
  

Årets Uppvidingefågel 

 

Vi har som tradition att lyfta fram en 

speciell art varje år att hålla extra utkik 

efter. Den som blir 2019 års fågel i 

Uppvidinge är storspoven. 

”Intet är som väntanstider, vårflods-

veckor, knoppningstider ..." När stor-

spoven stämmer upp sina första drillar, 

är det den rätta musiken till denna dikt 

av Karlfeldt. Den stora fågeln med den 

långa bågnäbben är den som sjunger in 

vårflodsveckorna och den klarnande 

april i svenska slättlandsbygder. Han är 

som ingen annan ett med stämningen av 

svällande vatten, spirande grönska, ja, 

allt vi förknippar med begreppet vår.   

Det latinska namnet är Numenius 

arquata, där både numenius₌nymåne 

och arquata₌bågformig syftar på den 

böjda näbben.  

Storspoven har många lokala namn. 

Namnet spov anses kunna härledas från 

fornsvenskans spoe, vilket betyder få-

geln som spionerar och är misstänksam 

och skygg. 

 

 

 

Storspovens utmärkande långa, böjda 

näbb och säregna läte gör den till en ka-

raktärsart i jordbrukslandskapet. Födan 

består bl a av insekter, spindlar och 

daggmaskar. Ungarna är borymmare 

och lämnar boet någon dag gamla och 

kan då själva hitta föda. Honan lämnar 

ungarna efter 1-2 veckor och flyttar sö-

derut. Hanarna flyttar i juli och ungfåg-

larna i augusti. Storspoven övervintrar 

på de Brittiska öarna och längs Västeu-

ropas kuster. De återkommer i mars-

april. 
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Tidigare var storspoven ganska vanlig 

men har på senare år försvunnit från 

många områden. Anledningen är sanno-

likt bl.a. ett förändrat jord- och skogs-

bruk där arealen av ängsmark kraftigt 

har minskat. Många myrar har också di-

kats ut och vuxit igen.  

Gör man en sökning i Artportalen för 

Uppvidinges del, finns det totalt 116  

 

rapporter om storspov under perioden 

1970-2018. 76 av dessa, dvs ung 65%, 

är rapporter från en och samma lokal, 

nämligen Södresjö. Det är också den 

enda lokal i kommunen där det under de 

senaste åren rapporterats ungar. Är detta 

sant, eller finns det bland medlemmarna 

kännedom om ytterligare platser där 

storspoven häckar?  

Storspov.  Foto: Ingemar Larsson 



Det finns ett par lokaler under denna 

tidsperiod som också sticker ut med 

vardera sju rapporter. Ålatorp/Åmen där 

spoven häckade 2006 (2 ungar) och 

Sävsjön. Utöver detta finns under 2000-

talet bara lokaler där någon enstaka ob-

servation gjorts under häckningstid.    

Fågelklubben hoppas att så många som 

möjligt av våra medlemmar ger sig ut 

när våren kommer och rapporterar in 

sina storspovsobservationer. Bäst är att 

rapportera direkt på Artportalen, men 

du kan också kontakta någon i styrelsen.  

 

Som avslutning kommer här ett utdrag 

ur Björn von Rosens ”En värmländsk 

myr” 

 

”Jag brukade börja dagen med att sätta 

mig på en stubbe bland buskarna i back-

sluttningen och titta ut över myren. Ofta 

vid denna tidiga timme var det dimma; då 

voro fåglarna tysta och senare att vakna 

än annars. Ur det mjölkiga havet bortom 

de närmaste ljungrevlarna stucko bara de 

högsta av grantopparna upp, under dem 

var det tomhet, en vit bomullsaktig, döds-

tyst stillhet, droppande av kondenserad 

fukt från björk, martall och ljungtoppar. 

Då kunde spoven låta höra sig. Det kom en 

ton ur dimman, en enda frågande, hårt an-

spänd ton: ”puu-itt”. Den upprepades 

några gånger med obestämda mellanrum, 

som föllo dova och döda som bomullsblock 

mellan ropen; den kom flytande, stilla och 

nästan hemskt ensam, på de tyst vältande 

mjölkvågorna ute i det täta, vita. ”Puu-

itt”, ropet låg och darrade ett tag i fukten 

innan det drunknade, gällt och mjukt, för 

var gång envist fixerat på samma tonläge: 

det var som om fågeln försökt hänga upp 

tonen på en osynlig krok i dimman. Den 

hängde kvar en sekund eller två men slant 

sedan av kroken och sjönk ned i den fuk-

tiga bomullen, dränktes och blev borta, 

den absoluta stillheten tog vid igen. Spo-

ven var tålig i rösten, han tog för var gång 

upp tonen igen, lite gällare och mer utdra-

gen; han balanserade den med ständigt 

större omsorg, han började om och om, så 

på tjugondedelstonen loka som efter en 

stämgaffel: - ”puuu-itt” – ”puuu-u-itt”. 

