
  

Den unge fågelskådarens li-
danden. 
 
Jag vaknar upp en tidig sommarmorgon 

i min grönaste ungdom. Det är dags för 

den stora premiären. Jag har för ett par 

dagar sedan fått hem min allra första 

kikare, som jag lyckats förvärva genom 

idogt sommarlovsarbete. Den ligger på 

bordet bredvid sängen, och därjämte  

ligger även Erik Rosenbergs halvt sön-

derlästa ”Fåglar i Sverige”. Snabbt 

kommer jag i kläderna och hänger hög-

tidligt den vid pass två kilo tunga kika-

ren om halsen och ilar ut. 

Solen har just höjt sig över skogsranden 

och belyser den lilla röda stugan där jag 

vuxit upp. Diverse fågelläten når genast 

mina öron och jag urskiljer snart ljudet 

från finkar, trastar och skator. Ladusva-

lorna ilar fram över åkerfälten jagande 

diverse flygfän. Jag konstaterar med ett 

brett leende att jag i kikaren kommer 

dem in på livet. Jag konstaterar dessut-

om snart att kikaren är ganska tung, ty 

det visar sig att jag inte orkar hålla den  

stilla med en hand, medan jag med den 

andra försöker orientera mig i fågelbo 

ken. Jag lyckas hjälpligt trycka ner 

”Sveriges fåglar”  i bakfickan och vand-

rar vidare med kikaren understundom 

tryckt mot ögonen.  

Jag har hunnit ett bra stycke ner mot en 

mossodling då jag plötsligt tvärstannar. 

Ett fågelläte framtränger utur den halvt  
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av björksly igenväxta terrängen. Detta 

läte har jag aldrig hört förut!  

Jag anser mig, trots min ungdom, vara 

ganska kunnig vad gäller fågelläten,  

men här går jag bet. Skam den som ger 

sig! Här kommer en numera välutrustad 

yngling, som tänker lösa problemet! Jag 

rör mig försiktigt i riktning mot lätet 

med kikaren nästan klistrad vid mina 

ögon. Detta har dock till följd att jag 

trampar ner i ett dike och min högra 

fotbeklädnad fylls med vatten. Fågeln 

fortsätter dock med sitt läte och jag be-

stämmer mig för att kämpa vidare. Då 

jag kryper upp från det våta underlaget 

inträffar dock nästa malör. Förr har 

mossodlingen betats, varför den varit 

omgärdad av taggtråd. Nu ligger delar 

av den kvar omfamnad av snår och 

buskar. Jag känner en stickande smärta i 

ryggslutet och hör samtidigt ett frasande 

läte, vilket upplyser mig om att jag fått 

kontakt med förut nämnda tråd. Nu da-

lar sakta min entusiasm, men fågeln lå-

ter fortfarande höra sig och trots sönder-

riven skjorta och våt högerfot smyger 

jag vidare fast besluten att fastställa 

dess art. 

Då jag stannar för att hämta andan och 

försöka lugna min av upphetsning bul-

tande puls, tycker jag att det är högeli-

gen märkvärdigt att fågeln inte skrämts 

av min ljudliga framfart. Kanske är det 

en raritet som kommit inflygande lång-

väga ifrån och som därför inte är sär-

skilt skygg? Jag hukar bakom en buske 

för att kunna smyga fram ”Fåglar i Sve-

rige”. Kanske Erik Rosenberg har en 

bra beskrivning av lätet? Dags för tredje 

motgången: Då jag för handen mot bak-

fickan finns inte boken kvar… Nu är 

nittiotvå procent av min upphetsning 

borta och min ilska börjar rikta sig mot 

det bevingade flygfät som låter hela ti-

den. Jag är nu dock så nära att jag bor-

tom nästa buskage måste kunna se ob-

jektet för min nyfikenhet. Jag sticker 

fram kikaren mellan ett par grenar och 

där sitter den…talgoxen! Varningslätet 

den låter hör då den lyfter känner jag 

väl igen. Ett vrål är på väg upp ur mitt 

inre, men väluppfostrad som jag är 

stannar det vid en grymtning. Jag reser 

mig upp och ser mig skamset omkring, 

men vem skulle vid denna tid på dagen 

kunna se mitt misslyckande? 

Jag vandrar med något hängande huvud 

tillbaka mot min barndoms röda stuga 

och finner vid återtåget fågelboken 

halvt genomblöt i diket, plockar upp 

den och vid hemkomsten sätter jag mig 

på förstubron, tar av min blöta fotbe-

klädnad och även min trasiga skjorta. 

Fågelboken är dock inte våtare än att 

den är bläddringsbar. Jag slår upp talg-

oxe och läser:…”Talgoxens läten äro 

mångahanda…”. 

