 
referenser som använts och de sökningar som utförts är uteslutande på engelska och svenska. 
 
2.3 Avgränsning 
Val av undersökningsområden. De undersökta destinationerna har valts utifrån följande 
kriterier: 

• De undersökta destinationerna har mer eller mindre inarbetade ”varunamn”, och har 
därmed en stor potentiell besökskrets. 

• Destinationerna ”triangulerar” Sydsverige (syd, väst och öst) på ett för undersökningen 
fördelaktigt sätt. Det vill säga samtliga platser ligger i varandras relativa närhet, vilket 
har underlättat fältarbetet. Trots närheten skiljer sig förutsättningarna avsevärt åt mellan 
destinationerna och är därför intressanta som undersökningsobjekt betraktade. 

• Falsterbo, Getterön och Ottenby är alla utomordentligt goda fågelområden. 
• Samtliga undersökningsobjekt har lång historisk kontinuitet och en egen särart. 
• Undersökningsobjekten har alla bemanning av personal, vilket är en förutsättning för 

denna studie. 
 

3 Resultat 
3.1 Ett axplock ur svensk ornitologisk historia 
Under 1600-talet noterades fåglars sång och beteende i till exempel sviten Karolinska 
krigares dagböcker. Annars är Olof Rudbeck den yngres verk Fogelbok, som påbörjades 
1693, det kanske bästa exemplet på ett spirande ornitologiskt intresse under svenskt 1600-tal. 
Det verkliga avstampet för svensk ornitologi sker dock under 1700-talet med Rudbeck d.y. 
och Linné som förgrundsgestalter.32 
 Under 1800-talet reste naturalhistoriker land och rike runt för att inventera Sveriges flora 
och fauna. Dessa män bestod av en rad olika personer, allt ifrån professorer till ensamvargar 
utan vare sig arbete eller bostad. Oavsett bakgrund fanns en passion för naturen och en vilja 
att utforska denna. Idag kan man ta del av deras resor genom de dagböcker, resejournaler och 
exkursionsanteckningar som de lämnade efter sig. Inom den tidiga ornitologin var ofta 
vetenskapsmannen och jägaren samma person. Syftet med att undersöka fåglarna var ofta 
sprunget ur ett jaktintresse, som syftade till att förenkla jakten och få kunskap om vilka arter 
som var välsmakande. För de som undersökte fåglarna i rent vetenskapligt syfte handlade 
arbetet också mycket om att skjuta och sedan beskriva, geväret kom att fungera som nutidens 
kikare.33 
 
Olof Rudbeck d.y. Under det tidiga 1700-talet framträdde Olof Rudbeck d.y. som en 
föregångsman för ornitologin i Sverige. Han höll också de första föreläsningarna kring 
ornitologi i landet. 1693 påbörjade han sitt verk Foglarna, men detta kom dock inte att bli 
utgivet förrän 1985.34 
 
Sven Nilsson. 1814 offentliggjordes Sven Nilssons avhandling, Analecta Ornithologica. 
Arbetet med systematiska fågelobservationer vid denna tid var han i princip ensam om i 
Sverige.35 

                                                
32 Broberg, 1988, 283 f, Wikipedia, 06.05.15, [sv.wikipedia.org], artikel; “ornitologi”. 
33 Insulander, 2002, s. 1, 11, Wikipedia, 06.05.15, [sv.wikipedia.org], artikel; “ornitologi”. 
34 Nationalencyklopedin, 06.05.15, [www.ne.se], artikel; ”Rudbeck, Olof”, Wikipedia, 06.05.15, 
[sv.wikipedia.org], artikel; “Olof Rudbeck d.y.”. 
35 Insulander, 2002, s. 2 ff, 60. 
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 1816 kom Nilsson ut med den första delen av Ornithologia Svecia och med Skandinavisk 
Fauna: Foglarna, som utgavs på svenska 1824, var han högst delaktig i att göra ornitologin 
populärare och mer tillgänglig för vanligt folk.36 
 
Gustaf Kolthoff. Under 1800-talet verkade Kolthoff för att visa upp djur i naturlika 
förhållanden. Inom detta område var han en föregångsman i Sverige. Han ägnade mycket tid 
åt insamling av fåglar och detta skedde till en stor del via jakt, och för detta ändamål 
tillbringade han mycket tid på Öland.37 
 Som huvudförfattare tillsammans med L. A. Jägerskiöld var han med och arbetade fram 
den första upplagan av Nordens fåglar 1895-99.38 
 
Erik Rosenberg. Genom sitt fågelintresse och sitt ornitologiska kunnande har han inspirerat 
dagens fågelskådargeneration. Under sin livstid hann han skriva en rad olika verk, bland annat 
Fåglar i Sverige som utkom 1953 och antologin I svenska fågelmarker (1960).39 
 
Gustaf Rudebeck. Det fältarbete och undersökningar han utförde vid Falsterbo har fått 
fungera som mall för flyttfågelobservationer på många platser i Sverige. Det arbete han 
genomförde var också av stor vikt vid Falsterbo fågelstations start (1955).40 
 Gustaf Rudebeck var dessutom mycket aktiv inom ornitologiska föreningar, såväl 
nationellt och internationellt.41  
 
Mot våra dagar. Den svenska organiserade ornitologin startade på allvar under slutet av 
1930-talet och i början av 1940-talet. 1945 grundades SOF och samma år bildades 
fågeltidskriften Vår fågelvärld. Ett år senare påbörjade landets första fågelstation, Ottenby, 
sin verksamhet.42 
 För dagens ornitologer har modern teknik såsom mobiltelefon och Internet blivit viktiga 
komplement till kikaren. Rara fågelarters position i geografin larmas ut inom ornitologiska 
nätverk medels mobiltelefonen. Hemsidor och mötesplatser på Internet (exempelvis 
Artportalen – Rapportsystemet för fåglar43) har underlättat för den fågelintresserade och gjort 
ornitologin till något av var mans egendom. 
 

 
De tidiga ornitologerna var ofta både jägare och konservatorer. Foto: Wilhelm Råberg, cirka 1913 
 

                                                
36 Insulander, 2002, s. 61. 
37 Nationalencyklopedin, 06.05.15, [www.ne.se], artikel; “Kolthoff, Gustaf”. 
38 ibid. 
39 Engström & Wirdheim, 2002, s. 9, Nationalencyklopedin, 06.05.28, [www.ne.se], artikel; ”Rosenberg, Erik”. 
40 Rudebeck, 1993, s. 7. 
41 Nationalencyklopedin, 06.05.15, [www.ne.se], artikel; ”Rudebeck, Gustaf”. 
42 Svärdson, 1988, s. 41.  
43 Rapportsystemet för fåglar, 06.06.01, [www.artportalen.se/birds], artikel; ”Om Rapportsystemet för fåglar”; 
Det Internetbaserade rapporteringssystemet är ett samarbete mellan Artdatabanken, Club 300, Naturvårdsverket, 
Sveriges lantbruksuniversitet och Sveriges ornitologiska förening. Konceptet bygger på att ornitologer runt om i 
Sverige rapporterar in sina fågelobservationer som sedan sammanställs. 
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3.2 Destinationer 
I kommande kapitel redovisas de tre ornitologiska destinationerna, Falsterbo, Getterön och 
Ottenby dels ur alfabetisk ordning och dels ur en tematisk ordningsföljd. Upplägget syftar till 
att ge en övergripande presentation över de undersökta destinationerna för att sedan behandla 
underökningsobjekten tematiskt. Gemensamt för samtliga destinationer är att de som 
destinationer betraktat hyser i sin relativa närhet andra natur- och kulturvärden utöver de 
ornitologiska. Falsterbo fågelstation har i sin närhet den berömda fyrplatsen men också 
golfbanor, stränder, bebyggelse av särskild karaktär (Falsterbo och Skanör samhälle) och 
ligger på pendlaravstånd till storstäderna Malmö och Köpenhamn. Getteröns naturcentrum 
ligger i Varbergs omedelbara närhet, med allt vad det innebär i fråga om kulturutbud och 
service. Även städerna Göteborg och Halmstad ligger inom upptagningsområdet. Ottenby är 
positionerat vid det kända landmärket, fyren Långe Jan. Dessutom ligger fågelstationen inom 
världsarvsområdet Södra Ölands odlingslandskap som bjuder på ett brett spektra av 
biologiska, geologiska och kulturella värden. 
 
3.2.1 Falsterbo 
Positionering N 52° 23’, O 12° 48’. Med sitt 
städliknande utseende skär Falsterbonäset havet och 
utgör Skånes och Sveriges yttersta postering mot 
sydväst. Längst ut ligger Måkläppen, en ständigt 
föränderlig sandrevel. Just Måkläppen har sannolikt 
givit namn åt både Skåne och Skandinavien. Dess 
betydelse har tillkommit från de sjöfarare som färdades 
på vattnet kring Falsterbo och som passerade de farliga 
sandrev som finns där.44 
 Under tusentals år har landskapet på Falsterbonäset 
bildats av den sand som svept in med havet och vindens 
hjälp. Med tiden fick vegetationen fäste och efter hand 
kom ekskogar att breda ut sig. Under 1200-talet 
försvann dock ekskogarna och landskapet blev åter igen 
öppet. Idag kan vi fortfarande se hur landskapet runt 
strandlinjen, med havet och vindens hjälp, ständigt 
förändras.45 
 Falsterbonäset har varit befolkat sedan yngre stenåldern ca 4000 år f. Kr. Under 1100-talet 
påbörjades bebyggelse längre ut på näset vid nuvarande Skanör. Under sin skånska resa 1749 
besökte Linné Falsterbonäset och nedtecknade bland annat följande:46 
 

Falsterbo är en ännu mindre stad, som ligger söder om Skanör, nästan 
en fjärdedels mil avskild, och ser ut som en öppen bondby; men 
igenom det, att här äro planterade vita pilar överallt på gator och 
vägar, liknar det en vacker lund. Flygsanden har kastat sig över alla 
gator och vägar…47 