Småningom ökade hans röstvolym en 

aning, det var som om krokarna började 

hålla bättre, den blinda stämman trevade 

allt ivrigare, tonen steg en obetydlighet, 

ropen kommo allt tätare – och pang, med 

ens hittade han den hållbara hängkroken: 

”Puui-pui-pui-puuuui-puuuui-puuuuuuui” 

– nu höll kroken, och han rev ut ropet som 

ett band från en rulle i långa porlande kas-

kader, svallande av jubel, fulla av mjukhet 

och styrka, en sång om ensamhetens skön-

het, dimmans vithet och gryningshimlens 

stillhet. Strax efteråt brukade han själv 

komma seglande, ännu sakta drillande, 

med sin stora bågböjda näbb glänsande 

som koppar i den ljusröda luften högt över 

dimman; med kraftfulla vingrörelser, över-

jordiskt lätt och snabb sam han fram där-

uppe i det vida ljushavet, med den klara 

vattringen över bröstet skimrande som 

brungult siden, han gjorde ett svep ut över 

sjökanten, blev hälsad med ett dovt 

”tjong!” och en störtdykning av storlom-

men, släppte en glimmande exkrement-

klump i tvärvändningen över mitt huvud 

och seglade sedan under förnyade drillar 

på orörliga, stålfjäderstyvt utspända 

vingar långsamt och snett nedåt bakom en 

granridå, som den vikande dimman just 

blottat ute på myrflaket. Då var dagen bör-

jad; jag knackade ur pipan och började 

sakta gå inåt ljunghavet”. 

 

 



Inventeringsmetodik för nattskärra. 

 

Refererande till den intressanta föreläs-

ningen på förra årets årsmöte kommer 

här en metodik utarbetad av Urban 

Rundström som är användbar vid inven-

tering av nattskärra: 

 

Undertecknad har studerat och ring-

märkt nattskärror under 7 säsonger 

(2010-2016) och totalt så har mer än 

250 nätter tillbringats i dess sällskap 

och mer än 730 st har fångats och ring-

märkts. Detta har gjort att jag har fått en 

bra bild av deras uppträdande under 

spelperioden och även gjort att jag nu-

mera ganska bra kan pricka in när de är 

mest aktiva under natten och säsongen.   

Mycket av spelaktiviteten beror också 

på väder och andra faktorer, så i föl-

jande artikel ska vi nu försöka reda ut 

hur man har bäst chans att få höra natt-

skärrans spinnande i sommarnatten.  

Vår svenska nattskärra (Caprimulgus 

europaeus) är en av de 57 arter av släk-

tet Caprimulgus som finns runt hela jor-

den och den enda som finns i Nordeu-

ropa. Det svenska beståndet uppskattas 

till ca 7 000 par, vilket troligen är en 

underskattning då det är en svårinvente-

rad art om man inte känner till dess 

nattliga och säsongsbetonade vanor.  

Min uppfattning från Östra Småland är  

att vi har ett ökande bestånd i just det 

området.  

 

Läten  
Hörbarheten för att höra en spelande 

nattskärra är under riktigt optimala för-

hållanden kring 1 km, men är det träd 

som skymmer så förkortas det avståndet 

till ungefär hälften. Så hör man en natts-

kärra bra så befinner den sig oftast inom 

400 meter.  



 

Det läte som man vanligast förknippar 

med nattskärran är dess spel/sång som 

hörs vida omkring. Det är ett knarrande 

spinnande läte som stiger och faller i 

tonhöjd och kan hålla på i långa stunder 

utan uppehåll och det är hanen som an-

vänder sig av det. När en hona eller en 

annan hane närmar sig så slår spinnan-

det över i ett joddlande ¨fiårr, fiårr¨ och 

i samband med det ofta även vingklat-

schar. Är klatscharna långsamma så är 

det en hona som närmar sig och är det 

en hane så börjar båda att slå med ving-

arna i hastigare tempo och även jaga 

varandra. En irriterad skärra som landar 

har ett svagt knarrande i samma 

tonhöjd hela tiden som inte hörs 

så långt.  

