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Medlemmar 

Under 2016 hade klubben 172 betalande medlemmar, vilket är några personer färre jämfört 

med 2015. 

Programverksamheten 

Programverksamheten under 2016 omfattade 29 aktiviteter i form av inneträffar samt kortare 

och längre exkursioner. Vid aktiviteterna har totalt drygt 460 personer deltagit. Årets 

inledande exkursion med Monica och Roland Engstrands vinterfågelvandring kring Rocksjön 

den 31 januari var som vanligt välbesökt, 32 personer deltog. Samma helg pågick även SOF 

Bird Lifes årliga aktivitet ”Vinterfåglar inpå knuten”, som engagerade många medlemmar att 

rapportera från de egna fågelmatningarna. Den 1 februari fick 16 personer mer kunskap om 



Artportalen, hur man rapporterar och vilken information som kan hämtas ut, allt förmedlat av 

Fredrik Litsgård. Under Lennart Bromans ledning åkte 11 personer till Hornborgasjön den 27 

februari för att beskåda örnar och gäss. Till klubbträffen den 3 mars kom 14 personer för att ta 

del Thomas Rostedts upplevelser från en resa till Guyana, detta exotiska resmål i nordöstra 

Sydamerika. Klubbens årsmöte hölls i Hovslätts hembygdsgård den 13 mars med ett 40-tal 

medlemmar. Årsmötet avslutades med att Juhani Vourinen från Norrköping berättade om 

kungsfiskaren, bland annat om hur man på olika sätt kan skapa häckningsplatser. Med 

sedvanlig entusiasm och kunnande såg Lennart Broman till att det snickrades holkar den 15 

mars, åtta personer förfärdigade holkar av allehanda slag.  

 

De nio deltagarna på exkursionen till Öland den 19 mars fick förutom vanligare vårfåglar 

även se jaktfalk, tajgablåstjärt och brandkronad kungsfågel. De fem deltagarna som följde 

med till Dumme mosse den 23 april fick uppleva orrarnas bubblande spel i gryningen. Till 

Fågelskådningens dag vid Landsjön den 10 maj kom ett 80-tal personer som kunde välja på 

att vara med på en längre vandring eller kortare vandringar i närområdet, bildvisning, 

tipspromenad, ringmärkning samt titta på utbudet av kikare från Rosen Foto. Ådornas 

kvällsexkursion till Nostorps våtmark vid Adelöv och Hyllingen vid Aneby den 12 maj gav i 

år fin utdelning till de 13 deltagarna, såväl svarttärna som spelande dubbelbeckasin kunde 

noteras. Vårens fyra tisdagsvandringar vid Rocksjön under maj månad lockade mellan 8 och 

13 deltagare per gång. Fem personer trotsade det dåliga vädret och följde med på exkursionen 

till Västanå naturreservat den 28 maj. 

 

På försommarvandringen under Sven V Johanssons ledning i Stora Kärrs bokskog i Habo den 

5 juni deltog 17 personer. Månadsskiftet juli/augusti innebär vadarhelg på Visingsö, i år var 

elva personer med under hela eller delar av helgen den 29-31 juli. Den 12-13 augusti ordnade 

ådorna en exkursion till Getterön, sju personer följde med för att se och lära sig mer om 

vadare. Ringmärkarmorgonen vid Landsjön den 13 augusti fick ställas in på grund av för 

dåligt väder för ringmärkning. Rovfågelsspaning vid Åsa gård stod på programmet den 28 

augusti, vilket lockade 15 personer men inte så många rovfåglar. 

 

Elva personer var med på årets Falsterboexkursion den 9-11 september och fick bland annat 

se bivråkar och en stäpphök lämna landet. Under Håkan Ydregårdens ledning var nio personer 

med och skådade sträcket längs Vättern från Vidablick den 24 september. Den 1 oktober var 

det Euro Birdwatch-day vilket lockade ett 15-tal intresserade till Vista kulle och Tranebo. 

Helgen den 5-6 november anordnades det sedvanliga artrallyt mellan fågelklubbarna i 

Småland. Årets skådande från ett 30-tal personer i vårt verksamhetsområde resulterade i en 

andraplats med 114 noterade arter, inkluderande bland annat spetsbergsgås, bredstjärtad labb 

och tretåig mås. Den gemensamma exkursionen i samband med rallyt lockade dock bara 

exkursionsledaren. Till författarkvällen på stadsbiblioteket den 15 november kom ett 40-tal 

personer, den här gången var det Henrik Ekman som talade på temat ”Vinnare och förlorare, 

fågelfauna i förändring”. På klubbkvällen den 22 november var det Ulf Gotthardsson som 

berättade och visade bilder för ett 20-tal personer från en resa till Polen. Fem tärnor var med 

på ådornas traditionella lusseskådning vid Rocksjön den 11 december. Som avrundning på 

fågelåret var åtta personer med på vintervandringen vid Landsjön annandag jul.  