 
I början av 1800-talet var landskapet fortfarande trädlöst, men de problem med flygsand som 
Linné ovan nämner gjorde att det under slutet av 1800-talet påbörjades trädplanteringar. 
Under 1900-talets bebyggelseexpansion kom Falsterbonäsets öppna landskap att ersättas 

                                                
44 Germundsson & Schlyter red., 1999, s. 80, Skansjö, 2003, s. 7, Svensson, 1985, s. 105. 
45 Karlsson red., 2004, s. 8, Vellinge kommun, 06.05.28, [www.vellinge.se], artikel; ”naturreservat”; På 
Falsterbohalvön finns idag sju naturreservat: Måkläppen, Flommen, Skanör-Höll, Skanörs ljung, Ljungskogen 
och Kämpinge strandbad. 
46 Karlsson red., 2004, s. 9. 
47 Linnæus, 1975, s. 261. 
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alltmer av trädgårdar, och de båda orterna Skanör och Falsterbo kom med tiden att växa ihop. 
Mellan 1960 och 2003 ökade den fasta befolkningen på näset från knappt 900 till 7200 och 
för att skydda de trängda naturområdena från exploatering bildades Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening 1971. Tidigare fanns endast ett skyddat område, Måkläppen (Sveriges 
äldsta naturskyddsområde, idag naturreservat, bildat 1899), men sedan slutet av 1960-talet har 
ett flertal nya naturreservat bildats.48 
 Några större fågelobservationer bjuder Linné ej på under sin skånska resa 1749, utan det 
är först på 1800-talet då Sven Nilsson besöker området som beskrivningar av bland annat 
flyttfåglar sker. De första vetenskapliga undersökningarna angående fågelflyttning skedde i 
början på 1940-talet då Gustaf Rudebeck studerade de streckande fåglarnas antal, 
artsammansättning, uppträdande i förhållande till väderlek etcetera. 1947 påbörjades 
ringmärkning i liten skala och 1949 återupptogs sträckräkningarna. Officiellt invigdes 
Falsterbo fågelstation 1955 och det är då som stationsbyggnaden stod färdig. Falsterbo 
fågelstation drivs och ägs av Skånes Ornitologiska Förening (SKOF) och de två huvudsakliga 
områdena är miljöövervakningsprojekt och specialstudier kring häckning, fenologi, 
flyttningsstrategier och studier kring fåglarnas orientering. Fågelstationen erbjuder guidade 
turer för allmänheten och det gäller då främst ringmärkningsguidningar vid fyren.49 
 Det som bland annat gör Falsterbo så speciellt med ornitologiska ögon är framförallt de 
stora sträcken som drar förbi, i synnerhet de magnifika rovfågelssträcken på hösten med 
karaktärsarter som ormvråk (Buteo buteo) och sparvhök (Accipiter nisus). Från 1800-talet till 
och med 2003 har det noterats 350 arter på Falsterbohalvön (väster om Falsterbokanalen). De 
räkningar som utförs varje höst ger en totalsumma på mellan en och tre miljoner individer. 
Dessa räkningar utgör dock endast ett stickprov av den verkliga mängden passerande fåglar, 
då det till exempel endast är de dagssträckande arterna som kan räknas. Under hösten är 
Falsterbonäset den plats i Sverige som uppvisar störst mängd flyttfåglar. Detta beror på 
Falsterbos geografiska läge och på fågelflyttningens huvudregel: att förflytta sig så säkert som 
möjligt till minsta möjliga kostnad i form av tid och energi.50 
 Falsterbo fågelstation förfogar över ett flertal lokaler.51 Vid Falsterbo park, mitt emot 
Falsterbo museum, ligger dock själva fågelstationsbyggnaden. Denna har som syfte att i första 
hand fungera som personalbostad med kontorsutrymmen. Därtill finns ett flertal gästplatser 
med vandrarhemsstandard. Vid fyrområdet förfogar fågelstationen dessutom över den gamla 
fyrmästargården. I anslutning till fyrområdets byggnader finns även WC.52 
Parkeringsplatserna är tämligen begränsande och den närmsta parkeringsplatsen till 
fyrområdet är väldigt liten och ligger i anslutning till Falsterbo Golfklubb. Vid fågelstationen 
finns parkeringsmöjligheter, dock i liten omfattning. För rörelsehindrade finns möjlighet att 
med fordon ta sig fram till fyrområdet, men inte ända 
fram till fågelstationen. I övrigt är det inte anpassat 
alls för rörelsehindrade. 
 
3.2.2 Getterön 
Positionering N 57º 06’, O 12º 15’. Getterön ligger 
vid västkusten och Kattegatt, två kilometer norr om 
Varberg i Halland. Området utgörs av våtmarker av 
olika slag som avgränsas och innesluts av vidsträckta 
vass- och sävbälten. Området har en speciell karaktär 
tack vare sitt kustnära läge och har delvis genom 

                                                
48 Karlsson red., 2004, s. 12 ff,  
49 Karlsson, 1992, s. 73, Karlsson red., 2004, s. 11, 12, 15, 144. 
50 Karlsson, 1992, s. 6, Karlsson red., 2004, s. 18, 149. 
51 Se bilaga 2. 
52 Karlsson red., 2004, s. 144 ff. 
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mänsklig hand blivit till det fågeleldorado som det är idag.53 
 Själva ”ön” (idag närmast en halvö p.g.a. omfattande utfyllnader) är delvis bebyggd och 
jorden är kalkfattig, något som påverkar floran. I övrigt har området karaktär av 
västkustlandskapets mer karga sida. Getterön har haft betesmarker sedan 1100-talet, dock var 
arealen av strandäng mindre än vad den är idag. Under lång tid tillhörde ön kungsladugården 
(jordbruksdriftsenhet under kungsgårdar och kungliga slott54), Lindhov. Getterön köptes 
sedermera av Varbergs stad 1918, vilket också kom att innebära starten för fritidsbebyggelsen 
i området. De skogar, främst av ek som växte på ön under 1600-talet avverkades efter hand 
och användes bland annat till pålningsarbeten som genomfördes på Varbergs fästning. 
Skoglösheten är idag påtaglig och växter som till exempel Strandtrift (Armeria maritima) är 
karakteristisk för området.55 
 Med ön som utgångspunkt beskriver O. F. Reuterwall i Natur i Halland, 1952, närmast 
poetiskt det kringliggande landskapet: 
 

Med Getterön, omfattande omkring 350 har, slutar i egentlig 
bemärkelse Västkustens karga men ändock säreget vackra skärgård i 
sydlig riktning. Från öns högsta punkt på västsidan, omkring 22 m 
över havet, har man en vidsträckt utsikt över skären i norr, havet i 
söder och väster, och i sydost möter ögat Varberg med dess fästning, 
som ger staden dess karakteristiska silhuett. I öster resa sig i fjärran 
fastlandets mjuka skogklädda höjder.56 

 
Under senare delen av 1800-talet var Getterön avskilt från fastlandet via ett sund. Varbergs 
hamn kom att muddras 1935-1936 och då flyttades massorna och distribuerades ut över de 
delar av sundet som var grundast. Det nya ”landområdet” fungerade som fyllnadsunderlag till 
Getterövägen som kom att förbinda ön med fastlandet. Eftersom sundet blev avskuret bildades 
en nordlig och en sydlig vik. I den norra viken lösgjorde sig en del av muddermassorna. Dessa 
bildade efter en tid det som närmast kan beskrivas som ett s.k. marskland (genomskuren 
ängsmark). Således kom det egentliga fågelområdet att i grunden utgöras av vikar, den 
sydligare viken är den mest utsatta, främst genom västliga vindar medan den norra är mer 
skyddad och fungerar som den kanske förnämsta fågellokalen i området. När sundet avsnörts 
började också igenväxningen av området och de större fågelantalen att finna sin väg till ön. 
Idag har Getteröns naturreservatet (reservat 1970) sin kärna i det område som tidigare 
utgjordes av sundet. Vassar, strandängar och den grunda viken ingår i reservatets 350 hektar. 
Naturreservatet utgör också ett så kallat CW-område, vilket innebär att området är av 
internationell betydelse vad beträffar våtmarksfåglar.57 
 På 1990-talet blev igenväxningen ett problem i delar av naturreservatet. För att minska ner 
främst bladvassens utbredning och för att förbättra för änder och vadarfåglar anlades en 
invallad damm med tillhörande tiotalet, konstgjorda öar.58 
 Det som gör fågellivet så intressant är det stora antalet arter (cirka 170 st) som rastar eller 
häckar regelbundet vid Getterön. Många tillfälligt gästande arter besöker också lokalen. Fram 
till och med 2001 hade 327 arter noterats och siffran ökar hela tiden. Getterön som 
ornitologisk destination erbjuder goda förutsättningar till fågelskådande året runt, men det är 
främst under höst och vår som stora antal av änder, vadare och gäss rastar. Många fåglar 
                                                
