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Medlemmar
Under 2018 hade klubben 179 betalande medlemmar, vilket är 11 färre jämfört med 2017 men
några fler jämfört med 2016.

Programverksamheten
Programverksamheten under 2018 omfattade 28 aktiviteter i form av inneträffar samt kortare
och längre exkursioner. Vid aktiviteterna har totalt cirka 440 personer deltagit. Traditionsenligt inleddes exkursionsverksamheten med vinterfågelvandring kring Liljeholmskanalen
och Rocksjön, i år den 28 januari. Exkursionen leddes av Leif Jansson och var ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen, dåligt väder påverkade deltagarantalet men de åtta
personer som var med 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 2 februari och de åtta 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. Den 27 februari
visade Jörgen Hansson bilder från sin resa till Madagaskar, 20 personer kom och lyssnade.
Klubbens årsmöte hölls i Hovslätts hembygdsgård den 11 mars med ett 30-tal medlemmar.
Årsmötet avslutades med att Urban Rundström berättade om sitt mångåriga arbete med
nattskärror i Oskarshamnstrakten. Den 13 mars var fem personer samlade för att med Lennart
Broman som handledare snickra holkar av allehanda slag. Sträckskådning vid Kalmar sund
omöjliggjordes på grund av tät dimma vid den tidiga vårexkursionen till Öland, i år den 24
mars. De åtta deltagarna under Jan Blomqvists ledning besökte istället flera lokaler på södra
Öland och fick bland annat se salskrake och trädlärka.
Hans Lööf guidade vid exkursionen till sjön Ruppen och det angränsande naturreservatet
Nynäs den 28 april, 13 personer var med och fick bland annat se lärkfalk. Till Fågelskådningens dag vid Landsjön den 6 maj kom ett 100-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. I fågelväg tilldrog sig en
rastande ortolansparv mest uppmärksamhet. Till vårens fem kvällsvandringar vid Rocksjön
under maj månad kom det mellan 10 och 17 deltagare per gång, Thomas Rostedt, Anders
Åhlund, Jan Blomqvist och Fredrik Litsgård turades om att vara exkursionsansvariga. Lone
Möller guidade vid ådornas exkursion den 9 maj till den nyrestaurerade fågelsjön Hyllingen
utanför Aneby, dubbelbeckasinspelet uteblev men de fem deltagarna fick se en utter. När
Rüdiger Kasche guidade på Visingsö den 19 maj, från Näs i söder till Erstad kärr och norra
udden kunde de åtta deltagarna notera flera mindre flugsnappare i ekskogen och jagande
havsörn i norr. Åtta personer var med Inga-Maj Filipsson den 31 maj när ådorna ordnade en
exkursion till Kleven, Girabäcken och Röttle, försommarkvällen bjöd på näktergal och
kärrsångare,
Flera arter sångare kunde även Sven V Johansson visa de tio personer som var med på
exkursionen till Stora Kärrs bokskog i Habo den 3 juni. Vadarhelgen på Visingsö var i år
förlagd till den 27-29 juli, Jan Blomqvist ordnade med sedvanlig tältning och samvaro vid
Sandudden och i det nyligen restaurerade Erstadkärret sågs svarttärna, myrspov, sandlöpare
och mosnäppa. Tolv personer var med under hela eller delar av helgen. Det 20-tal personer
som kom till ringmärkarmorgonen vid Landsjön den 11 augusti fick se flera arter sångare bli
ringmärkta. Årets längre exkursion gick den här gången till Vadehavet i gränsområdet mellan
Tyskland och Jyllands västkust i Danmark. Vandrarhemmet i den danska byn Rudbøl precis
vid gränsen till Tyskland var utgångspunkt för exkursionerna. Med på resan var 15 personer
som under Ulf Gotthardssons initierade ledning fick uppleva det speciella tidvattenpräglade
landskapet och se otroliga mängder av rastande vadare, men även arter som skedstork,
småfläckig sumphöna, ängshök och biätare. Trots många timmars spaning sågs däremot aldrig
den tatarfalk som uppehöll sig i området eller minervaugglan vid sin holk inne i en liten by.
En kväll ägnades åt det speciella skådespelet ”Sort sol”, som utspelar sig i skymningen och
handlar om när hundratusentals starar i böljande formationer samlar sig för övernattning i
några olika vassområden. Vid hemresan stannade en av minibussarna vid det spektakulära
Vadehavscentret och den andra bussen tog vägen förbi Falsterbo Bird Show.
Åtta personer var med på Falsterboexkursionen den 28-30 september, som förutom sträckskådning vid Ljungen och Nabben med bland annat hundratals passerande röda glador, även
passade på att under helgens blåsväder få med lite havsfågelskådning med havssulor och
storlabbar i Båstadtrakten och toppskarv vid Torekov. Lennart Broman var reseledare och
helgen avrundades med en större beckasinsnäppa utanför Halmstad. Den 6 oktober var det