 Boken åker igen med en smäll och pla-

ceras på tork på trappan tillsammans 

med skon. Skjortans beskaffenhet får 

jag ta upp med min mor när hon så 

småningom vaknar. Själv klär jag av 

mig och kryper tillbaka ner i min säng, 

dock efter att jag först försiktigt placerat 

min nya kikare på sängbordet igen. In-

nan jag somnar ringer talgoxens läte i 

mitt huvud, vilket visar att jag trots alla 

strapatser lärt mig något nytt som fågel-

skådare. 

 
Göran Carlsson 

 

 

En segrande sångare 
 

Koltrasten har definitivt befäst sin ställ-

ning som Sveriges nationalfågel. Redan 

på 1960-talet fick denna skönsjungande 

fågel en slags inofficiell status som na-

tionalfågel efter en omröstning i Dagens  



 

Nyheter. En betydligt mer omfattande 

omröstning i regi av Sveriges Ornitolo-

giska Förening har nu kommit fram till 

samma resultat. Av ca 75 000 röster 

fick koltrasten nästan 13 000 vilket 

gjorde honom till segrare med bred 

marginal. Koltrasten hör ju utan tvekan 

till en av våra mest välkända och om-

tyckta fåglar och en starkt bidragande 

orsak till segern var säkert också få-

gelns vackra vårsång. Sången består av 

ett antal djupa flöjttoner och pressade 

kvitterläten, som komponeras till en fly-

tande, men långsamt framförd strof. Ef-

ter en kort paus avlöses den av en ny, 

något annorlunda strof ur hans rikliga 

repertoar. 

 

”Tru trulia tru, titt titt” Så kan en 

av de vanligaste sångerna från en 

koltrasthanne lyda enligt fågelförfatta-

ren Erik Rosenberg.  

 

Den äldre hanen är mycket lätt att känna 

igen med helt svart dräkt, klargul näbb 

och gul ögonring. Honan är däremot 

mörkbrun med ljusare strupe och med 

en brun ögonring. Att märka är dock att 

den ettårige hanen alltjämt har mörk 

näbb. Ursprungligen var den en skygg 

skogsfågel. Det återspeglas i dess ve-

tenskapliga namn "Turdus merula" där 

"merula" betyder ensam.  

Om man såg en koltrast om vintern be-

tydde det, enligt gammal folktro, att ett 

väderomslag var på väg. 

Men under 1900-talet har den vandrat in 

i stadsparker och villaträdgårdar där 

man idag ofta kan se den sitta på hyres-

husens TV-antenner. Koltrasten kan 

numera vara ganska orädd, och kommer 

gärna fram till utlagd mat under vintern.  

 

Rolf Lilja 

 

Sveriges nationalfågel, koltrast.  Foto: Thomas Hultquist 



Kalmar OF blev segrare i All-
helgonarallyt i Småland 2015 
 

Artrallyt i Småland avgjordes tradi-

tionsenligt under Allhelgonahelgen 31 

okt-1 nov. Disigt väder med dimma i 

inlandet höll ner siffrorna och höll kan-

ske också en del skådare hemma. Art-

rallyt är en uppskattad programpunkt 

under hösten och har blivit ett effektivt 

sätt att rota fram intressanta fågelarter 

i ett stort landskap. 

 

 

Upplägget i år, liksom tidigare år, är att 

samtliga lokalklubbar i Småland bjuds 

in att deltaga. Tävlingen går ut på att 

under två dagar se så många fågelarter 

som möjligt inom respektive klubbs 

verksamhetsområde. Alla klubbmed-

lemmar kan deltaga alltefter möjlighet 

och intresse. Tävlingstiden pågår från 

midnatt i två dygn till ny midnatt. 

 

När artlistorna nu räknats samman kan 

vi konstatera att Kalmar OF står som 

överlägsen segrare på 119 arter, där en 

stark lista av marina arter bidrog till se-

gern. Kalmar är tillbaka i topp och vi 

lyfter på hatten! Tjust OF gör en stark 

insats och blir lite överraskande tvåa på 

109 arter, medan fjolårsvinnaren Jönkö-

pings FK blir trea på 107 arter.  

 

Förutsättningarna i de inre delarna av 

Småland var sämre än vid kusten, med 

dis och på vissa håll ihållande dimma 

under delar av helgen. Det varma vädret 

bidrog dock till att det hittades mycket 

fågel överallt, och många arter som 

normalt är försvunna från Småland 

fanns nu kvar. Nästan samtliga låg en 

bra bit under sina tidigare högsta noter-

ingar. Det disiga vädret kan på 

vissa håll också bidragit till att 

vi var något färre än normalt 

med 260 skådare, men det är 

kul att hela 20 lag/klubbar stäl-

ler upp. Även i år ställde skå-

darna i Vimmerby upp med ett 

eget lag, och slutade på en fin 

sjundeplats.  