53 Blew et al, 2001, s. 57, Svensson, 1985, s. 51. 
54 Nationalencyklopedin, 06.05.19, [www.ne.se], artikel; “kungsladugård”. 
55 Reuterwall & Jacobsson, 1971, s. 1 f, Otryckt informationsmaterial – utställning, Getteröns naturcentrum, 
06.04.28, artikel; ”Fågellokalens tillkomst”. 
56 Reuterwall, 1952, s. 221. 
57 Reuterwall & Jacobsson, 1971, s. 2-4, Otryckt informationsmaterial – utställning, Getteröns naturcentrum, 
06.04.28, artikel; ”Fågellokalens tillkomst” & ”Reservatsbeslut och CW-område”; Reservatets syfte är att genom 
riktig skötsel främja fågellivet. Skötselmetoderna utgörs huvudsakligen av årlig slåtter och kreatursbete. 
58 Otryckt informationsmaterial – utställning, Getteröns naturcentrum, 06.04.28, artikel; ”Ny damm”. 
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stannar också i området under de kalla månaderna av året, bland annat beroende på de 
vanligen milda vintrarna och närheten till havet. Folke Rösiö beskriver tjusningen med en 
vinterdag på Getterön på följande sätt: ”Att en dag kanske som kronan på verket få se 
solbelysta örnfjädrar mot en blå himmel, kanske en annan både örn, pilgrimsfalk och jaktfalk 
skådade inom några timmar – det glömmer man aldrig”. Den kanske mest kända (hotade) 
karaktärsarten för Getterön är skärfläckan (Recurvirostra avosetta), andra exempel på hotade 
arter som häckar i naturreservatet på Getterön är rödspov (Limosa limosa) och sydlig 
kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii).59 Fågelstationen har bedrivit ringmärkning och 
observation sedan 1958, om än i betydligt mindre skala än Falsterbo och Ottenby. 
 Naturum60 som öppnade 1994, hyser utställning, information, caféverksamhet, försäljning 
(fågelböcker, kikare och kläder), WC och konferensrum. Det har öppet året runt, dagligen 
10-16. I dess närhet ligger Varbergs ornitologiska förenings klubbhus (VOF), där det finns 
övernattningsmöjligheter till vandrarhemsstandard i huset. Övriga lokaliteter utgörs av olika 
typer av gömslen, fågeltorn och observationsplatser. Dessutom finns en grillplats och en 
paviljong där besökare kan äta sina medhavda matsäckar. Som komplement till de mer fasta 
anordningarna finns det en naturstig i anslutning till området, där man som besökare har 
möjlighet att möta fågellivet till fots.61 Parkeringsmöjligheterna62 är goda, främst i anslutning 
till naturum men också vid fågeltornen. Eftersom det endast finns WC i naturum, innebär det 
problem då denna är stängd. Då Naturvårdsverket har som policy att naturum skall vara 
tillänglig för alla, är Getteröns naturum anpassat för 
rörelsehindrade och dessutom finns det goda 
möjligheter att fågelskåda från lokalen. En del 
faciliteter såsom ”Obs-platsen” är väl anpassad för 
rörelsehindrade, men de flesta andra gömslen och torn 
är mer svårbemästrade för rörelsehindrade. 
 
3.2.3 Ottenby 
Positionering N 56° 12’, O 16° 24’. På södra Ölands 
yttersta spets ligger Ottenby, och i det karga och 
öppna landskapet allra längst ute på udden domineras 
landskapsbilden av Sveriges högsta och kanske mest 
kända fyr, den 42 meter höga Långe Jan.63 1970 blev 
Ölands södra udde naturreservat och syftet för detta 
var att: ”Skydda och vårda området främst på grund 
av sin betydelse för kännedomen om Ölands natur 
och djurliv, sin skönhet och i övrigt märkliga 
beskaffenhet”.64 Sedan år 2000 ingår också Ölands 
södra udde i Världsarvet Södra Ölands 
odlingslandskap.65 
 Naturen på södra Öland har i tusentals år präglats av 
bete. Betesmarkerna på alvaret och i sjömarkerna är 

                                                
59 Rösiö, 1974, s. 43, Länsstyrelsen i Hallands län, 2001, broschyr; ”Getterön”. 
60 Naturvårdsverket – Naturum i Sverige, nationella riktlinjer, 2004, s. 5; naturum motsvarar närmast det 
internationella begreppet ”visitor centers” och är ett center för besökare till ett naturområde. Syftet med naturum 
är att förklara, beskriva och ge förståelse för ett områdes värden. Oftast består naturum av en eller flera 
byggnader med tillhörande information. Rätten till namnet ”naturum” innehas av Naturvårdsverket och är ett 
registrerat varumärke. 
61 Blew et al, 2001, s. 58 f, Rösiö, 1974, s. 45, Länsstyrelsen i Hallands län, 2001, broschyr; ”Getterön”. 
62 Se bilaga 3. 
63 Edberg, 1980, s. 12, Svensson, 1985, s. 231. 
64 Länsstyrelsen Kalmar län, 06.05.18, [www.h.lst.se], artikel; ”Ottenby naturreservat”. 
65 Riksantikvarieämbetet, 06.05.21, [www.raa.se], artikel; ”Södra Ölands odlingslandskap”. 

Karta: M. Bengtsson & M. Horn 

Tsunami 3-2007 Ornitologisk turism i sydsverige
Markus Bengtsson & Michael Horn



 

unika på så sätt att de aldrig gödslats och att människan aldrig infört främmande växter. Detta 
har medfört en stor biologisk mångfald, men samtidigt är det viktigt att markerna fortsätter att 
hävdas för att bevara de hotade arter som finns.66 
 Ottenby är rikt på fornlämningar och de första människorna bosatte sig i området redan 
under stenåldern för ca 5000 år sedan. Från järnåldern finns stensträngar och ett stort antal 
husgrunder, så kallade ”kämpagravar” bevarade. Ottenbys historia präglas annars av kungar 
och kunglig mark. 1539 fanns det 19 gårdar i Ottenby men för att ge plats åt Kungsgården år 
1544, avhyste Gustav Vasa byn och samtidigt blev alla bönder på södra Öland skyldiga att 
göra dagsverken på Kungsgården. 1569 införde Johan III dovhjortarna till Ottenby och 1653 
gav Karl X Gustaf order om att en hög mur skulle byggas för att hägna in högviltet. 
Kungsgården är ännu idag i statligt ägo och delvis för hävdens skull håller gården ett stort 
antal nötkreatur och tackor.67 
 Ornitologen och vetenskapsmannen, Wilhelm Meves kom att bli den förste att visa 
intresse för fågellivet på Ölands södra udde, efter det att Linné besökt platsen 1741. Meves 
första ornitologiska resa till Öland skedde 1847 och den andra resan i detta syfte skedde 1867. 
Någon rapport från den första resan finns inte, men den rapport som trycktes med anledning 
av den andra resan räknas som den första vetenskapliga rapport som skrivits om Ölands 
fågelliv. Den som efter Meves kom att göra omfattande observationer var Gustaf Kolthoff. De 
insamlingar och iakttagelser han gjorde resulterade 1897 i skriften ”Zur Herbstwanderung der 
nordischen Sumpfvögel über die Insel Öland”. Dagens ornitologiska verksamhet på Ottenby, 
grundlades till stor del av biologerna Gunnar Svärdson och Ulf Bergström 1937. Studierna 
som utfördes av dem bidrog till att Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) uppförde en 
fågelstation vid Ottenby 1946. Idag drivs verksamheten av en särskild Ottenbykommitté som 
ligger under SOF. Huvuduppgifterna är att ringmärka fåglar och dessa vägs och mäts innan de 
släpps. Man undersöker även om fåglar bär på bakterier och virus som kan ge upphov till 
sjukdomar. Guidade turer sommartid, hjälper till att öka allmänhetens kunskap om fåglarnas 
roll i naturen och är dessutom en inkomstkälla för verksamheten.68 
 Ottenbys geografiska läge gör det till ett av Sveriges förnämsta fågelområde. Förutom att 
antalet sträckande fåglar är stort, är dessutom Ottenby den plats i Sverige där det påträffats 
störst antal för landet nya arter. Hittills har det påträffats 371 arter i Ottenby.69 I lundarna norr 
om udden, finner man till exempel karaktärsarter som halsbandsflugsnappare (Ficedula 
albicollis) och sommargylling (Oriolus oriolus). 
 Ottenby består av ett flertal byggnader. Vid fyren och fyrplatsen ligger naturum med 
utställningar och försäljning, liksom toalettbyggnaden.70 Naturum har öppet dagligen mellan 
mars och november med längst öppettid (10-18) under högsäsongen 1 juli till 13 augusti. Från 
naturum utgår de flesta guidade turerna. Norr om naturum ligger fågelstationen. Denna är 
inredd med bäddplatser, kontor, kök, dusch m.m. Till denna byggnad tillkommer ett 
ringmärkningslaboratorium, forskarrum och verkstad. Ytterligare en bit norröver ligger 
världsarvsutställningen (tidigare fågelmuseum). Vid fyrplatsen ligger också restaurangen 
Fågel Blå och ”matsäcksstugan”. I området finns även vindskydd och gömslen.71 
Parkeringsmöjligheterna är goda framför fågelstationen och fyrområdet, men under 
besökstopparna kan det dock bli sämre med parkeringsutrymmen. Möjligheterna för 
rörelsehindrade är goda i naturum, men desto sämre i fyren och i matsäcksstugan. 

                                                
66 Länsstyrelsen Kalmar län, 06.05.18, [www.h.lst.se], artikel; ”Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap”. 
67 Länsstyrelsen Kalmar län, 2001, broschyr ”Kungarnas Ottenby” & ”Ottenby”, Länsstyrelsen Kalmar län, 
06.05.18, [www.h.lst.se], artikel; ”Ottenby – historia” & ”Ottenby kungsgård”. 
68 Brusewitz, 1988, s. 23, Edberg, 1980, s. 3, Länsstyrelsen Kalmar län, 2001, broschyr; ”Forskning vid 
fågelstationen”. 
69 Edberg, 1980, s. 21, Ottenby fågelstation, 06.05.15, [www.sofnet.org/ofstn/faglar.htm], artikel; ”Ottenby 
fågelstation”. 
70 Se bilaga 4. 
71 Edberg, 1980, s 12, Ottenby fågelstation, 06.05.15, [www.sofnet.org/ofstn/faglar.htm], artikel; ”lokaler”. 
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Försäljning litteratur  X  X  X 
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* Getterön har toaletter i naturum. Det finns dock inte, än så länge, toaletter tillgängliga utanför 
öppettiderna. ** Falsterbo erbjuder en mycket begränsad caféverksamhet. 
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Diagram 2. Källa: Lennart Karlsson, Falsterbo 
fågelstation, (i brev). 