Ådorna 

Ådorna, klubbens kvinnliga skådargrupp, har som framgår av programverksamheten anordnat 

ett flertal exkursioner under året.  



Styrelsearbetet 

Styrelsen har under 2016 haft fyra protokollförda sammanträden. Som en del i styrelsearbetet 

har yttrande lämnats till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning på Munksjön. Till 

Jönköpings kommun har vi yttrat oss över en ansökan om dispens för paddling i Rocksjöån 

och Simsholmskanalen, samt även framfört synpunkter gällande byggarbetet vid Munksjö-

staden med tanke på den närbelägna skrattmåskolonin.  

Fredrik Litsgård har varit styrelsens representant i Jönköpings kommuns naturvårdsgrupp. 

 

Barn- och ungdomsarbetet 
”Ungfåglarna”, som är namnet på klubbens satsning på barn och ungdomar ordnade fyra 

träffar under våren under ledning av Björn Merkell och Margareta Andermo. En handfull 

ungdomar deltog i de olika exkursionerna i närområdet.   

Medlemstidning 

Fågelklubbens tidning ”Fåglar i Södra Vätterbygden” utkom med tre nummer under 2016.  

Webbsida och andra sociala media 

Per-eric Svahn har administrerat klubbens webbsida, som är såväl medlemmars som andra 

intresserade personers främsta informationskanal.  

 

Andra informationsvägar som är tillgängliga och som används bland klubbens medlemmar är 

Facebook med Andreas Joakimson som ansvarig.  

Årsrapporten för 2015 

Jan Blomqvist har även detta år genomfört det omfattande arbetet med sammanställning och 

bearbetning av de många fågelobservationerna från klubbens verksamhetsområde 

(Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner) som rapporterats in till Artportalen under 2015. 

Fågelobservationerna för 2015 redovisades i Fåglar i Södra Vätterbygden nr 2 2016, 

tillsammans med fågelsträcket vid södra Vättern och flyttfåglars ankomst till Södra 

Vätterbygden 2015. 

Inventeringar 

I januari genomfördes den sedvanliga räkningen av övervintrande sjöfåglar. Inom ramen för 

Svensk Häckfågeltaxering har flera av klubbens medlemmar genomfört inventeringar i form 

av standardrutter i förutbestämda rutor om 2 x 2 kilometer inom verksamhetsområdet. Under 

2016 deltog ett tiotal personer i klubbens inventering av fiskgjuse inom vårt verksamhets-

område. Flera medlemmar har också deltagit i Länsstyrelsens inventeringar med syfte att 

lokalisera kungsörnsrevir samt spelplatser för tjäder. 

Studiecirklar  

Under våren anordnades en studiecirkel om rovfåglar och under hösten var det en cirkel som 

handlade om simfåglar. 

Fältstationen vid Landsjön och fågeltornen vid Tranebo, Landsjön 
och Erstad kärr 

Några mer omfattande arbeten vid fältstationen och fågeltornen har inte utförts under året. På 

Visingsö fortsatte Länsstyrelsens arbete med att skapa en stabilare boplats för bland annat 



skrattmås, vilket innebar att vassruggen i Erstad kärr byggdes på med ett par hundra 

torvblock.    

Fågelskyddsarbete 

Fågelmatningen vid fältstationen har skötts av Olle Karlsson och Jan-Erik Henriksson, för 

fågelmatningarna vid Tranebo och Gigeryd har PerJonas Andersson respektive Sven V 

Johansson ansvarat. Under året har även två pilgrimsfalksbon hållits under uppsikt. Vi har 

även hjälpt till att bygga ett örnbo. 

Miljöpolicyn  

Vid klubbens årsmöte 2014 antogs en miljöpolicy, vilket inneburit att delar av den fågelfrö-

mängd som köpts in under året har utgjorts av ekologiskt odlade frön. Vid exkursioner med 

buss eller bil anordnade av klubben har 1 kr/mil avsatts som klimatkompensation. I enlighet 

med årsmötets beslut har som klimatkompensation för 2016 inbetalats 260 kronor.    

 

För styrelsen i Jönköpings Fågelklubb 
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