 

Flera arter som normalt sett har 

lämnat Småland i början av 

november och är svåra att få in 

på rallylistan, fanns nu repre-

senterade hos flera lag. Dit hör 

bl a trana, trädlärka, sädesärla, forsärla, 

svart rödstjärt, svarthätta och gransång-

are. Däremot var det svårare att hitta 

vinterarter som mindre sångsvan, sals-

krake, blå kärrhök, strömstare, snösiska, 

vinterhämpling, lappsparv och snö-

sparv. Preliminärt sågs 149 arter i Små-

land under helgen, vilket skall jämföras 

mot fjolårets rekordsiffra på hela 160 

arter.  

 

På artlistan hittar vi överraskningar som 

pilgrimsfalk, tretåig mås och sillgrissla 

och jorduggla i Kalmar. Vitnäbbad is-

lom och tretåig mås i Tjust. Smålom, 

kungsörn, tretåig hackspett och snösiska 

i Jönköping. Svarthakedopping, skär-

snäppa, tobisgrissla, pärluggla och 

Mindre hackspett iakttogs i Uppvidinge.  Foto: Thomas Hultquist 



berglärka i Oskarshamn. Stjärt-

and, röd glada, stenfalk och 

skäggmes i Ljungby. Storlom 

trana och berguv i Växjö. Spets-

bergsgås, järpe, stenfalk och 

svart rödstjärt i Hultsfred. Sked-

and, smådopping och gransånga-

re i Vimmerby. Svarthakedop-

ping var ny rallyart hos Hög-

landsklubbarna och här sågs 

även alfågel och kungsfiskare. I 

Västbo var svart rödstjärt ny ral-

lyart och här sågs även skäggmes. Vär-

namo hade spetsbergsgås och svarthätta. 

Tingsryd noterade blåhök, stenfalk och 

nötkråka. Skillingaryd/Vaggeryd fick in 

trana och en mycket sen drillsnäppa. 

Hos Nässjö noterar vi mindre sångsvan 

och mindre hackspett. 

Nybro/Emmaboda hade svärta, kungs-

örn och råka. Markaryd rapporterar röd 

glada, sothöna och svart rödstjärt. Vet-

landa hade storlom och svarthakedop-

ping och slutligen hade Uppvidinge 

småskrake och mindre hackspett.  

 

Bra jobbat smålänningar, nästa år kör vi 

igen! 

 
Ronny Johansson 

 
Resultatlista   

  Lokalklubb Antal arter 
1 Kalmar OF 119 
2 Tjust OF 109 
3 Jönköpings FK 107 
4 Oskarshamnsbygdens FK  101 
5 Ljungby FK  99 
5 Växjö FK  99 
7 FK Hultsfred  97 
7 Vimmerbyskådarna  97 
9 Höglandet */ 95 

10 Västbo FK 92 
11 Tingsryds FK 88 
12 Skillingaryd/Vaggeryds OK   86 
13 Värnamo FK 81 
14 Nässjö OK  71 
15 Nybro-Emmaboda FK  70 
15 Markaryds FK  70 
17 Vetlanda OK  69 
18 Uppvidinge FK 63 

   
     

*/  En sammanslagning av Aneby, Eksjö och Tranås Fågelklub-
bar 

 
 

Bästa klubbinsats 2015 
 

Bästa klubbinsats har varit ett uppskat-

tat inslag i tävlingen. Förutsättningarna 

ser ju olika ut och här tävlar man mer 

mot sig själv. Vi sätter årets resultat i 

relation till de 10 senaste årens siffror 

(2005-2014) Tätt i toppen som vinnare 

blir Tingsryds FK på 111%. Skillinga-

ryd/Vaggeryd blir tvåa på 110% och 

Tjust slutar trea på 109% Hela resultatet 

här nedan. 

 

 

 

 
Resultatlista   

  Lokalklubb  

1 Tingsryds FK 111,4% 

2 Skillingaryd/Vaggeryds OK 110,8% 

3 Tjust OF 109,7% 

4 Nybro-Emmaboda FK  108,7% 

5 FK Hultsfred  106,4% 

5 Höglandet */  106,4% 

7 Kalmar OF  101,0% 

8 Växjö FK  100,8% 

9 Värnamo FK 100,0% 

10 Ljungby FK 99,9% 

11 Uppvidinge FK 98,7% 

12 Vetlanda OK   97,7% 

13 Oskarshamnsbygdens FK 96,7% 

13 Västbo FK  96,7% 

15 Vimmerbyskådarna  94;2% 

16 Jönköpings FK  93,0% 

17 Markaryds FK  90,9% 

18 Nässjö OK 82,1% 

   

     

*/  En sammanslagning av Aneby, Eksjö och Tranås Fågelklub-
bar 

Småskrake, intressant art i Uppvidinge.  Foto: Thomas Hultquist 



Bändelkorsnäbb – Ny häckfågel 
för Småland. 