3.3 Redovisning data 
För att söka se aktuella trender avseende besöksantal, försäljning och guidade turer redovisar 
vi här den information vi erhållit från undersökningsobjekten. Datan skiljer sig åt i vissa 
avseenden då en del diagram bygger på exakta årliga värden, medan andra bygger på färre 
årliga värden och istället baseras på troliga uppskattningar från informanterna på de tre 
ornitologiska destinationerna. Det viktiga är dock inte att se de exakta värdena utan 
övergripande trender. 
 
3.3.1 Besökare 
Besöksantalet årligen i Falsterbo 
uppfattas av fågelstationens 
personal som tämligen statiskt 
under tioårsperioden och uppskattas 
ligga någonstans mellan 10 000 till 
15 000 besökare per år. Siffran kan 
tyckas vara något låg, men denna 
bekräftas i viss mån av Nils 
Kjellén, Naturvårdsverkets 
ansvarige för flyttfågelräkning i 
Falsterbo som uppskattar att det 
varje höst är cirka 5000 skådare på 
Nabben. Enligt Kjellén ska det ha 
skett en svag ökning 
de senaste åren av framför allt 
utländska besökare.72 
 
 
 
 
 
Besöksantalet årligen till Getterön 
som destination betraktat, förhåller 
sig relativt statiskt runt 100 000 
besökare årligen. 
 
 
 
 

                                                
72 Kjellén, 06.05.24, ”i brev”. 

Diagram 3. Källa: Karl-Eric Gustafsson, Avocetta AB, 
Getteröns Naturcentrum, (i brev). 

Be söka re  Fa lste rbo, å rlige n  1996-2005

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Be söka re  G e tte rön, å rl ige n  1996-2005

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tsunami 3-2007 Ornitologisk turism i sydsverige
Markus Bengtsson & Michael Horn



 

 
Även besöksantalet på Getteröns 
naturum är relativt statiskt och 
pendlar omkring 50 000 besökare 
årligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siffrorna från Ottenby bygger på 
uppskattningar från år till år. De 
högsta besökstalen är från 1997 och 
1998, därefter tenderar besökstalen 
att sjunka. Dessa siffror gäller 
endast för naturum och ej för 
destinationen som helhet. Detta för 
att merparten av den turistiska 
verksamheten utgår just från 
naturum. Även om fågelstationen 
har viss publik verksamhet, så är 
den till allra största del inriktad på 
forskning. 
 
 
 

Diagram 4. Källa: Karl-Eric Gustafsson, Avocetta AB, 
Getteröns Naturcentrum, (i brev). 

Diagram 5. Källa: Gösta Friberg, Ottenby naturum, (i 
brev). 
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3.3.2 Försäljning 
Av de två undersökta 
försäljningsposterna säljer 
Falsterbo endast litteratur. 
Försäljningen ligger årligen runt 
20 000 (SEK) och har inte 
förändrats nämnvärt under de år 
som undersökningen berör. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På Getterön säljs kikare och 
litteratur. Här utgör 
kikarförsäljningen majoriteten av 
inkomsterna. Siffrorna (SEK) för 
försäljningen mellan 1996 – 2005 
är statiska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försäljningen av litteratur i Ottenby 
tenderar att minska successivt under 
den granskade 10-årsperioden. De 
två fasta värdena är 1996: 200 000 
och 2005: 180 000 SEK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 6. Källa: Lennart Karlsson, Falsterbo 
fågelstation, (i brev). 

Diagram 7. Källa: Karl-Eric Gustafsson, Avocetta AB, 
Getteröns Naturcentrum, (i brev). 

Diagram 8. Källa: Gösta Friberg, Ottenby naturum, (i 
brev). 
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3.3.3 Guidade turer 
Antalet besökare i Falsterbo som 
deltagit i guidade turer har varierat, 
men en minskning är tydlig under 
de senaste åren framför allt p.g.a. 
ändrade regler inom skolan, som 
innebär att skolorna i allt större 
grad får stå för kostnaderna när det 
gäller skolutflykter. Diagrammet 
baseras på exakta årliga värden, 
varav den stora merparten är 
skolklasser. 
 
 
 
 
 
 
På Getterön är de guidade turerna 
uppdelade mellan naturum och 
Varbergs ornitologiska förening. 
Antalet guidade turer är för 
undersökningsperioden, statiska. 
 Guidningarna som sker i 
naturums regi riktar sig mot 
grupper på 10-30 personer.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antalet besökare som deltagit i 
guidade turer har minskat kraftigt. 
De två exakta årliga värdena är 
1996: 3000 och 2005: 2000 
personer). Där emellan sker en 
uppskattad successiv minskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
73 Getteröns naturcentrum, 06.06.28, [www.getteron.com], artikel; ”Guidningar m.m.”. 

Diagram 9. Källa: Lennart Karlsson, Falsterbo 
fågelstation, (i brev). 

Diagram 10. Källa: Karl-Eric Gustafsson, Avocetta AB, 
Getteröns Naturcentrum, (i brev). 

Diagram 11. Källa: Gösta Friberg, Ottenby naturum, (i 
brev). 
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3.3.4 Framtidsscenario 
Som ett komplement till de trender som destinationerna visat, tio år bakåt i tiden, fick 
informanterna följande frågor: 
Hur ser ni på framtiden? Beskriv kortfattat hur ni helst ser att er destination utvecklas i 
framtiden, om inga hinder fanns såsom ekonomiska ramar (önsketänkande). Beskriv också 
utifrån ett verklighetsperspektiv/realistiskt perspektiv, hur ni tror att framtiden kommer att 
te sig (tioårsperspektiv)? 
 
Falsterbo. Här menar respondenterna att utan fåglarna - ingen fågelturism. Således behövs 
ökad forskning och ett förstärkt skydd kring Falsterbonäsets fågellokaler, liksom ökad 
information och kunskapsspridning till allmänheten för att hålla fågelintresset vid liv samt 
skapa opinion kring fågelskyddsfrågor.74 
 Ur ett realistiskt perspektiv menar man från fågelstationen att de närmsta tio åren kommer 
förhållandena att vara ungefär likvärdiga som dagens. Man påpekar också att sydvästra Skåne 
är en region som är tätbefolkad och har minst allemansrättslig markyta i Sverige per invånare 
betraktat.75 
 
Getterön. Förhoppningarna är att kommun och länsstyrelse ställer upp i högre grad. Det vill 
säga att samarbetet ska flyta smidigare. Man skulle också gärna vilja komplettera 
konferensdelen med att bygga några grupprum och övernattningsfaciliteter.76 
 Realistiskt sett så kommer det förmodligen även framöver att vara en relativt god 
tillströmning av besökare, men för att klara det måste anläggningen utvecklas.77 
 
Ottenby. Önsketänkandeaspekten bygger på tanken att Ottenby skall vara ett attraktivt 
besöksmål för alla, där det skall finns god och prisvärd mat. Destinationen skall fungera som 
en harmonisk plats för dagsutflykter. Guidningarna bör vara uppdelade i tre olika nivåer; för 
nybörjare, allmän och avancerad. Ökad satsning på ungdomar med funktionshinder, samt 
fungera som plats där människor som lider av stress eller är utbrända kan återhämta sig – 
Södra Öland: ”Rehabrike”. Destinationen skall kännetecknas av ord som harmoni, vänlighet, 
hjälpsamhet och avdramatisering av fågelkunnandet.78 
 Ett mer realistiskt scenario bygger på att försöka bevara och förbättra den service som 
finns samt även i fortsättningen försöka hålla naturum öppet för besökare. Detta under 
perioden mars till november.79 
 
3.4 Destinationsperspektiv utifrån SWOT-analys 
3.4.1 Styrkor 
Falsterbo. Destinationen knyts samman med Europa, tack var det geografiskt gynnsamma 
läget, avseende närheten till Köpenhamn och Kastrup via Öresundsbron. Upptagningsområdet 
är således stort för potentiella besökare från Öresundsregionen (Malmö-Köpenhamn). 
Fågelstationens namn får ses som en styrka eftersom att det sedan cirka 50 år tillbaka är ett 
inarbetat ”varunamn”. Den kanske mest påtagliga och fundamentala styrkan är mängden fågel 
som passerar, främst under hösten. En annan styrka är att Falsterbo fågelstation har valt en 
strategi som innebär att verksamheten drivs med en relativt låg profil, där man vill erbjuda 
besökarna kvalitet och kunskap. Karin Persson vid fågelstationen uttrycker det så här: ”Vi vill 
ha kvalitet och att folk känner att de lär sig någonting under den tid de är här på t.ex. en 

                                                
74 Karlsson, 06.05.04, ”i brev”. 
75 ibid. 
76 Gustafsson, 06.04.28, ”muntligen” & ”i brev”. 
77 Gustafsson, 06.04.28, ”i brev”. 
78 Friberg, 06.05.08, ”i brev”. 
79 ibid. 
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ringmärkningsvisning. Vi vill liksom inte att människor skall sitta och gäspa sig igenom en 
visning utan istället känna att de är med, kan fråga och att det får ta den tid det tar”.80 
 
Getterön. Positioneringen, endast ett par kilometer från Varbergs centrum och 
järnvägsstationen, är en betydande styrka för Getteröns naturcentrum. Många gånger ligger 
verksamheter av denna karaktär tämligen avsides. Tillgänglighetsaspekten förstärks 
ytterligare av det faktum att besökare kan ta sig hit gående och på cykel. En annan styrka är 
att det finns fågel att beskåda året runt. Det beror till stor del på att vattensystemet tillförs 
uppvärmt vatten via en kanal från Varbergs reningsverk. Detta medför att flera fågelarter har 
möjlighet att övervintra här, tack vare det öppna vattnet.81 
 