Locklätet är ett ganska kraftigt 

grodlikt ¨krruit¨ och yttras både 

från flygande och stillasittande få-

gel av båda könen, honans läte är 

något svagare än hanens.  

Varningslätet är ett upprepat, 

ihärdigt ¨tjeck, tjeck, tjeck¨…… 

som används av båda könen och 

vanligast när man befinner sig i 

boområdet eller i närheten av ny-

ligen flygga ungar.  

  
 

Biotoper  
Först och främst så måste man besöka 

rätt biotoper för nattskärran och här i 

Östra Småland kring Oskarshamn är det 

avverkade ytor som gäller. Dessa ska 

vara några år gamla och den nya växt-

ligheten ska ha växt upp till en höjd av 

ca 2 meter för att det ska vara helt opti 

malt. På och i anslutning till dessa ¨hyg-

gen¨ brukar det kunna finnas upp till 15 

spelande hanar Andra bra ställen är 

kraftledningsgator, tallhällmarker, gam-

la sand-/grustag, mossar/myrar och 

större bergsområden. På södra Öland är 



det träddungarna i 

anslutning till Alva-

ret som hyser flest 

nattskärror.  

  
Väder  
Vädret spelar en vik-

tig roll och vindstilla 

nätter är nästan ett 

måste och då är ju 

också hörbarheten 

som bäst. Om det är 

varmt eller inte spe-

lar inte någon större 

roll, men faller tem-

peraturen snabbt un-

der natten så häm-

mar det spelaktivite-

ten en viss del.  

Nattskärrorna känner att det är regn på 

väg ca 2 timmar innan det anländer och 

då avtar spelaktiviteten. Regn och in-

kommande regn gör att spelaktiviteten 

ofta avstannar helt och det blir helt tyst i 

skogen ungefär samtidigt. Kommer det 

ett lättare regn under förnatten så kan 

det ofta bli bra aktivitet efter regnet om 

inte nya regnfronter är på väg in. Tät 

dimma och uppblåsande vind under nat-

ten hämmar också spelaktiviteten. Så 

håll koll på vädret innan ni åker ut!  

  
Säsongsaktivitet  

Nattskärran har en utsträckt sträckpe-

riod och de första brukar anlända i slutet 

av april/början av maj för att sedan 

fortgå fram till ca en vecka in i juni må-

nad, då alla brukar vara på plats. Ha-

narna är de som anländer först för att 

sedan följas av honorna någon vecka se-

nare.  

Under de första veckorna så låter de inte 

speciellt mycket, utan brukar ha en kort 

spelperiod strax efter skymningen och 

korta perioder lite då och då under nat-

ten. Ofta ser man de flyga omkring och 

födosöka den första tiden när de anlänt, 

förmodligen för att fylla på reserverna 

efter den långa flytten från Afrika samt 

muta in sina revir.  

Kommer man sedan fram till mitten av 

juni så börjar de spela hela nätterna ige-

nom ända fram till början av augusti, då 

aktiviteten avtar innan flyttningen. 

Flyttperioden under hösten är också ut-

sträckt under en längre period där de 

gamla fåglarna flyttar först för att sedan 

följas av årets ungfåglar. Detta kan bero 

på att de har en lång häckningssäsong 

och kanske även lägger två kullar om 

vädret tillåter. Jag har ringmärkt nyligen 

flygga ungar redan i slutet av juni sam-

tidigt som en del andra ligger och ruvar 

äggen. Likaså i augusti när många ung-

fåglar är flygga så finns det enstaka som 

fortfarande har små nykläckta ungar i 

boet. De sista nattskärrorna drar iväg i 

slutet av september och under oktober.  

  
 



 

Dygnsaktivitet  

(Se även under säsongsaktivitet).  

När de börjar spela mer aktivt i början 

av säsongen så förekommer det ett tyd-

ligt speluppehåll på en timme kring 

midnatt då de inte spelar alls, så då kan 

man gärna ta en fika eller ägna sig åt 

andra aktiviteter. Under den timmen 

kan man ibland se de flyga omkring och 

födosöka istället. Detta speluppehåll är 

viktigt att tänka på om man inventerar 

nattskärror, för man kan lätt tro att de 

områden man befinner sig i just då inte 

hyser några nattskärror alls vilket ofta 

inte är sant om habitatet är bra. Jag har 

under den timmen försökt att få de börja 

spela igen genom att spela upp deras lä-

ten, men de nonchalerar det totalt och 

inte en enda nattskärra svarar.   