 
I slutet av juli 2011 började det ström-

ma in rapporter av bändelkorsnäbbar i 

södra Sverige men få kunde väl ana vil-

ken omfattning invasionen skulle få. Vi 

har berättat om den i Milvus nr 2 2011, 

och i spåren av denna invasion kom ar-

ten också att häcka i Småland. 

Aldrig har den mängden bändelkors-

näbbar skådats i södra Sverige och så 

stora flockar som uppemot 75 ex rap-

porterades från bland annat Backen 

Asa, Orrabo Vetlanda och Ekskogen ute 

på Visingsö. Det är omöjligt att säker-

ställa några antal men att det rörde sig 

om tiotusentals individer rådde det ing-

en tvekan om (Johansson 2011). 

Under vårvintern 2012 fick jag förmå-

nen att jobba med fågelinventeringar på 

halvtid i bland annat Uppvidinge kom-

mun och det stod snart klart att goda 

antal bändlar fanns kvar i de småländs-

ka skogarna. I brist på lärkbestånd fick 

de nöja sig med de granskogar som 

fanns. Under i stort sett varje fältbesök 

noterades bändelkorsnäbbar och ofta i 

par. Tankarna om häckning tog snabbt 

fart och vid flertalet tillfällen noterades 

häckningskriterier i form av sjungande 

hanar, smått revirstridande hanar kring 

ensam hona och till och med fåglar som 

verkade flyga med föda till misstänkta 

bon. 

Det var framför allt i två områden som 

jag vid varje besök hade bändelkors-

näbbar men det var inte förrän den 16 

april, då jag åter besökte Fiskesjö, 8 km 

norr om Älghult som mina tankar be-

sannades. Tidigt på morgonen stötte jag 

på paret, förmodligen samma som jag 

sett i området vid ett par tillfällen tidi-

gare under vårvintern och våren men nu 

var de minst 4! Jag blev stående en bra 

stund trots att mitt besök på lokalen 

Bändelkorsnäbb, hanne, på häckningslokal i Uppvidinge 2012.  Foto: Johan Sandström 



hade helt andra syften. 

De två vuxna fåglarna flyger av och an 

och matar två helt nyligen flygga ung-

fåglar. De yngre sitter till en början i 

varsin tall och jag ser bara den ena un-

der en längre tid men noterar vid flera 

tillfällen hur framför allt honan kommer 

med mat till den lille bruntonade ungen. 

Efter en stund följer ungarna efter det 

vuxna paret, hela tiden ivrigt tiggande 

och försvinner bort genom skogen. 

Vårens pressade schema gör att jag inte 

besöker lokalen förrän den 23 maj men 

till och med då finns en hane kvar i om-

rådet. Detta är det sista jag ser av bän-

delkorsnäbbarna vid Fiskesjö. 

Troligen har fler häckningar genomförts 

i åtminstone Kronobergs län. Vid Jäts 

badplats fanns fåglar representerade un-

der mars och april. Den 4 maj sågs ock-

så 2 1k-fåglar på lokalen. 

Det är sedan tidigare känt att arten kan 

gå till häckning längre söderut i Sveri-

ge, åren efter stora invasioner (Svens-

son, Svensson & Tjernberg 1999). Det 

finns i SOF:s material inga observatio-

ner eller noteringar om konstaterade 

häckningar från Småland, eller för den 

delen från övriga Sydsverige heller 

(SOF 2002 & SOF 2012) 

 

 

Källor 

Johansson, R. 2011. Invasionen av bän-

delkorsnäbb 2011. Milvus 41 (2): 12-15 

SOF. 2002. Sveriges Fåglar. 3:e uppl. 

Sthlm 

SOF 2012. Fåglarna i Sverige, antal 

och förekomst. SOF Halmstad. 

Svensson, Svensson & Tjernberg. 1999. 

Svensk Fågelatlas. VF suppl. 31. 

 

 
Johan Sandström 

 

Naturreservat Ekhorva 
 

Under 20 års tid har jag haft förmånen 

att bo på Ekhorva. Här har jag vandrat 

över beteshagar, suttit i solen på en 

gammal stenmur, lyssnat på nötkråkan, 

blivit utskälld av ormvråken när jag 

kommit i närheten av dess bo. Mitt in-

tresse för insekter och då framförallt 

fjärilar tog fart här. Sällan har jag sett så 

många arter på ett så begränsat område! 

Därför blev jag inte heller förvånad när 

det som vi kallar "Ekhorva Gård" blev 

ett naturreservat. 

