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Medlemmar
Under 2020 hade klubben 190 betalande medlemmar, 2019 var antalet medlemmar 179.

Programverksamheten
Programverksamheten under 2020 kom som så mycket annat under året att påverkas av
coronapandemin. Pandemin fick till följd att styrelsen bedömde det som nödvändigt att ställa
in många av årets planerade programpunkter, inte minst på grund av att det skulle vara svårt
att kunna hålla avstånd vid till exempel transporter. Eftersom utförligare exkursionsrapporter
har skrivits på klubbens webbsida lämnas här endast en kort sammanfattning av årets
aktiviteter.
Av de planerade 29 aktiviteterna i form av inneträffar samt kortare och längre exkursioner
ställdes 12 programpunkter in. Vid årets aktiviteter har totalt cirka 230 personer deltagit,
vilket bara är cirka halva antalet deltagare jämfört med 2019. Traditionsenligt inleddes

exkursionsverksamheten med vinterfågelvandring utmed Liljeholmskanalen och Rocksjön, i
år den 26 januari. Exkursionen leddes av Leif Jansson och var ett samarrangemang med
Naturskyddsföreningen, ett 25-tal deltagare var med och fick som oftast under denna
exkursion se smådopping i kanalen. Årets artrally i verksamhetsområdet den 2 februari
samlade tio deltagare som fördelade sig på tre lag, åtminstone ett utav lagen fick med
lappuggla i sin artlista. Den planerade exkursionen till Hornborgasjön den 22 februari fick
ställas in på grund av storm och regn. Den 25 februari var det klubbmöte med Thomas
Rostedt och Erik Ejermo som berättade om och visade bilder från en skådarresa till Brasilien,
30 personer kom för att ta del av resan. Till klubbens årsmöte den 8 mars kom ett 30-tal
medlemmar. Efter sedvanliga förhandlingar avslutades årsmötet med att Debora Arlt från
SLU i Uppsala berättade om det mångåriga forskningsarbetet om stenskvättor i Uppland som
hon medverkat i. Personlig handledning av Lennart Broman fick de fyra deltagarna som var
med vid holkbyggarkvällen den 10 mars. Tre personer var med på ådornas Västkustresa den
21 mars med skådning vid Getterön, Morups tånge och Galtabäck, toppskarv och berglärka
hörde till de arter deltagarna fick se.
Exkursionen till Ubbarps mader den 18 april lockade sex personer som under Thomas
Rostedts ledning fick bland annat se flera röda glador. Leif Hansson guidade vid ådornas
exkursion till Komosse den 25 april, belöningen för de sju deltagarna var att få uppleva
orrarnas bubblande spel ute på mossen. Klubbens planerade långresa till Skagen i Danmark
den 29 april – 3 maj blev ett arrangemang som på grund av pandemin och reserestriktioner
fick ställas in. Nio personer var med på kvällsexkursionen till Tåkern den 7 maj under Peter
Berglins ledning. Arter som noterades var bland annat småfläckig sumphöna, trastsångare och
vassångare, kvällen avslutades sedan med spelande dubbelbeckasin. Klubbens stora och alltid
välbesökta programpunkt under våren, ”Fågelskådningens dag”, vid Landsjön den 10 maj
ställdes in. Programpunkten brukar vanligtvis samla ett hundratal besökare. Ådornas
planerade kvällsutflykt till Strömsbergsskogen i samarbete med biosfärsområdet Östra
Vätterbranternas integrationsprojekt ”Växa tillsammans” den 14 maj blev inställd. Vårens
fyra planerade kvällsvandringar vid Rocksjön under maj och juni månad ställdes också in.
Försommarexkursionen till Stora Kärrs bokskog, Sjogarp och Munkaskog i Habo under Sven
V Johansson och Anders Åhlunds ledning den 7 juni samlade sju personer som bland flera
arter sångare även kunde räkna in kärrsångare. Vadarhelgen på Visingsö den 31 juli – 2
augusti blev det här året av mer informell karaktär, nio personer deltog under hela eller delar
av helgens skådning vid Erstad kärr och den sedvanliga tältningen vid Sandudden. Tjugo
vadararter och ägretthäger noterades under helgen. Ringmärkarmorgonen vid Landsjön den 8
augusti ställdes in. Likaså ställdes vadarexkursionen till Getterön den 18 augusti in.
Falsterboexkursionen den 11 - 13 september blev ytterligare ett i raden av inställda
arrangemang. En uppskattad och välbesökt exkursion, 19 deltagare, var ringmärkning av
pärluggla och sparvuggla väster om Dumme mosse den 23 september. PerJonas Andersson
var exkursionsledare och Martin Alexandersson var initierad ringmärkare. Den 3 oktober var
det World Birdwatch day vilket lockade totalt 17 personer till Vista kulle och Tranebo, Leif
Thörne och PerJonas Andersson var guider på respektive plats och i sträckprotokollen
noterades havsörn, blå kärrhök och röd glada. Helgen den 17 - 19 oktober var det dags för
ådornas Ölandsresa, i år dock med endast fyra deltagare. Ett flertal lokaler på södra Öland
hanns med och i artlistan skrevs bland annat in större beckasinsnäppa och härfågel.
Allhelgonahelgen den 31 oktober - 1 november anordnades det sedvanliga artrallyt mellan
fågelklubbarna i Småland. Årets skådande från ett 40-tal personer i vårt verksamhetsområde
blev klubbens näst bästa resultat genom åren och gav oss en andraplats med 123 noterade