Under häckningen förekommer en kort 

spelperiod strax efter solnedgången på  

5-10 min för att sedan komma igång  

igen efter ca 1 timma. Det är hanen som 

 

 

 

spelar lite innan han flyger till boet och 

avlöser honan under tiden som hon är 

och födosöker.  

  
Övrigt  

Jag tillbringar ofta hela nätterna i 

samma område och har då märkt att 

många nattskärror sitter tysta långa peri-

oder under tiden som andra spelar för 

att sedan börja spela när de tystnar. Så 

man bör gärna stanna ett bra tag och 

lyssna av ett område för att få med de 

flesta av lokalens skärror. Vid ¨vanlig¨ 

inventeringsmetod med snabba stopp på 

5-10 min tror jag att man bara får med 

ca 1/3 av det verkliga beståndet i natt-

skärretäta områden. Det är många 

gånger som jag får tips om områden 

med 2-3 spelande skärror och när jag 

vistas där en hel natt så är det nästan all-

tid tvåsiffriga antal som verkligen finns 

där. Om man har hoande ugglor i när-



heten så är nattskärrorna lite mer tillba-

kadragna i sitt spelande. Playback är ett 

effektivt sätt för att få tysta nattskärror 

att komma igång och ofta kommer de 

flygande för att spana in det som låter 

och man får då ofta ordentliga närobser-

vationer av nattskärran.  

Det räcker med att spela upp deras läte i 

15-20 sekunder för att de ska komma 

igång.  

Kring fullmåne är det ofta stor aktivitet 

på nattskärrorna och det hänger ihop 

med att de flesta synkroniserar sin ägg-

läggning då, men det kan vara svårt att 

ha koll på antalen, då de som sagt är 

väldigt aktiva och flyger omkring 

ganska långa sträckor.  

  
Sammanfattning  
Nattskärran är ju känd som en ganska 

svårinventerad art, men så behöver inte 

vara fallet om man vet vad man ska ha 

koll på. Det viktigaste när man invente-

rar nattskärror är att ha koll på vädret  

och känna till dess aktivitetsperioder 

både under säsong och dygn samt veta 

vilka habitat de föredrar. Artportalen är 

ett bra sätt att hålla koll på var nattskär-

rorna finns och bli inte förvånade om 

det finns betydligt fler där än vad som 

rapporterats in.  

Så offra gärna ett par nätter och ge er ut 

i den ljuvliga sommarnatten och hitta 

fler nattskärror än man trodde fanns.  

Lycka till med nattlyssningarna och jag 

lovar att ni får ett större utbyte av era 

nätter i skogarna om ni i varje fall till 

viss del följer min metodik.  

 

 

Text och foto: Urban Rundström 

 

 
 

Kungsörn i Kronobergs län 2018 

 

Denna artikel är en förkortad version 

som framför allt koncentrerar sig på 

kungsörnen i Uppvidinge kommun. 

Den övergripande rapporten, som be-

handlar hela Kronobergs län, finns att 

läsa i ”Fåglar i Småland, Milvus nr 4 

2018, sid 5-9. 

 

Årets kungsörnsinventering har bjudit 

på såväl glädjeämnen och överrask-

ningar som besvikelser. Även om resul-

tatet stannade vid två häckningar och 

blott en unge som överlevde sommaren, 

finns ändå tillräckligt med oväntade 

händelser som gör 2018 till ett av de 

mest spännande kungsörnsåren sedan de 

organiserade inventeringarna påbörja-

des för tolv år sedan. 

 

Bakgrund 

Liksom tidigare år har inventeringarna 

genomförts på uppdrag av Länsstyrel-

sen Kronoberg. Upplägget har varit 

identiskt med föregående år. Under feb-

ruari-mars genomfördes spelflygsinven-

teringar på flera platser Uppvidinge, 

Ljungby och Älmhults kommun. På 

sensommaren har det även skett upp-

följning av aktiva kungsörnsrevir med 

förhoppning om att lokalisera bon och 

ungar.  