 

Ur Länsstyrelsens beskrivning av natur-

reservatet Ekhorva har jag hämtat föl-

jande: 

"Ekhorva är ett gammalt kulturlandskap 

med små åkertegar, rösen och stenmu-

rar. Här kan man vandra i betesmarker 

bland gamla träd och blommande örter. 

Ekhorva utgörs av ett rikt odlingsland-

skap, söder om Åseda, med en mosaik 

av lövskog, betesmarker och åkrar med 

rösen och stenmurar. Betesmarkerna är 

varierade från fuktiga till torra och från 

öppna till trädklädda. Träd- och busk-

skiktet är rikt med alm, ask, björk, asp, 

bok, ek, en, hassel, rönn, oxel, sälg, 

vildapel, körsbär, lind, lönn, hagtorn 

och nyponros. Många träd är gamla 

vilket förekomsten av lunglav, almlav, 

lönnlav, sotlav, kopparspik och vitskiv-

lav indikerar. I fältskiktet märks brud-

borste, gullviva, jungfrulinarter, slåt-

tergubbe, solvändearter, ängsvädd, 

darrgräs liksom ängssvampar såsom 

scharlakansvaxskivling. Griffelblomflu-

gan är en ovanlig insekt som finns här 

och är beroende av såväl gamla ihåliga, 

skadade träd som nektarrika växter. 

Även bräsmabärfis, mindre bastard-

svärmare, bredbrämad bastardsvärma-



re och almsnabbvinge har setts i eller i 

anslutning till området. Fransfladder-

mus har setts i området. Området har 

brukats under lång tid och en stor del 

är fossil åker av typen röjningsröseom-

råde." 

I mitten på augusti hade UFK en exkur-

sion här ledd av mig. Vädret var vackert 

och promenaden över ängarna och un-

der ädellövträden var mycket fin. Detta 

år hade dessvärre flera faktorer gjort att 

många fåglar redan dragit sin kos och 

att mängden fjärilar uteblev. Det kalla 

och regniga vädret under sommaren, 

iordningställande av banvallen till gång- 

och cykelväg samt en restaurering av 

vägen med kantskärning hade satt sina 

spår i blomsterprakten och därmed ock-

så för mängden fjärilar. Men naturen 

läker och kantskärningar har sina förde-

lar. Det skapar utrymme för de växter 

som kräver mer ljus och kanske växer 

lite långsammare. 

Nu har jag sett att reservatsmarkering-

arna är uppe, däremot finns i skrivan-

dets stund inga markerade stigar och 

inte heller några markerade passager 

mellan hagar och stängsel. Men jag vill 

ändå varmt rekommendera den som 

känner för det att ta en cykeltur längs 

banvallen, ta med fikakorg och kikare. 

Strosa över ängarna, titta på de gamla 

träden, sitta i skuggan och betrakta 

trädkryparen, lyssna på starar eller den 

mindre hackspetten. Den som sluter 

ögonen kanske också kan höra de glada 

skratten från dansbanan som fanns på -

30 talet. 

 

Barbro Loborg 

Vy från naturreservatet i Ekhorva.  Foto: Barbro Loborg 



Gömsle på Kamra fly. 
 
Alla som varit inne på fågelklubbens 

hemsida har säkert lagt märke till att vi 

för närvarande har åtta fågel-

torn/plattformar inom vårt verksam-

hetsområde. Utöver dessa finns också 

tre gömslen som byggts av Skogsstyrel-

sen. Vi tänkte presentera dessa lite mer 

ingående och börjar med gömslet vid 

Kamra fly: 

 

Kamra fly är ca.100 ha stort men dik-

ning i vissa randområden har gjort att 

igenväxning med tall har skett och detta 

har spridit sig över stora delar av mos-

seplanet. Många laggar är dock oskada-

de, breda och vattenrika. Ett stort, öppet 

till glest bevuxet mosseplan är fortfa-

rande kvar. Enligt äldre uppgifter ska 

det, då mossen var mer öppen, funnits 

häckande ljungpipare här.  

Idag är Kamra fly en viktig och skydds-

värd lokal framför allt för orrarna. 

Gömslet ligger lite långt från själva 

spelplatsen så det är svårt att beräkna 

hur många tuppar som spelar. Jag har 

själv varit med om att under en timmes 

tid inte haft mer än 5 tuppar synliga 

samtidigt. Plötsligt, skrämda av något,  

 

lyfter alla och då visade det sig att det  

var 10 tuppar. Enligt muntliga uppgifter  

ska det i år ha varit upp till 16-17 spe-

lande tuppar. Några spelar på en mindre 

plats längre norrut och är inte synliga 

från gömslet.  