arter, inkluderande bland annat ägretthäger, dvärgbeckasin, pärluggla och berguv. Det
planerade klubbmötet med bildvisning den 19 november ställdes in. Förutom glögg bjöds de
sju deltagarna som var med på ådornas lusseskådning den 12 december vid Rocksjön och
Vätternstranden även på obsar av bland annat svärta och rörhöna.

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

Styrelsearbetet
Styrelsen har under 2020 haft två protokollförda sammanträden. Till Jönköpings kommun har
styrelsen yttrat sig angående en ny genomfartsgata vid John Bauers park och angränsande till
Rocksjöns naturreservat. Yttrande har även lämnats till Länsstyrelsen angående en förnyad
tillståndsansökan för uppförande av en vindkraftspark vid Lyckås, Kaxholmen.
Fredrik Litsgård har varit fågelklubbens representant i Jönköpings kommuns naturvårdsråd.

Medlemstidning
Förutom fågelrapporten för 2019 utkom inget nummer av klubbens tidning ”Fåglar i Södra
Vätterbygden” under 2020.

Webbsida och sociala media
Per-eric Svahn har liksom tidigare år varit klubbens webbansvarige och gjort ett förtjänstfullt
arbete med att administrera webbsidan. Webbsidan är en viktig informationskanal för såväl
medlemmar och andra fågelintresserade personer om det som händer på fågelfronten i Södra
Vätterbygden.
På klubbens Facebooksida har främst information om klubbens 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 vid 2020 års slut hade
299 följare, vilket är en ökning med 76 personer jämfört med 2019.

Årsrapporten för 2019
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 2019 rapporterades 38 825 fågelobservationer in till Artportalen från vårt verksamhetsområde. Fågelobservationerna för 2019
tillsammans med fågelsträcket vid södra Vättern samt första och sista datum för ett urval arter
i Södra Vätterbygden 2019 finns redovisat i Fåglar i Södra Vätterbygden nr 1 2020. På
klubbens webbsida görs en årlig uppdatering av de tjugo första fynden av sällsyntare arter i
verksamhetsområdet.

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, samt inventering av
tjäderspelplatser.

Studiecirklar
Inga studiecirklar i klubbens regi har genomförts under året.

Fältstationen vid Landsjön och fågeltornen vid Tranebo, Gigeryd
och Landsjön
Inga större reparationer eller åtgärder har 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 tre pilgrimsfalksbon och ett kungsörnsbo hållits under uppsikt. Till det
nationella arbetet med örnar har klubben bidragit med 1 000 kronor till Örn-72.

Integrationsprojekt
Den planerade exkursionen den 14 maj inom ramen för integrationsprojektet ”Växa
tillsammans” i samarbete med Biosfärsområdet Östra Vätterbranternas blev inställd.

Miljöpolicyn
Vid klubbens årsmöte 2014 antogs en miljöpolicy. Vid exkursioner med buss eller bil
anordnade av klubben har 1 kr/mil avsatts som klimatkompensation. Årsmötet kommer att
besluta om ändamålet med pengarna.

För styrelsen i Jönköpings Fågelklubb

Ulf Gotthardsson
Ordförande

Leif Thörne
Sekreterare