Vädermässigt har däremot 2018 varit ett 

annorlunda år. Senvinterns kraftiga snö-

fall tvingades oss överge några av våra 

tilltänkta inventeringspunkter – det var 

helt enkelt omöjligt att ta sig dit. Som-

marens extremvärme och långvariga 

torka skapade också farhågor om klen 

häckningsframgång, vilket delvis också 

besannades. Artikeln nedan redovisar 



årets resultat från länets intressantaste 

kungsörnsmarker. 

 

Uppvidinge kommun 

Uppvidinge fortsätter att vara artens 

kärnområde i Kronobergs län. Här note-

rades en av årets två lyckade häckningar 

– dessutom den enda där ungen över-

levde sommaren. Uppvidinge är också 

det område där det tydligast tycks ske 

en spridning av fåglar från kända revir 

till nya områden. 

 

• Uppvidinge 1. 2018: Konstaterad häck-

ning, en flygg unge.  

Kungsörn har setts regelbundet i områ-

det sedan starten av organiserade inven-

teringar för tolv år sedan (då i regi av lst 

Kronoberg). Efter flera säsonger med 

misstankar om häckning, konstaterades 

en sådan 2012 då såväl boträd som 

flygg unge lokaliserades Under nämnda 

säsong observerades dessutom ytterli-

gare en flygg unge inom reviret. Denna 

antas ha lämnat boet före vår upptäckt. 

Även efter 2012 har kungsörn fortsatt 

att vara reviret troget. Tyvärr blåste det 

kända boträdet ner 2014. Fortsatt regel-

bundna observationer av ett adult par 

liksom spelflygande fåglar har stärkt 

misstankarna om att det borde finnas ett 

eller flera alternativbon i området. 

Under de två senaste säsongerna har 

mycket tid spenderats på att finna alter-

nativbon med vägledning från fåglarnas 

rörelsemönster. Dessutom har det gjorts 

flera gryningsbesök under sensommaren 

med förhoppning om att lokalisera tigg-

läten från ungar. Trots många timmar i 

fält och en stor mängd undersökta 

skogsvägar, har dock örnarna fortsatt att 

gäcka oss. 

Även 2018 började ungefär som föregå-

ende år med observationer av de gamla 

fåglarna under såväl parflykt som spel-

flykt över reviret. 23 februari iakttogs 

dessutom parning. 

Sensommarens eftersök koncentrerades 

främst till trakten för den sistnämnda 

iakttagelsen. Även nu misslyckades vi 

med att upptäcka något intressant, men 

så, i gryningen den 28 juli, hördes äntli-

gen tiggläten som lät lovande. Efter att 

ha studerat terrängkartor, gjordes ett 

nytt försök morgonen den 2 augusti. 

Och nu rådde det inget tvivel, det var 

kungsörn som hördes! 

Tigglätet hördes på ungefär en kilome-

ters avstånd. Till slut kunde även en en-

sam ungfågel lokaliseras. Fågeln tryckte 

tätt intill en tallstam på ett hygge. Med 

stor vinglighet lyckades den flyga till 

andra sidan av hygget och dimpa ner i 

en gran, varpå vi lämnade observations-

platsen för att inte störa i onödan. Med 

stor sannolikhet finns också boet inom 

100-200 meters radie från den plats där 

fågeln sågs. Under vintern kommer vi 

att fortsätta att leta efter själva boplat-

sen. 

 

• Uppvidinge 2. 2018: Aktivt revir.  

Vårt andra säkra revir har bara varit 

känt sedan 2016. Kungsörn har i och för 

sig en lång historik i det aktuella områ-

det med flera observationer under en 

lång rad av år som gäller såväl vinter- 

som sommariakttagelser. Men det var 

först 2016 som ett aktiv revir kunde 

konstateras. Samma år genomfördes 

också en lyckad häckning som resulte-

rade i två flygga ungar. Även 2017 blev 

lika produktivt. 

Under 2018 föddes förmodligen inga 

kungsörnsungar i området. Samtidigt  



 

 

gjordes både glädjande och anmärk-

ningsvärda iakttagelser i reviret. 

Under vårvinterns första besök observe-

rades ett kungsörnspar som trots peri-

oder av snöfall och långt ifrån optimalt 

ljus uppfattades identiskt tecknade med 

det gamla par som funnits i området se-

dan åtminstone 2016. Vid det aktuella 

tillfället sågs även två 2-k fåglar som 

rörde sig i de gamla fåglarnas närhet 

utan att bli bortkörda eller attackerade, 

vilket tyder på att dessa var identiska 

med ungfåglarna som blev flygga under 

föregående år.  