Återkommande iakttagelser av tranpar 

tyder på att den häckar på mossen. Av 

övriga fåglar 

finns noter-

ingar om 

både tjäder 

och järpe i 

omgivning-

arna. Under 

mars-april 

finns stora 

möjligheter 

att få höra 

både sparv-

Utsikt norrut från gömslet.  Foto: Rolf Lilja 

Gömslet bland tallarna.  Foto: Rolf Lilja 
Gömslet sett framifrån.  



uggla och pärluggla. Ormvråk häckar i 

närheten och lärkfalk jagar gärna över 

mossen. Ängspiplärka, buskskvätta 

samt under senare år även törnskata kan 

iakttas på och i anslutning till mossen. 

  

Vägbeskrivning: Vägen Bredhälla-

Tvinnesheda, strax norr Bredhälla, ta av 

mot Getapulien. Efter ca 100 m sväng 

vänster in på Svartekärrsvägen och kör 

fram till vändplanen. Fortsätt att gå 

norrut upp på en kulle. Om du står en 

bit öster om ett lågt jakttorn och tittar 

snett åt höger kan du skymta gömslet 

bland tallarna. Från vändplanen fram till 

gömslet är det knappt 200 m. Vissa ti-

der på året kan 

dörren kärva och 

det är lite trögt att 

öppna den. Tänk 

på att dörren öpp-

nas inåt! 

Någon kanske 

undrar över nam-

net Getapulien på 

vägskylten? Det är 

så att Getapulien 

är ett gammalt 

namn på de kar-

gaste delarna av 

Småland. Namnet 

kommer av att de 

steniga tegarna i 

området lär ha sin 

motsvarighet i det 

italienska Apulien 

samt att geten var 

det enda husdjur 

som kunde över-

leva på den magra 

mark som stora 

delar av Smålands 

skogsbygder ut-

gjordes av. 

 

Det finns ytterligare ett ställe där man 

har bra utsikt över Kamra fly, främst 

den norra delen. Fortsätt norrut mot 

Tvinnesheda och ta av åt höger in på 

Hästövägen. Parkera vid ruinerna av de 

hus som en gång stått där. Är du där 

under vår/sommar ska du passa på att 

njuta av blommorna, bl a spindelört och 

jungfrulin, och gå sedan vidare genom 

planteringen upp till ett berg (se kartan) 

med fantastisk utsikt över norra delarna 

av området. 

 
Rolf Lilja 

 

 



Nya guiden ”Natur och kultur i Uppvidinge kommun”  
 

Författarna Tobias Ivarsson och Mikael 

Persson har under ett par intensiva år 

besökt ett stort antal platser i Uppvi-

dinge. Detta har nu resulterat i den nya 

guiden ”Natur och kultur i Uppvi-

dinge”. Boken ska enligt planerna 

tryckas under februari och man beräk-

nar distribuera den under mars månad. 

Den kommer att kunna köpas bl.a. på 

turistinformationen och på biblioteken. 

Om inga förseningar inträffar kommer 

fågelklubben förhoppningsvis att kunna 

sälja boken på vårt årsmöte den 28 feb-

ruari. 

Boken beskriver de olika besöksmålen 

men också hur man hittar dit. Dessutom 

bl a tips och idéer på vad man kan se 

vid olika tidpunkter på året både vad 

gäller fåglar, däggdjur, småkryp, växter 

och svampar. 

 

Här följer två korta utdrag ur boken: 

 

 



 

Tiden går fort när man har roligt! 
 

Men en gammal devis säger att det är 

när det är som roligast som man skall 

lämna kalaset. 

 

Därför lämnar jag nu styrelsen för få-

gelklubben. Det har varit väldigt trevligt 

och lärorikt på många vis att vara med. 

Jag har lärt känna nya människor, känt 

att mitt intresse för fåglar och natur, 

trots väldigt allmänna kunskaper, har 

uppskattats. Alla behövs oavsett om vi 

kanske inte hör eller ser skillnad på en 

talgoxe eller svartmes. Styrelsearbetet 

innehåller så mycket annat där fler olika 

kompetenser är viktiga. 

 

I styrelsen jobbas det mycket med bland 

annat fågelskydd, bevarande av viktiga 

fågellokaler, bygga och underhålla få-

geltorn, inventeringar av rovfåglar och 

skogshöns. Under åren jag har varit med 

har vi bland annat byggt fler fågeltorn, 

röjt och sågat gångar till desamma, 

snickrat fågelholkar, utvecklat våra ex-

kursioner, skapat en ny hemsida 

(www.uppvidingefagel.se) och försökt 

samla era e-postadresser för utskick 

med information. Och ni som inte får 

några utskick via e-post, skicka gärna 

ett mail till uppvidingefa-

gel@gmail.com så läggs ni till i listan! 