Ottenby. Från fågelstationens synvinkel menar man att den långa ornitologiska kontinuiteten 
på platsen, liksom det faktum att Ottenby är ett välkänt ”varunamn” får ses som en styrka. En 
annan styrka är de utomordentligt goda förutsättningarna att se många olika arter – flest i 
Sverige. Man har heller inga problem att hitta personal som vill arbeta på fågelstationen, 
vilket troligen beror på det välkända namnet. Helheten är en styrka, det vill säga 
fågelstationen, naturum, restaurangen och fyren.82 
 Från naturums sida, ser man som en naturlig styrka att fåglarna kommer till Ottenby, 
vilket innebär att man som besökare inte behöver åka runt några längre sträckor utan i mångt 
och mycket kan bli kvar inom området.83 
 
3.4.2 Svagheter 
Falsterbo. Den intilliggande golfbanan, kan delvis ses som en svaghet, då den å ena sidan 
fungerar som en ”bromskloss” för en mer storskalig turistisk utveckling av destinationen. Å 
andra sidan kan golfbanan, som avgränsning, vara något gott. Det vill säga, basverksamheten 
är det viktiga och har alltid varit det i Falsterbo. Således måste det turistiska ses mer som 
bisyssla. En annan svaghet är det ekonomiska, så till vida att verksamheten till stor del baseras 
på ideellt arbete. Följden av detta är svårigheter med att finna människor som vill arbeta på 
fågelstationen mot låg eller ingen ersättning alls. Med den personal som stationen har 
vanligtvis och de ekonomiska förutsättningar som finns ter det sig svårt att utveckla 
eventuella turistsatsningar. Om fågelstationen skulle flytta över personal från den 
huvudsakliga verksamheten till att mer eller mindre enbart arbeta med turism och förmedling, 
skulle man bli underbemannade inom den ordinarie forskningsrelaterade verksamheten.84 
 
Getterön. En svaghet för Getteröns naturcentrum är att samarbetet inte står på stadigare grund 
än vad det gör mellan kommun, länsstyrelse och naturcentrumet. Det medför att det ofta tar 
tid innan vissa beslut fattas och genomförs. Även här kan de ekonomiska ramarna vara svåra 
att överkomma. Avocetta AB sköter den dagliga driften och hyr naturum medan kommun och 
länsstyrelse äger byggnaderna tillsammans i en ekonomisk förening. Vid nyinvesteringar och 
behövda reparationer är inte alltid nätverket mellan kommun och aktiebolag så välfungerande, 
vilket får ses som en svaghet för destinationen. 
 
Ottenby. Väderberoendet är en svaghet ur ett turistiskt perspektiv, kanske inte lika mycket för 
de som bara kommer hit för att fågelskåda. Andreas Eriksson vid fågelstationen påpekar 
följande: ”Är det för bra väder för turisterna, kommer de inte hit, då åker de till stranden 
istället, så det gäller att det är ett optimalt väder, kanske mulet men ändå fint”. I övrigt får det 

                                                
80 Persson & Walinder 06.05.03, ”muntligen”. 
81 Gustafsson, 06.04.28, ”muntligen”. 
82 Eriksson, 06.04.26, ”muntligen”. 
83 Friberg, 06.04.26, ”muntligen”. 
84 Persson & Walinder 06.05.03, ”muntligen”. 
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relativt långa avståndet från fastlandet men även från brofästet på Öland till Ottenby ses som 
en svaghet.85 
 Lokaltrafikens tillkortakommande på Öland, under större delen av året är en svaghet som 
innebär begränsade möjligheter att komma hit. De lokaltrafikavgångar som anlöper Ottenby 
är dessutom inte särskilt bra ur ornitologisk aspekt, då bussavgångarna omöjliggör 
fågelskådning på mornar och kvällar. En annan svaghet är att det visserligen alltid finns 
möjlighet till fågelskådning på Ölands södra udde men den riktigt ”kvalitativa” 
fågelskådningen sker främst under tre perioder. Gösta Friberg vid Ottenby naturum uttrycker 
det så här: ”… fåglarna kommer till oss, men de gör det under tre perioder, och det är precis 
nu [författares anm. 06.04.26] och så kommer det lite ”rarrisar” sen om två veckor och så 
kommer vadarna den 25 juli och så är det höstflyttningen i oktober. Där emellan så är det rätt 
så dött här”. 
 
3.4.3 Möjligheter 
Falsterbo. Fågelstationen har medvetet valt att hålla en relativt låg profil med hög grad av 
småskalighet som baserar sig på kvalitet och kunskap. Detta är en möjlighet i form av 
annorlunda marknadsföring gentemot besökare. Man ser det således som en möjlighet att 
kännetecknas utifrån dessa premisser. Dessutom ser man en potential i att rikta sig mot andra 
grupper förutom den huvudsakliga målgruppen, skolklasser. Det är också viktigt att gardera 
sig med att rikta sig till andra målgrupper om skolornas möjligheter att komma till stationen 
skulle minska. Det händer dock en hel del saker i kommunen som kan innebära möjligheter 
för Falsterbo. Bland annat har Vellinge kommun mer och mer kommit att satsa på olika typer 
av naturturism. Kontakten med kommunen fungerar bra och olika projekt diskuteras 
fortlöpande bland annat om eventuell uppförande av ett ”Flyttfåglarnas hus”.86 
 
Getterön. En generell möjlighet är det faktum att intresset för fåglar och natur tenderar att 
öka. Om samarbetet mellan kommun, länsstyrelsen och naturcentrumet fungerar bra, finns 
goda förutsättningar att fånga upp fågelintresserade människor. Ju fler människor som 
besöker Getterön, desto mer gynnad blir kommunen – om inte annat i det långa loppet. Ett 
önskemål som finns och som samtidigt skulle kunna bli en framtida möjlighet, är att utöka 
konferensverksamheten med att anlägga tre mindre byggnader i anslutning till naturum med 
övernattningsmöjligheter och grupprum.87 
 
Ottenby. Internet är en möjlighet för att föra ut och publicera alster från Ottenby fågelstation, 
dessutom kan det i sig locka besökare om de vet vad och hur verksamheten fungerar samt vad 
man som besökare kan tänkas få se.88 
 En framtida möjlighet skulle kunna vara att satsa på rörelsehindrade ungdomar. 
Fågelskådning är något som alla kan hålla på med, oavsett fysisk kapacitet. Detta kräver dock 
någon sorts finansiering av bland annat vårdpersonal och färdtjänst. Det finns även 
möjligheter att i framtiden satsa på södra Öland som rehabiliteringscentrum. Tyvärr har 
intresset för detta hittills varit svagt hos tillfrågade myndigheter. Ett ökat nätverk med bönder 
på södra Öland är också en möjlighet. Förståelsen för verksamheten som bedrivs vid Ottenby, 
liksom för fågelskådare i stort skulle då kunna öka. Dessutom är det viktigt att bosatta på 
Öland liksom involverade myndigheter förstår potentialen och utnyttjar naturresurserna på rätt 
sätt.89 
 

                                                
85 Eriksson, 06.04.26, ”muntligen”. 
86 Persson & Walinder 06.05.03, ”muntligen”. 
87 Gustafsson, 06.04.28, ”muntligen”. 
88 Eriksson, 06.04.26, ”muntligen”. 
89 Friberg, 06.04.26, ”muntligen”. 
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3.4.4 Hot 
Falsterbo. Ett påtagligt hot skulle vara om SMHI (Statens metrologiska och hydrologiska 
institut) lade ner eller automatiserade väderstationen i Falsterbo, vilket skulle innebära att ett 
av fundamenten i den totala verksamheten skulle falla bort. Ett annat hot är om anslagen 
skulle minska rent allmänt. Eftersom stationen årligen har många guidningar för skolbarn 
skulle det vara ett hot om dessa skulle sluta komma. En minskning kan redan skönjas 
beroende på att det till viss del har blivit ändrade bestämmelser vad gäller att skolorna inte i 
samma utsträckning får ta betalt direkt av eleverna/föräldrarna för att täcka kostnaderna för 
skolutflykter. Minskningen av antalet svenska volontärer på stationen får om inte annat delvis 
ses som ett hot. Dock finns det påtagligt många människor som kommer från utlandet (t.ex. 
danskar, tyskar, schweizare, finnar och engelsmän) som kan tänka sig att arbeta här ideellt. En 
annan faktor som är av hotkaraktär är minskningen av fåglar, men troligtvis kommer detta inte 
att påverka besöksantalet på närmre sikt. Än så länge är det något som främst märks i 
forskningen. Ytterligare ett hot är det faktum att personalen som idag arbetar på stationen blir 
allt äldre och uppslutningen av ny personal som kan tänka sig att arbeta under de premisser 
som råder, ser inte så lovande ut.90 
 
Getterön. Getteröns läge i Varbergs närhet är inte enbart av godo. Läget medför också vissa 
hot. Bland annat finns det flera verksamheter som vill utöka. Hamnen, flygplatsen och 
järnvägen, vill alla på olika sätt expandera, vilket om planerna blir verklighet kan utgöra 
reella hot för Getteröns fågelliv och därmed för fågelskådandet. Ytterligare hot är det faktum 
att fågelområdet ligger på en gammal soptipp, med allt vad det innebär ifråga om läckagerisk 
och kontaminering. Predationen (främst av trutar och kråkfåglar) utgör ett hot, i synnerhet mot 
redan hotade och känsliga arter. Kvantiteten ungar som överlever är inte stor hos dessa arter. 
Detta är inte alls bra ur flera aspekter, då det främst är just fågelfaunan som lockar besökare 
till Getteröns naturcentrum. Till exempel har sannolikt skärfläckorna (Recurvirostra avosetta) 
inte lyckats få ut en enda flygg unge de senaste fem åren.91 
 