Observationerna vid nästa inventerings-

tillfälle, den 20 mars, blev däremot an-

märkningsvärda. Dels för att paret 

kunde observeras från tre olika invente-

ringspunkter längs en sträcka som åt-

minstone mäter en mil från norr till sö-

der och som egentligen är längre än så, 

då den ena individen kunde följas som  

 

 

 

en liten prick från norr innan den anslöt 

sig till sin partner. Observationerna kan  

möjligen ge oss lite mer vägledning om 

hur stora kungsörnsreviren är hos oss. 

Mest anmärkningsvärt av allt, var dock 

att den ena adulta fågeln nu hade säll-

skap av en individ med mycket vitt på 

vingar och stjärt, och som senare, efter 

granskning av fotografier uppskattades 

som 5-k. 

Mycket tyder alltså på att det under vå-

rens lopp bildades en ny parkonstella-

tion i reviret. Vad som hänt med den 

andra, adult tecknade individen, är 

oklart. Mot den aktuella bakgrunden är 

det väl knappast förvånande att det inte 

tycks ha kommit några kungsörnsungar 

på vingar i området. Glädjande däremot 

är att det gick så fort för den kvarva-

rande adulta fågeln att hitta en ny part-

ner – vilket i sig borde vara ett kvitto på 

hur attraktivt reviret är. 

 

Kungsörn.  Foto: Kent Öhrn 
 



• Uppvidinge 3. 2018: Området med ak-

tivitet av kungsörn.  

Det här stora området av myrar och vid-

sträckta skogar har under flera år tillhört 

våra stora frågetecken. Ännu så länge 

har varken någon häckning eller något 

aktivt revir konstaterats. Men en eller 

flera kungsörnar rör sig regelbundet i 

området och under mars 2017 iakttogs 

bland annat en spelflygande adult 

kungsörn som dessutom aktivt körde 

bort en havsörn. 

Tyvärr kvarstod även frågetecknen efter 

säsongen 2018. Men liksom föregående 

år finns flera intressanta iakttagelser, 

bland annat av två yngre/subadulta 

kungsörnar som den 18 mars observera-

des i parflykt under en längre tid. 

 

 

• Uppvidinge 4. 2018: Område med akti-

vitet av kungsörn.  

Återigen ett område där vi inte lyckats 

konstatera något aktivt revir. Misstankar 

om sådant har ändå funnits efter flera 

observationer av en adult kungsörn un-

der våren 2017. Från i år finns dock 

bara en iakttagelse av en adult fågel lik-

som en observation av en yngre kungs-

örn. Frågetecknen om områdets status 

kvarstår med andra ord. 

 

 

• Uppvidinge i övrigt. 

Få höjder och naturliga punkter med 

god utsikt, gör kommunen svårinvente-

rad. Årets summa i Uppvidinge stannar 

vid totalt två aktiva revir, av vilket det 

ena resulterade i en lyckad häckning 

med en flygg unge. Men då det även fö-

rekommer flera kungsörnsobservationer 

från andra hörn av kommunen, är det 

inte alls omöjligt att det finns ytterligare 

revir att upptäcka. 

Sammanfattning häckningar & revir 

2018  (hela Kronobergs län) 

Under 2018 genomfördes två kungs-

örnshäckningar i Kronobergs län, som 

resulterade i en unge vardera. En av 

dess förolyckades dessvärre av svält, 

medan den andra uppnått självständig 

ålder. I länet fanns ytterligare minst ett 

aktivt revir och ett troligt revir. Kom-

munvis är fördelningen följande:   

 

Häckningar:  

Uppvidinge 1  

Ljungby 1 

 

Aktiva revir (utöver häckningarna): 

Uppvidinge 1.  

 

Möjliga revir:  

Alvesta 1. 

 

 

 

 

Även i år har KOFs kungsörnsgrupp be-

stått av Rolf Lilja (sammankallande), 

Mikael Persson och Per Fogelström. 

Från vår sida vill vi önska ett varmt och 

innerligt tack till alla tappra fågelskå-

dare som härdat ut inventeringspass i 

såväl bitande vind som kyla och snö.  