 

Jag kommer fortsatt att vara delaktig i 

klubben och behjälplig med olika saker 

vid behov. Men jag kände samtidigt att 

det var dags att lämna min plats till nå-

gon annan som kan inspirera för fort-

sättningen. Jag vet att platsen är tillsatt 

men det får avslöjas på årsmötet i feb-

ruari. 

 

Den dag en ny plats blir ledig kan jag 

varmt rekommendera er att gå med. Det 

är intressant och spännande att på ett så 

jämförelsevis enkelt vis kunna göra så 

stor skillnad för våra bevingade vänner. 

För vad vore livet utan våra fåglar? 

 

Ta hand om er därute! 

Hälsar, 

Barbro Loborg

 

 

 
Exkursioner/aktiviteter vintern, våren och sommaren 2016 
 

Fredag 29 januari – måndag 1 februari 2016  

Vinterfåglar inpå knuten. För elfte året anordnar SOF en räkning av fåglar vid lan-

dets alla fågelbord. Gå in på SOF:s hemsida (birdlife.se) om du är osäker på hur du 

gör vid inventeringen. 

 

Lördag 31 januari 2016 

Holkspikning. Vi samlas i slöjdsalen, Alstermo (Mötesplats Alstermo) kl. 08.00 och 

håller på fram till 12.00. Allt nödvändigt material finns på plats och trots att vi jobbar 

hårt finns det alltid utrymme för en paus, så glöm inte fikakorgen.  

Ledare: Göran Carlsson. Tel: 070-23 21 235 



 

Söndag 28 feb 2016 

Årsmöte. PRO-lokalen, Lenhovda kl. 16.00. Kallelse och närmare uppgifter se sista 

sidan i detta medlemsblad. 

 

Lördag 2 april 2016 

Vandring i naturreservatet Singelstorps fly. Singelstorps fly och Gripagårdsflyet, 

omedelbart öster om Lenhovda, utgör tillsammans ett myrkomplex som är näst intill 

opåverkat av ingrepp. Naturen är mycket variationsrik och inrymmer många naturty-

per.  

Följ skyltning från väg 31 vid Lenhovdas södra infart. Vi samlas vid parkeringen kl. 

08.00 och beräknar hålla på till ca kl. 11.00. 

Ledare: Torbjörn Gustafsson. Tel: 010-47 16 157 

 

Lördag 16 april 2016 

Orrspel på Horshaga fly. Vi hoppas på samma fantastiska upplevelse som förra året 

då vi hade ca 20 spelande orrar. Ljungpipare, skogssnäppa, tornfalk och en fiskgjuse 

över sjön förgyllde ytterligare tillvaron under morgonen.  

Samling vid parkeringen utefter vägen Horshaga-Älmedal (se skyltning ca 400 m öster 

om byn Horshaga). Ta på skodon som tål väta! Vi börjar kl. 06.00 men om du vill an-

sluta senare går det också bra. Vi beräknar hålla på till ca kl. 09.00  

Ledare: Rolf Lilja. Tel: 0733-10 75 95 

 

Lördag 7 maj  – Söndag 8 maj  2016  

Fågelskådningens dygn vid Södresjö. Det har nu nästan blivit tradition med ”Få-

gelskådningens dygn vid Södresjö” Tanken med denna programpunkt är att vi kom-

mer att vara på 

plats i tornet under 

dygnets alla 24 

timmar. Vi startar 

på lördagen kl. 

15.00 och avslutar 

på söndagen kl. 

15.00. Du kan när 

som helst göra ett 

besök. Tänk dig 

att under efter-

middag och kväll 

tyst och rofyllt få 

uppleva hur fågel-

sången sakta avtar 

och se nymånens 
Tranor över Södresjö.  Foto: Göran Carlsson 



skära som speglar sig i vattenytan. Tittar vi noga mot sjön i skymningsljuset kanske vi 

nu får uppleva hur arenan övertas av fladdermössen. Kanske vill du uppleva en natt 

med möjlighet att få lyssna till ugglornas lite kusliga läten. Ska det möjligen bli just 

denna natt som vi får höra dvärgbeckasin, småfläckig sumphöna eller någon annan 

exklusiv fågel. Du kanske föredrar gryningstimmarna i för hoppning att få höra sparv-

uggla, få vara med om rödhakens första, lite trevande sång innan fågelkören explode-

rar i toner. 

Tag gärna med fika samt kikare och guidernas tubkikare står också till ert förfogande. 

Samling fågeltornet vid Södresjö (följ skyltning från vägen Lenhovda- Älghult). 