Euro Birdwatch-day vilket lockade ett 15-tal sträckskådare till Vista kulle och Tranebo.
Förutom sträckande tättingar kom havsörn och blå kärrhök med i räkningsprotokollen, som
sköttes av Leif Thörne och Jan Blomqvist. Allhelgonahelgen den 3-4 november anordnades
det sedvanliga artrallyt mellan fågelklubbarna i Småland. Årets skådande från ett 30-tal
personer i vårt verksamhetsområde resulterade i en tredjeplats med 110 noterade arter,
inkluderande bland annat dvärgbeckasin och dvärgmås. Ett 20-tal personer var med på
klubbmötet den 20 november när Bo Magnusson berättade och visade bilder från en resa till
Svalbard och Jarl Strömbom visade bilder från klubbexkursionen till Vadehavet. Åtta tärnor
var med på ådornas traditionella lusseskådning med glögg den 9 december. Som avrundning
på fågelåret var tio personer med Magnus Blom på vintervandringen vid Landsjön annandag
jul.

Ådorna
Ådorna, som är klubbens kvinnliga skådargrupp, har under året anordnat tre exkursioner.

Styrelsearbetet
Styrelsen har under 2018 haft fyra protokollförda sammanträden. Under året har styrelsen
yttrat sig över det nya naturvårdsprogrammet för Jönköpings kommun och nya detaljplaner
för Hedenstorp och Hagstengärdet i Tenhult.
Fredrik Litsgård har varit fågelklubbens representant i Jönköpings kommuns naturvårdsråd.

Medlemstidning
Klubbens tidning ”Fåglar i Södra Vätterbygden”, utkom under 2018 med ett nummer. Efter
25 år som fågelklubbtidningsredaktör lämnade Björn Merkell sitt uppdrag. I avsaknad av
någon efterträdare som redaktör kan det därmed ha blivit det sista numret av vår tidning och
framöver endast bli en årssammanställning över fågelobservationer i Södra Vätterbygden.

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 fågelintresserade personers främsta
informationskanal till vad som händer på fågelfronten i Södra Vätterbygden.
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 223 följare.

Årsrapporten för 2017
Liksom under tidigare år har Jan Blomqvist genomfört det omfattande arbetet med sammanställning och bearbetning av de många fågelobservationerna från klubbens verksamhetsområde (Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner). Under 2017 rapporterades cirka 33 000
fågelobservationer in till Artportalen från vårt verksamhetsområde! Fågelobservationerna för
2017 tillsammans med fågelsträcket vid södra Vättern och flyttfåglars ankomst till Södra
Vätterbygden 2017 redovisades i Fåglar i Södra Vätterbygden nr 2 2018.

Inventeringar
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 i vårt verksamhetsområde.

Studiecirklar
I samarbete med Studiefrämjandet genomfördes under våren studiecirkeln ”Vilken fågel?”,
ledare var Leif Thörne.

Fältstationen vid Landsjön och fågeltornen vid Tranebo, Gigeryd
och Landsjön
Några mer omfattande arbeten vid fältstationen och fågeltornen har inte utförts under året.

Fågelskyddsarbete
Fågelmatningen vid fältstationen har skötts av Olle Karlsson, 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.

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 ska för klubbens resor göras en klimatkompensation, för 2018 ska 530 kronor betalas i
enlighet med årsmötets beslut.
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