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Medlemmar
Under 2017 hade klubben 190 betalande medlemmar, vilket är 18 fler jämfört med 2016.

Programverksamheten
Programverksamheten under 2017 omfattade 29 aktiviteter i form av inneträffar samt kortare
och längre exkursioner. Vid aktiviteterna har totalt cirka 500 personer deltagit. Exkursionsåret
inleddes med vinterfågelvandring kring Liljeholmskanalen och Rocksjön den 29 januari i
samarbete med Naturskyddsföreningen, 20-talet deltagare såg bland annat smådopping och
kungsfiskare. Samma helg pågick även SOF Bird Life Sveriges årliga aktivitet ”Vinterfåglar
inpå knuten”, som engagerade många medlemmar att rapportera från de egna fågelmatningarna. Den gamla traditionen med ett artrally under vintern återupptogs den 12 februari
och de fyra deltagarnas artlistor innehöll såväl kungsfiskare som havs- och kungsörn. Under

Lennart Bromans ledning åkte åtta personer till Hornborgasjön den 25 februari för att beskåda
örnar och gäss, förutom havsörn, röd glada, bläsgäss och sju berglärkor kunde även en
vitvingad trut i Tidaholm läggas till artlistan. Klubbens årsmöte hölls i Hovslätts hembygdsgård den 12 mars med ett 40-tal medlemmar. Årsmötet avslutades med att Gösta Friberg från
Öland berättade om ängshöken på temat ”Ängshöken – karismatisk men illa ute”. Med
sedvanlig entusiasm såg Lennart Broman till att det förfärdigades holkar av allehanda slag
holkar den 14 mars, åtta personer var med. Den tidiga vårexkursionen till Öland, i år den 18
mars, brukar utöver tidiga vårfåglar även innebära en del ovanligheter. Förutom sjöfåglar som
gråhakedopping, svärta, sjöorre, alfågel och bergand, kunde de tio resenärerna den här gången
skriva in vitnäbbad islom i artlistan.
Ådornas exkursion till Uvaberget i Tenhult den 8 april lockade många, 24 personer följde med
Hans Lööf och fick bland annat se röd glada. På kvällsexkursionen till Kävsjön och Store
mosse den 21 april hade de elva deltagarna siktet inställt på att lyssna till dvärgbeckasinens
spel, men av beckasiner hördes bara enkelbeckasin. Den 27 april hade ådorna en exkursion till
Råbyskogen som nio intresserade följde med på, järpen uteblev men flera älgar sågs i alla fall.
Till Fågelskådningens dag vid Landsjön den 7 maj kom ett 125-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. Till ådornas
kvällsvandring vid Slottsberget den 17 maj kom fem personer. Till vårens fyra tisdagsvandringar vid Rocksjön under maj månad kom det mellan 7 och 20 deltagare per gång.
De nio deltagarna som följde med på ådornas heldagsexkursion till Roxen och Svartåmynningen den 3 juni under ledning av Barbro Falk fick en innehållsrik dag med sjungande
gräshopp-, flod- och kärrsångare vid Alvastra, myrsnäppa och spelande rödspovar vid Roxen
och svarthalsad dopping i Linköping. Sven V Johansson guidade på försommarvandringen i
Stora Kärrs bokskog i Habo den 4 juni och bjöd de åtta personer som deltog på flera arter
sångare samt spelande göktytor. Vadarhelgen på Visingsö var i år förlagd till den 5-6 augusti,
men det uttorkade Erstadkärret gav ett dåligt utbyte av vadare för de tolv personer som var
med under hela eller delar av helgen. Till ringmärkarmorgonen vid Landsjön den 12 augusti
kom 15 personer, som förutom att lära sig se skillnaden mellan kärrsångare och rörsångare
även fick se skäggmeser bli ringmärkta. Rovfågelsspaning vid Åsa gård stod på programmet
den 27 augusti, vilket lockade åtta personer men inte så många rovfåglar.
Elva personer var med på årets Falsterboexkursion den 8-10 september. Dåligt väder med
regn och blåst under lördagen minskade ner sträckaktiviteten men på söndagen kunde bland
annat en hel del bivråkar och en stäpphök ses lämna landet. Den 16 september guidade Hans
Lööf de elva exkursionsdeltagarna till Nynäs naturreservat och sjön Ruppen i Aneby
kommun, förutom flera arter mesar och noterades även nötkråka. Den 30 september var det
Euro Birdwatch-day vilket lockade ett drygt 20-tal intresserade till Vista kulle och Tranebo.
Helgen 20-22 oktober trotsade ådorna regnet och blåsten på Öland och belönades med
ägretthäger, dvärgbeckasin och rikligt med vitkindade gäss. Allhelgonahelgen den 4-5
november anordnades det sedvanliga artrallyt mellan fågelklubbarna i Småland. Årets
skådande från ett 25-tal personer i vårt verksamhetsområde resulterade i en andraplats med
113 noterade arter, inkluderande bland annat berguv, hökuggla och kungsfiskare. På
klubbmötet den 21 november var det Jan Blomqvist som berättade och visade bilder för ett
25-tal personer från en resa till Iran. Elva tärnor som var med på ådornas traditionella
lusseskådning med glögg den 10 december fick förutom kungsfiskare även detta år se flera
bävrar vid Rocksjön. Som avrundning på fågelåret var sex 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 2017 haft fyra protokollförda sammanträden. Under året har klubben
bland annat överklagat Jönköpings kommuns beslut att tillåta i paddling i Rocksjöån och
Simsholmskanalen under sommaren. Klubben har varit representerad vid ett möte för
fågelklubbarna i Småland den 4 mars i Vetlanda med syfte är att försöka skapa en gemensam
regionförening i Småland för SOF Bird Life Sverige.
Fredrik Litsgård har varit styrelsens representant i Jönköpings kommuns naturvårdsgrupp.