Ledare: Göran Carlsson. Tel: 070-23 21 235 

 

 

Söndag 29 maj 2016 

Fira Mors Dag i Våraskruv. Ett vårbesök i Våraskruvs naturreservat lämnar ingen 

oberörd. I år har vi dessutom möjlighet att studera resultatet av den naturvårdsbrän-

ning som Länsstyrelsen genomförde i skogsdelen av reservatet under 2015. Vi vandrar 

runt i området och tittar på den överdådiga ängsfloran och effekterna av naturvårds-

bränningen i skogen.  

Samling vid parkeringsplatsen (se skyltning från vägen Åseda-Älghult eller Lenhov-

da-Älghult). Vi samlas vid parkeringen kl. 14.00 och beräknar hålla på till ca kl. 

17.00. 

Ledare: Rolf Lilja. Tel: 0733-10 75 95 

 

Söndag 3 juli 2016 

Vandring i kulturlandskap. Vi besöker Bihult och Love Eriksen guidar oss och be-

rättar om arbetet med att hävda och återskapa ett kulturlandskap i skogsbygd. Till-

sammans upptäcker vi naturens mångfald bland slåtterängar och trägärdesgårdar.  

Samling vid Bihult kl. 14.00 (följ skyltning från Herråkra, Uppvidinge kommun). Vi 

beräknar hålla på till kl. 17.00  

Ledare: Love Eriksen. Tel: 073-18 25 031 

 

 

Ibland händer det att en exkursion måste ställas in på grund av extremt dåligt väder eller 

någon annan oförutsägbar händelse. Om du blir osäker angående någon aktivitet tag kon-

takt med ansvarig ledare. Vi kommer dessutom att meddela ev ändringar på vår hemsida 

www.uppvidingefagel.se 

 

 

 

 

 

 

http://www.uppvidingefagel.se/


 

 

 

 

 

   Kallelse  till 
 

         ÅRSMÖTE 
 
 

UPPVIDINGE FÅGELKLUBB 
 

 
Söndagen den 28/2 2016 kl. 16.00 i PRO-lokalen, Lenhovda. 

( adress: Storgatan 12 ) 

 

     Program:   Årsmötesförhandlingar 

 

 

         ”Uppvidinges nya naturguide” 

Tobias Ivarsson, en av författarna, kommer och 

 berättar om arbetet med den nya naturguiden och  

  också presentera några av de lokaler som ingår. 

 

------------ 

Fågelklubben bjuder sedvanligt alla deltagare på fika. 

 

VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG NATURSTUND. 

Styrelsen för Uppvidinge Fågelklubb. 



 
 

Nytryck av vårt klubbmärke 
 

Sedan en tid tillbaka finns det nya 

klubbmärken för dig som är intresserad. 

Ett är i tyg och ett är en klisterdekal för 

exempelvis bilen. Du kan köpa det vid 

någon av våra aktiviteter eller genom 

vår kassör Jonny Svensson, tel. 076 106 

36 68. 

Priset är 20 kr för tygmärket och 10 kr 

för klistermärket. 

För den som vill ha det hemsänt till-

kommer porto. 

Välkommen med din beställning! 

  

 

Uppvidinge Fågelklubb 
Sjösåsvägen 16, 360 42  BRAÅS 

 

STYRELSE: 

 

Ordförande: Göran Carlsson 

Ringvägen 14, 360 75 ALSTERMO 

E-post goran.elisabeth@telia.com 

Tfn 0481-615 33 Mob 070-2321235 

 

Vice ordförande: Love Eriksen 

Bihult 1, 360 73  LENHOVDA 

E-post: love.eriksen@hek.lu.se 

                           Mob 073-1825031 

 

Sekreterare: Rolf Lilja 

Sjösåsvägen 16, 360 42  BRAÅS 

E-post: rolf.lilja.braas@telia.com 

Tfn 0474-307 16 Mob 0733-107595 

 

Vice sekreterare: Barbro Loborg 

Ekhorva Skola, 364 33  ÅSEDA 

E-post: loborg@gmail.com 

                           Mob 070-6662703 
 

 

Kassör: Jonny Svensson 

Nålgatan 3, 364 31  ÅSEDA 

E-post: jonny.svensson@netatonce.net 

Tfn 0474-715 25 Mob 076-1063668 

 

Ledamot: Marianne Arfvidsson 

Lejens väg 24,  360 42  BRAÅS 

E-post: marianne@kronobergare.se 

Tfn 0474-304 63 Mob 070-2705503 

 

Ledamot: Torbjörn Gustafsson 

Holmahult Gården,  360 73  LENHOVDA 

E-post: tg@glocalnet.net 

Tfn 0474-240 45 Mob 010-4716157 

 

 

REVISOR 

Lars Wähämäki, Åsedavägen 11, 360 76  ÄLGHULT   

 

 

MEDLEMSAVGIFT 2016 

Över 20 år           50:- Under 20 år 10:- 

Familjemedlemmar 10:- 

 

Vårt bankgironr är 5649-6755 
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