Ottenby. Ett hot är om bärkraften skulle överskridas i Ottenby och antalet besökare öka 
okontrollerat. Medias bevakning av fågelstationen är också ett hot om bevakningen blir för 
ensidig, vilket kan bidra till en oberättigad negativ stämpel.92 
 Ur ornitologisk synvinkel är det ett hot att flera av ängarna (bland annat Schäferiängarna) 
runt Ottenby håller på att torka ut, beroende på fortsatta täckdikningsföretag och en naturlig 
uttorkning. Överbetning är ett annat hot mot fågelfaunan. Andelen häckande fåglar runt 
Ottenby har minskat drastiskt bland arter som kan kategoriseras som ”rariteter”, 
sammanfattningsvis kan man påstå att området håller på att utarmas rent biologiskt. Gösta 
Friberg uttrycker problematiken så här: ”… det enorma fågellivet som man pratar om när det 
gäller Ölands södra udde – det finns inte längre. Det är ett hot som bara blir hotfullare och 
hotfullare”. Höjda bensinpriser påverkar platser som Ottenby, då det till stor del krävs bil för 
att ta sig dit. Ökad annonsering medför potentiellt sett fler besökare som kommer i bil, vilket 
går stick i stäv med grundidén. Hot i form av bristande samförstånd med ansvariga politiker i 
Mörbylånga kommun, medför att utvecklingen av naturturismen i Ottenby, i viss mån kämpar 
i uppförsbacke.93 
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4 Diskussion 
4.1 Introduktion 
Studien syftar till att undersöka och belysa ett område som vi har valt att benämna som 
Ornitologisk turism i Sydsverige, ett undersökningsområde som i många avseenden inbjuder 
till studier eftersom denna aspekt på destinationsforskningen är föga utforskat. Södra Sverige 
hyser många intressanta och viktiga fågellokaler – noder för forskningen kring fåglar, deras 
ekologi och flyttmönster. Samtidigt är de flesta av dem kända besöksmål för fågelskådare från 
när och fjärran och får därför i olika hög grad ses även ur ett turistiskt perspektiv. 
 Vår utgångspunkt har varit tvärvetenskaplig och avgränsningen har utgjorts av tre 
välkända undersökningsdestinationer; Falsterbo, Getterön och Ottenby. För att få en bild av 
destinationerna har vi tittat på hur utvecklingen på respektive undersökningsområde har sett ut 
tidigare (1996-2005), hur den ser ut idag och hur den möjligen kommer att se ut i framtiden. 
 
4.2 Besöksantal 
Besöksantalet i Falsterbo, i syfte att skåda fågel, har årligen de senaste tio åren varit statiskt. 
Liknande trend ses även hos Getterön, där detta gäller både destinationen som helhet och 
besöksantalet på naturum. Ottenby, däremot, visar på en negativ besökstrend.94 
 Hos Falsterbo finns ej något naturum eller liknande publik byggnad som har öppet på 
fasta tider. Detta faktum gör det svårt att mer exakt kunna mäta besöksflöden på årlig basis. 
Dessutom kommer många fågelskådare till områden och olika lokaler i stationens närhet utan 
att för den skull besöka fågelstationen (övernattningsmöjligheter och kontor m.m.) eller 
fyrområdets utbud av guidningar och försäljning. Således finns med största sannolikhet ett 
betydande mörkertal av besökare. 
 På Getterön invigdes naturum 1994 och detta har med största sannolikhet fungerat som 
ett ”lyft” för destinationen. Fågelskådare som besöker området på tider då naturum håller 
stängt får ses som oöverskådligt mörkertal. 
 Ottenby hade sin högsta topp, vad beträffar besöksantal, i början av den undersökta 
tidsperioden. Naturum invigdes 1997, vilket i hög grad sammanfaller med besökstoppen 
under tioårsperioden. Det verkar således som om ”nyhetens behag” kring naturrummet stillat 
sig successivt. Möjligtvis kan också utnämningen av södra Öland som världsarv (2000) tagit 
en del av Ottenbys fokus i anspråk och riktat den mot andra sevärdheter ”söder om brofästet”. 
Och å andra sidan kan världsarvsstämpeln mycket väl ha lockat mer besökare till Ottenby. 
Oavsett vilket scenario – hade antalet besökare till naturum redan börjat sjunka. 
 Av de tre undersökta destinationerna utskiljer sig Falsterbo från de övriga genom att 
man medvetet valt en strategi som innebär en låg profil, med liten exponering utåt. Det 
publika arbetet har inriktats mot skolor där man satsar hårt på en kunskapsbaserad förmedling 
under avstressade former, i samklang med naturen. Karin Persson visar tydligt på en egen 
strategi då hon säger: ”Tilläggas skall ju att vi inte är utåtriktade i den meningen att vi 
försöker ”vara störst, ha mest av allting och så vidare”. Vi vill istället ge folk en bas, kunskap 
och inte kommers. Vi vill förmedla vad som är viktigt i livet, och inte erbjuda en massa 
försäljning och sådant”.95 
 Exempel på andra faktorer som kan tänkas påverka besöksantalet och som skiljer 
destinationerna åt är tillgänglighet, både i avstånd och kommunikationer, men även 
tillgänglighet på plats och öppettider. Gemensamt för Falsterbo och Getterön är att det finns 
storstadsregioner i dess omedelbara närhet, medan Ottenby ligger avsides och långt ifrån 
större storstadsregioner. Även att ta sig till Ottenby med kollektiva medel är svårt, om inte 
omöjligt under vissa perioder under året. Anpassningar för rörelsehindrade på plats är också 
detta något som skiljer de berörda destinationerna åt. Både hos Getterön och Ottenby kan man 
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som rörelsehindrad ta sig in i naturum och skåda fågel utan större problem. Detta medför dock 
större problem i Falsterbo. Den sandiga terrängen utan anpassningar för denna målgrupp gör 
det svårt för dessa att komma nära havet och dess fågelliv. 
 Vad det beträffar öppettider skiljer sig de undersökta destinationerna åt. Falsterbo har ej 
någon publik byggnad och därmed existerar inte några öppettider. Getterön har öppet dagligen 
året runt, medan Ottenby har längre öppettider än Getterön under sommarens högsäsong. 
Däremot har Ottenby endast öppet dagligen mellan mars – november.  
Anpassningarna av öppettider kan således kopplas till de skiftande turistsäsongerna; Getteröns 
öppettider legitimeras av dess geografiska läge och ”året-runt-fågelliv”, närhet till 
storstadsområden gör att folk kan ta sig dit året runt, när som helst. Ottenby däremot är en 
säsongsanpassad destination både ur turist- och fågellivsperspektiv, därav kan man förstå 
deras öppettider. 
 
4.3 Försäljning och övrig service 
 Försäljningen i Falsterbo är mycket småskalig och berör till allra största del litteratur, 
oftast egna produkter.96 Förtjänsten av försäljningen ger ingen stor inkomst åt fågelstationen 
och kan därmed ej påstås vara fundamental för stationens fortsatta utveckling. Tack vare en 
hög grad av ideellt arbete klarar man sig på relativt små ekonomiska medel. 
 Getteröns försäljning däremot är av högsta vikt för dess fortlevnad. Som aktiebolag 
(Avocetta AB hyr naturum) är man i hög grad beroende av försäljningen. Av de två 
försäljningsposter som undersökts utgör optikförsäljningen den stora biten, närmare 70 %. 
Försäljningssiffrorna för Getterön har tett sig ganska lika under den undersökta perioden.97 
Optiken är tydligt den största inkomstkällan och den viktigaste. 
 Försäljningen i Ottenby (naturum) visar på en svag, konstant fallande kurva under hela 
undersökningsperioden.98 Optik säljer man inte så den enda försäljning som berörs av 
undersökningen är litteratur. Den sjunkande försäljningskvantiteten torde vara intimt 
förknippat med ett minskat antal besökare.  
 Vad det gäller service skiljer sig destinationerna åter åt; Ottenby och Getterön är 
välutbyggda naturturistmagneter medan Falsterbo saknar diverse faciliteter som de tidigare 
nämnda destinationerna har. Ett exempel på detta är att Falsterbos avsaknad av gömslen och 
vindskydd för fågelskådare, något som är mycket väl utbyggt på Getterön.  
 
4.4 SWOT – analogi 
De likheter som avspeglar sig mellan de tre destinationerna handlar om grundförutsättningar 
såsom att mängden fågel – grundbulten för att locka besökare, minskar. På sikt är det dock ett 
hot för samtliga undersökningsområden att antalet häckande fåglar minskar liksom att 
karaktärsarter försvinner och att sträckens omfattning stagnerar eller minskar. 
 Även om serviceutbudet skiljer sig åt mellan de tre undersökningsobjekten, är det viktigt 
att poängtera att övernattningsmöjligheterna och antalet sängplatser i samtliga fall är ytterst 
begränsade – ur ett destinationsperspektiv betraktat, bristfälligt.  
 Ekonomin är något av en akilleshäl för samtliga destinationer. I Falsterbos fall finns ingen 
kommersiell aktör i egentlig mening, omkostnaderna är små, vilket i vissa fall är en fördel 
men i andra ett påtagligt hot, då till exempel det är svårt att hitta svensk personal som vill 
arbeta ideellt. I Getterön och Ottenbys fall är man i högre grad inriktade på att expandera och 
utveckla verksamheten och då finns ett klart intresse av medel för att minska beroendet av 
länsstyrelser och kommuner. 

                                                
96 Se diagram 6, s. 18. 
97 Se diagram 7, s. 18. 
98 Se diagram 8, s. 18. 
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 Nätverk måste fungera för att destinationerna skall kunna utvecklas i framtiden, det menar 
samtliga tre aktörer. Samarbetet med kommuner och länsstyrelser är grunden för utveckling 
och förbättring. 
 Bärkraften och den långsiktiga hållbarheten nämner Ottenby som en viktig aspekt, dessa 
tankegångar menar vi borde gälla för de två andra destinationerna. De naturgivna 
förutsättningarna är viktiga för att kunna ta emot besökare. 
 Media blir allt mer betydelsefullt för Ottenby, eftersom detta forum i mångt och mycket 
skapar en bild av destinationen och därmed kan påverka besöksantalet bland den breda 
allmänheten. Detta gäller troligen för Falsterbo och Getterön, till exempel med tanke på 
”fågelinfluensalarmen”, som den senaste tiden funnits på medias löpsedlar. 
 