Barn- och ungdomsarbetet
Ungfåglarna är en verksamhet för att fånga upp fågelintresserade barn och unga. Detta år
prövade vi att samarbeta med Friluftsfrämjandet och gruppen Lufsarna för barn i åldern 10-12
år. Samordnare från klubben har varit Margareta Andermo. Josefine och Thomas Rostedt
ledde en vandring runt Rocksjön i maj och en helg i juni tältade gruppen vid Landsjön under
Björn Merkells ledning, såväl nattsångarlyssning som ringmärkning stod då på programmet.
Ett lyckat samarbete som är värt att utveckla vidare!

Medlemstidning
Björn Merkell avslutar nu sin mångåriga och uppskattade gärning som redaktör för klubbens
tidning ”Fåglar i Södra Vätterbygden”, dessförinnan har Björn även varit redaktör för andra
fågeltidskrifter i Södra Vätterbygden. Under 2017 utkom inget nummer av tidningen.

Webbsida och sociala media
Per-eric Svahn har liksom under tidigare år lagt många timmar på att administrera klubbens
webbsida, som är såväl medlemmars som andra intresserade personers främsta informationskanal.
På klubbens Facebooksida har klubbens olika aktiviteter uppmärksammats, men även
intressanta observationer i Södra Vätterbygden har lagts upp på sidan. Margareta Andermo
med stöd av Fredrik Litsgård har administrerat sidan, som nu har 199 följare. Hur många som
nåtts av informationen har varierat kraftigt, toppnoteringen på 2397 fick Fågelskådningens
dag, men inlägg om tärnmås och sandlöpare på Vätternstranden och tisdagsvandringarna vid
Rocksjön har lockat mer 1000 besök. En starkt bidragande orsak till intresset för sidan är de
fina bilder som duktiga fotografer generöst delat med sig av.

Årsrapporten för 2016
Jan Blomqvist har även under 2017 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 2016.
Fågelobservationerna för 2016 tillsammans med fågelsträcket vid södra Vättern och flyttfåglars ankomst till Södra Vätterbygden 2016 redovisades i Fåglar i Södra Vätterbygden nr 1
2017.

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. Flera
medlemmar har också deltagit i Länsstyrelsens inventering med syfte att lokalisera
kungsörnsrevir.

Studiecirklar
Under året har en studiecirkel, ”Vilken fågel?”, genomförts i samarbete med Studiefrämjandet, ledare har Leif Thörne varit.

Fältstationen vid Landsjön och fågeltornen vid Tranebo, Gigeryd
och Landsjön
Några mer omfattande arbeten vid fältstationen och fågeltornen har inte utförts under året.
Fågelklubben har bistått i det arbete som Länsstyrelsen påbörjade under hösten med att gräva
bort sediment från Erstad kärr med syfte att skapa en större vattenvolym i kärret och därmed
minska risken för uttorkning under torrperioder.

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 och ett kungsörnsbo hållits
under uppsikt. Till det nationella arbetet med örnar har klubben bidragit med 1 000 kronor till
Örn-72.
I samband med Jan-Erik Henriksssons och Karl-Gustav Perssons bortgång har som gåvor
inkommit cirka 16 000 kronor till fågelklubbens arbete, för vilket styrelsen riktar ett stort
tack. Av inkomna medel har drygt 9 000 kronor förmedlats vidare till Ottenbyfonden.

Miljöpolicyn
Vid klubbens årsmöte 2014 antogs en miljöpolicy. Vid exkursioner med buss eller bil
anordnade av klubben har 1 kr/mil avsatts som klimatkompensation. I enlighet med tidigare
beslut kommer 400 kronor att inbetalas som klimatkompensation för 2017. Till skillnad från
de senaste åren har under 2017 inte använts ekologiskt odlade frön på grund av att denna typ
av orensade frön sätter igen de fröautomater som vi använder.
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