4.5 1996-2005  
Det har i många fall varit svårt att finna entydiga svar på hur fågeldestinationerna Falsterbo, 
Getterön och Ottenby utvecklats ur ett turistiskt destinationsperspektiv de senaste 10 åren och 
hur framtidsscenariot kan tänkas se ut. Avsaknaden av data och i viss mån litteratur har 
inneburit ett varierat arbetssätt med djupdykningar varvat med mer generella iakttagelser.  
 I undersökningen har vi inte sett några trender som pekar på en ökning i vare sig 
besöksantal eller försäljning för någon av de undersökta ornitologiska destinationerna. Detta 
är anmärkningsvärt eftersom naturturismen i övrigt verkar vara på frammarsch i Sverige. 
Trender i utlandet, främst USA, pekar också mot ett ökat intresse för fågelskådning och att det 
ornitologiska intresset skulle vara större än intresset för jakt och fiske tillsammans. I Sverige 
syns inte detta mönster, i alla fall inte med utgångspunkt från antalet utövare. Exempelvis 
ägnar sig 3 miljoner svenskar sig åt fiske och 300 000 svenskar har jaktlicens.99 
 I ett försök till att få ett svenskt perspektiv på amerikansk verklighet,100 har vi satt upp 
nedanstående översikt. Syftet är bryta ner 2001 års amerikanska siffror till möjlig svensk 
analogi. Vi är medvetna om att detta troligen inte är helt synonymt med svenska förhållanden 
men det ger en bild av svensk potential kontra amerikansk verklighet anno 2001. 
 
 Faktiska siffror för USA, avseende medborgare 16 år eller äldre, 2001: 
Folkmängd, 16 år eller äldre:  213 milj. 
Naturintresserade:  66 milj. 
Antal personer som observerade fåglar (främst från hemmet):  46 milj. 
Antal personer som gjorde utflykter för att observera fåglar:  18 milj. 
Antal personer som gjorde längre resor för att observera fåglar:  5,8 milj.101 
 
 Uppskattade siffror för Sverige, avseende medborgare 16 år eller äldre, 2001: 
Folkmängd, 16 år eller äldre:  7,2 milj. 102 
Naturintresserade:  2,2 milj. 
Antal personer som observerade fåglar (främst från hemmet):  1,6 milj. 
Antal personer som gjorde utflykter för att observera fåglar:  0,6 milj. 
Antal personer gjorde längre resor för att observera fåglar:  0,2 milj. 
 
Vår uppskattning syftar inte till att presentera exakta data, utan att visa på trender vad gäller 
intresset för fågelskådning. Att värdet i diagrammet från Cordell & Herbert (2002) skiljer sig 
från resultatet från Che (2004) kan bero på att de undersökningar vi studerat är oberoende av 
varandra genomförda och har använt sig av olika metodik för att för att nå fram till de 
redovisade värdena. Därför får en viss felmarginal vara acceptabel enligt vårt förmenande. 

                                                
99 Skogen, 06.05.23, [www.tidningenskogen.com], artikel; ”naturturism växer explosionsartat”, Se s. 3 & 4. 
100 Se s. 3. 
101 ibid. 
102 Statistiska centralbyrån, 06.05.11, [www.scb.se], artikel; Sveriges folkmängd, i ettårsklasser 1860-2005. 
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Emellertid pekar samtliga undersökningar på en stadig uppgång vad gäller 
fågelskådarintresset i USA under tidsperioden 1982-83 – 2000-01. 
 Att det ”bara” skulle finnas 2,2 miljoner naturintresserade i Sverige håller vi inte som 
troligt. Detta antal bör vara betydligt högre. Siffrorna för fågelintresse är alla höga om man 
sätter dem i paritet med SOF: s medlemsantal (2005) som var 11 003.103 Varför 
medlemsantalet inte är högre är intressant.  
 Man bör vara försiktig med att koppla besöksantalet på fasta fågellokaler med 
fågelintresset som helhet. En uppdelning av naturintresserade människor gör Eubanks Jr i 
Understanding the diversity of eight birder sub-populations: Socio-demographic 
characteristics, motivations, expenditures and net benefits, 2004. Han menar att det finns tre 
huvudkategorier: specialists, intermediates och novices bland ornitologer.104 En liknande 
uppdelning av svenska fågelskådare skulle kunna vara: ”hårdskådare”, ”medelskådare” och 
”noviser”. Detta är kanske en grov generalisering men viktig att bära med sig när man ser på 
förändrade ornitologiska resmönster. Dagens trend inom turism handlar också mycket om att 
klara sig på egen hand, såväl i ”vildmarken som i storstaden”.  
 Ett exempel på en mer geografiskt avgränsad form av ornitologi är så kallad microbirding. 
Det innebär att fågelskådandet sker i anslutning till där man bor och verkar, vanligen inom 
hemkommunen.105 På Öland menar Gösta Friberg att antalet ”hårdskådare” har minskat under 
de perioder då det är som intressantast ur fågelhänseende:    
 

Dessutom är det dumt att hyra upp sig på en vecka här om det plötsligt 
dyker upp en sandsnäppa i Skåne. Hetsen har blivit större och 
försiktigheten att låsa fast sig har blivit större bland de riktiga 
hårdskådarna. Kanske rent av semesterperioden nu är framförhandlad 
i varje individs läge och att de sagt till sin arbetsgivare att: ”jag tar inte 
någon långsemester, men jag skulle vilja kunna vara ledig med några 
timmars varsel”. Så vi har en minskad ansamling av hårdskådare, det 
är inte längre 2000 tuber härnere, utan det kanske är 500 tuber som 
står här de här 3-4 dagarna.106 
 

 Destinationerna påverkas således av större förändringar i resmönster men också av mindre 
kortsiktiga hot. Ett exempel som har varit högaktuellt är larmen kring den så kallade 
”fågelinfluensan”. Medias idoga bevakning har bidragit till att Ottenby, enligt Gösta Friberg, 
tappat ca 30 % av besökarna som helhet under tiden som ”larmrapporteringen” varit aktuell. 
Getterön och Falsterbo bekräftar också en minskning som troligtvis beror på 
”fågelinfluensan”, om än av mindre omfattning. Troligen är det mest besökare utan större 
fågelintresse eller kunskap som påverkas och låter bli att besöka destinationerna. 
 Den bild man som besökare får av en plats (i fallet med den så kallade ”fågelinfluensan” 
handlade det mestadels om medias bild) är viktig. Pia Sillanpää som forskat om hur bilden av 
en plats uppstår i vårt medvetande (Geographical Imagology), skriver bland annat att: ”det är 
vår bild/image av omvärlden som i stor utsträckning styr våra handlingar och därmed även 
våra val beträffande bland annat semestermål och fritidssysselsättningar i allmänhet…”107 
 En annan aspekt är att en okänd mängd människor troligen drar sig för att besöka kända 
fågellokaler eftersom det ibland verkar finnas en bild bland allmänheten om att lokalerna är 
”experternas område”. Därför tror vi att detta ligger samtliga tre undersökningsobjekt i fatet 
och att denna bild är viktig att revidera då det handlar om att locka fler människor till 

                                                
103 Sveriges ornitologiska förening, 2006, s. 5. 
104 Eubanks Jr, 2004, s. 154. 
105 Microbirding, 06.06.29, [www.microbirding.se], artikel; ”Vad är microbirding?”; En del av tanken bakom 
begreppet microbirding handlar att finna nya intressanta fågellokaler vid sidan av de redan etablerade. 
106 Friberg, 06.04.26, ”muntligen”. 
107 Sillanpää, 2004, s. 2. 
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ornitologin i allmänhet och till ornitologiska destinationer i synnerhet. Falsterbo som är den 
minst publikt utbyggda destinationen är kanske den som mest av allt har stämpeln som 
experternas destination, medan Getterön och Ottenby har kommit längre i att inlemma alla 
kategorier av fågelskådare. 
 Sammanfattningsvis kan följande sägas om de tre destinationerna: 

• Falsterbo har under undersökningsperioden inte förändrat verksamheten nämnvärt. 
Samarbetet med berörda myndigheter har fungerat bra. Verksamheten som helhet är 
dock påtagligt beroende av frivilligarbete och den ekonomiska situationen lämnar inte 
mycket buffert i något avseende. 

• De stora förändringarna på Getterön skedde i huvudsak innan undersökningsperioden 
tog sin början. Naturums tillkomst liksom de huvudsakliga restaureringarna av 
våtmarkerna avslutades innan 1996. Sedan dess har verksamheten fortskridigt och varit 
sig tämligen lik. Som aktiebolag krävs goda inkomstmöjligheter vilket medför en 
situation där man ständigt har ”kniven på strupen”. 

• I Ottenby skedde en påtaglig förändring av byggnadsbeståndet och därmed 
servicefunktionerna när naturum m.m. invigdes 1997. Sedan dess har verksamheten 
varit sig i det närmaste lik. Dock finns en tydlig beroendesituation med 
Naturvårdsverket som står för löner. Tidigare kunde man från Ottenbys sida ta betalt i 
form av parkeringsavgifter, något som inte längre överensstämmer med de riktlinjer 
som finns i anslutning till Naturvårdsverkets naturum, där inträdet skall vara gratis. 
Försäljningen är en vital del i den ekonomiska budgeten, vilket i vissa avseenden har 
inneburit att de vi intervjuat varit tvungna att ”tumma på idealen”. 

 
4.6 Framtid? 
De undersökta destinationerna, Falsterbo, Getterön och Ottenby har alla ”fåglarna som resurs” 
– som gemensam utgångspunkt. De lockar samtliga besökare och turister. Men där slutar i 
många avseenden likheterna. Samtliga respondenter har en god bild av hur de skulle vilja se 
en utveckling ”i den bästa av världar”, men de är också påtagligt medvetna om att det är svårt 
att genomföra dem under en överskådlig framtid med nuvarande förutsättningar. Formerna 
och ramarna för hur man vill utveckla respektive destination skiljer sig också påtagligt åt. 
 Enligt Héctor Ceballos-Lascuráin är det av vikt att i uppbyggnadsfasen av en 
turismstyrningsstrategi ställa följande frågor: 

• Where are we now? 
• What is the status of the natural resources? 
• What is the level of tourism demand? 
• What facilities are available? 
• Who are the beneficiaries of current tourism? 
• What are its costs? 
• What is the internal/external situation with respect to the park and surrounding 

areas/communities? 
• What cultural resources are present? 
• What do tourists come to do? 
• What could they come and do?108 

 Marie Hallerfelt tar upp tre olika typer av utvecklingstänkande på destinationer: 
•  Utvecklingen drivs av de kulturella och ekologiska värdena och är allomfattande andra 

värden. 
•  Utvecklingen drivs av tro på ny teknologi, ekonomisk konkurrenskraft och ekonomiskt 

nyttjande av natur och kultur. 

                                                
108 Ceballos-Lascuráin, 1996, 101 f.  
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•  Utvecklingen av en destination kan också kännetecknas av konflikter, där man ej är 
överens om vilka värden det är som skall ha högsta prioritet.109 

 Falsterbo har med sin småskalighet anpassat sig till det relativt trängda läge som stationen 
befinner sig i, avseende bebyggelse, golfbanor etcetera. I framtiden vill man från 
fågelstationens sida värna om naturen och hålla turismexploateringar på en miniminivå och 
betonar även i framtiden ”kvalitet före kvantitet”. 
 Vellinge kommun vill å andra sidan öka allmänhetens tillgänglighet till området genom att 
till exempel uppföra informationscenter, fågeltorn och observationsplattformar.110 
 Karl-Eric Gustafsson på Getteröns naturcentrum menar att man i framtiden ”måste 
utvecklas” för att vara konkurrenskraftiga ur olika aspekter. Förutom att utöka konferensdelen 
och uppföranda en fristående toalettbyggnad hoppas man på att samarbetet mellan 
naturcentrumet, kommun och länsstyrelse skall utvecklas och bli bättre.111 
 Också i Ottenby hoppas man att politikerna i kommunen i större utsträckning hjälper till 
att utveckla destinationen. Dessutom vill man bredda verksamheten och komplettera 
”fågelskådningen” med andra typer av verksamheter såsom rehabilitering av olika slag. För 
att detta ska bli verklighet måste det till en tydligare dialog mellan länsstyrelsen, Mörbylånga 
kommun, Naturvårdsverket, Ottenby och SOF. 
 Laila Frisk menar att samarbetssvårigheter är något som är ett relativt vanligt hinder och 
då framförallt mellan offentliga organisationer och företag. Ofta handlar det om ren okunskap 
men också om avsaknad av förståelse och insikt.112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
109 Hallerfelt, 2000, s. 56. 
110 Karlsson red., 2004, s. 16. 
111 Gustafsson, 06.04.28, ”i brev & muntligen”. 
112 Frisk, 2000, s. 42. 
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5 Slutsatser 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till följande: Besöksantalet har inte förändrats 
nämnvärt på någon av de tre undersökta destinationerna under den senaste tioårsperioden. De 
större förändringarna (exempelvis förändringar i byggnadsbestånd och bidragssystem) som 
skulle kunna ha haft en påtaglig inverkan på antalet besökare ligger till största del utanför den 
undersökta tidsperioden hos samtliga destinationer. Det intressanta är dock att trots 
skillnaderna (destinationernas respektive besöksstrategi, geografiska läge, ekonomiska 
förutsättningar m.m.) mellan Falsterbo, Getterön och Ottenby förhåller sig besöksantalet i det 
närmaste statiskt. 
 På liknande sätt verkar de två undersökta posterna (kikare och litteratur) av försäljningen 
förhålla sig. Försäljningen är under perioden lik år från år för både Falsterbo och Getterön 
medan Ottenby uppvisar en tydligare minskning. Vi har också märkt tydliga skillnader mellan 
de tre destinationerna ifråga om hur viktig försäljningen är för respektive 
undersökningsobjekt, hur beroende man är av den för att verksamheten (ekonomin) som 
helhet skall fungera samt vilka målgrupper och upptagningsområde som försäljningen riktar 
sig mot. 
 Serviceutbudet i form av faciliteter såsom byggnader, gömslen, fågeltorn och dylikt har 
visat sig vara väl utbyggt hos Getterön och Ottenby. Båda två uppvisar en helhetsbild i fråga 
om att kunna täcka besökares basbehov (parkeringsmöjligheter, tillgång till toaletter och 
väderskydd av olika slag). Falsterbo saknar till en del denna besöksservice, mycket beroende 
på att destinationen inte har något naturum, dessutom påverkar även här destinationernas olika 
besökstrategier i hög grad serviceutbudet. Även om serviceutbudet varierar mellan de tre 
undersökningsobjekten har de en sak gemensamt – påtagligt lite har förändrats under de 
senaste tio åren. Visioner finns men förverkligandet av de samma går långsamt. 
 Guidade turer är något som samtliga undersökta destinationer har haft kontinuitet på under 
tioårsperioden. Hos alla tre undersökta lokaler är guidningarna uppdelade på olika sätt vilket 
ger mer djup och urval för besökare. Inriktningar på särskilda målgrupper och olika 
svårighetsgrad är några exempel, liksom olika typer temafågelskådningar. Tyvärr verkar det 
som om antalet besökare som deltar i guidade turer har minskat betänkligt eller på sin höjd 
varit statiskt för Falsterbo, Getterön och Ottenby under tioårsperioden. 
 De slutsatser som vi dragit kan åskådliggöras i följande punkter och på så sätt länkas ihop 
till en intressant helhet: 

• Samtliga undersökta ornitologiska destinationer har stor potential och förutsättningar 
verkar finnas för en vidare hållbar utveckling i framtiden.  

• Forskningen inom detta område verkar vara ett vitt fält och resurser borde läggas på 
detta i Sverige. Dels för att främja ornitologin som sådan och dels för att finna ut hur 
man bäst hjälper, avlastar och utvecklar svenska ornitologiska destinationer ur ett 
turistiskt destinationsperspektiv. 
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Friberg, Gösta, Ottenby naturum, 06.05.08 
Gustafsson, Karl-Eric, Getteröns naturcentrum, 06.04.28 
Karlsson, Lennart, Falsterbo fågelstation, 06.05.04 
Kjellén, Nils, Lunds Universitet, 06.05.24 
Nord, Mikael, Getteröns naturcentrum, 06.05.16 
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Eriksson, Andreas, Ottenby fågelstation, 06.04.26 
Friberg, Gösta, Ottenby naturum, 06.04.26 
Gustafsson, Karl-Eric, Getteröns naturcentrum, 06.04.28 
Persson, Karin, Falsterbo fågelstation, 06.05.03 
Walinder, Göran, Falsterbo fågelstation, 06.05.03 
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Bilaga 1 
 
(april 2006) 

Destinationsutveckling för ornitologisk 
turism 

Examensarbete i Geografi (10 p), Landskapsvetarprogrammet, 
Högskolan Kristianstad 

 
Uppsatsen behandlar Destinationsutveckling för ornitologisk turism 
(arbetsnamn). Utgångspunkten är att titta på tre kända fågellokaler i 
södra Sverige (Falsterbo, Getterön och Ottenby). Lokalerna undersöks 
utifrån följande kriterier: 

� Historik (översiktligt) 
� Geografiska förutsättningar 
� Övriga förutsättningar 
� Trender i besöksantal (ex guidade turer) 
� Försäljning, Naturum 
� Service (Naturum, toaletter, gömslen, (restaurang) 

parkeringsmöjligheter, information, personal m.m.) 
� Framtidsscenario 

 
Syftet med uppsatsen är att försöka se trender, förändringar och 
utvecklingspotential för fågelturismen i södra Sverige utifrån dessa tre 
nedslag. Vår förhoppning med datainsamlingen är att behandla en  
10-års period. 
 
Varje lokal tillhandahåller varsin kopia av detta undersökningsformulär 
och ombedes svara efter bästa förmåga. Vi vore också tacksamma om 
svaren på frågorna skickas i det förfrankerade kuvertet. 
Det går också bra att mejla svar(en) i Word-, Excel- eller annat filformat 
till någon av nedanstående adresser. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Markus Bengtsson 
a_number_one35@hotmail.com 
markus.bengtsson0003@stud.hkr.se 
 
Michael Horn 
johanmichaelhorn@hotmail.com 
michael.horn0001@stud.hkr.se 
 
 
Högskolan Kristianstad, inst. MNA 
www.hkr.se 
www.landskapsvetare.nu 
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(Om ingen exakt data finns att tillgå, var vänlig uppskatta vad Ni tror. 
Bortse även från de frågor som inte stämmer överens med Er 
verksamhet.) 
 
 
 
 
1. Antal besökare årligen 1996-2005 
• Lokalen/fågelstationen som helhet: 
• Naturum/Besökscenter 
• Guidade turer och events såsom ringmärkningsdagar 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Försäljning årligen 1996-2005 
• Kikare (oavsett typ och märke) 
• Litteratur 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hur ser Ni från xxxx på framtiden? Beskriv kortfattat hur Ni 
helst ser att Er lokal utvecklas i framtiden om inga hinder fanns 
såsom ekonomiska ramar?  
Beskriv också utifrån ett verklighetsperspektiv/realistiskt 
perspektiv, hur Ni tror att framtiden kommer te sig (10 års 
perspektiv)? 
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Bilaga 2 
 

 
Källa: Karlsson, Lennart red., Vingar över Falsterbo, Lund 2004, s. 124 
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Bilaga 3 
 

 
Källa: Länsstyrelsen Hallands län, Getterön [broschyr], Halmstad 2001 
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Bilaga 4 
 

 
Källa: Länsstyrelsen Kalmar län, Ottenby [broschyr], Kalmar 2001 
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