 

 

 

 

Mikael Persson  

 

 

 

 



Allhelgonarallyt i Småland 2018 

 

Artrallyt i Småland avgjordes tradit-

ionsenligt under Allhelgonahelgen 3-4 

nov. Både lördagen och söndagen bjöd 

på vackert väder och bra skådarförhål-

landen. 

Vi fick under helgen in rapporter från 

21 klubbmedlemmar som varit ute och 

spanat efter fåglar. Stort tack till alla 

som ställde upp. 

Artrallyt är en uppskattad programpunkt 

under hösten och har blivit ett effektivt 

sätt att hitta intressanta fågelarter i vår 

kommun. 

Upplägget i år, liksom tidigare år, är att 

samtliga lokalklubbar i Småland bjuds 

in att vara med. Tävlingen går ut på att 

under två dagar se så många fågelarter 

som möjligt inom respektive klubbs 

verksamhetsområde. Alla klubbmed-

lemmar kan delta alltefter möjlighet och 

intresse. Tävlingstiden pågår från mid-

natt i två dygn till ny midnatt. 

För Uppvidinge Fågelklubbs del blev 

helgens slutresultatet 74 olika arter. 

Detta är det näst bästa resultat vi upp-

nått sedan vi startade för sjutton år se-

dan. Det är endast året 2010 som varit 

bättre, då vi såg 75 arter. 

Kalmar OF vinner Allhelgonarallyt i 

Småland 2018 på 121 arter, tvåa blir 

Tjust Fågelklubb med 115 arter och på 

bronsplats hittar vi Jönköpings FK med 

110 arter. Lite dimma på några håll i lä-

net under söndagen annars bra väder. 

Totalt noterades 146 arter under helgen 

av 310 skådare i Småland.  

 

Kalmars lista innehöll bl.a. myrspov, 

tretåig mås och fisktärna. Tjust hade 

spetsbergsgås, skärsnäppa och tretåig 

mås. Jönköping fick in skedand och  

 

även Oskarshamn hade skärsnäppa. 

Kärrsnäppa sågs i Växjö och ägrett-

häger sågs i Ljungby, Västbo, Värnamo, 

Tingsryd och Alvesta. Höglandet satte 

nytt rekord med 99 arter och här liksom 

i Nässjö sågs silltrut. Hultsfred hade en 

ladusvala och en sen buskskvätta hitta-

des i Vetlanda.  

 

Mycket glädjande är också att detta eve-

nemang behåller dragningskraften bland 

Smålands ornitologer och är ett av de 

allra största i hela landet. 

 

    

Resultatlista 2018   

  Lokalklubb Antal arter 

1 Kalmar OF 121 

2 Tjust OF 115 

3 Jönköpings FK  110 

4 Oskarshamnsbygdens FK 109 

5 Växjö FK 106 

6 Ljungby FK 101 

7 Höglandet   */ 99 

8 Västbo FK 97 

9 FK Hultsfred 95 

10 Värnamo OF   90 

11 Tingsryds FK 87 

12 Skillingaryd/Vaggeryds OK 84 

13 Uppvidinge FK 74 

14 Alvesta FK 72 

15 Vetlanda OK 70 

15 Markaryds FK 70 

17 Nässjö OK 68 

18 Nybro-Emmaboda FK 66    
   

  

 

  

*/  En sammanslagning av Aneby, Eksjö och Tranås Fågel-

klubbar 

  

 

 



Bästa klubbinsats 2018 
 

Bästa klubbinsats har varit ett uppskat-

tat inslag i tävlingen. Förutsättningarna 

för de olika kommunerna är ju inte des-

amma och vid denna jämförelse tävlar 

man mer mot sig själv. Här har vi jäm-

fört det antal arter som sågs i år i relat-

ion till snittet de 10 senaste åren (2008-

2017).  

 

 

Det var tätt i toppen och som vinnare 

står Tjust OF. Vår egen fågelklubb 

hamnar på en glädjande andraplats. Hur 

många arter man ser under denna helg 

är ju också beroende av hur vädret är. 

Ett fint väder hela helgen har säkert bi-

dragit till att hela 13 fågelklubbar (av 

totalt 18 st) gör ett resultat som är bättre 

än snittet de föregående tio åren. 

 

 

 
Bästa klubbinsats 2018   

  Lokalklubb 
 

1 Tjust OF 110,9 % 

2 Uppvidinge FK 110,0 % 

3 Värnamo FK 109,8 % 

4 Växjö FK 108,6 % 

5 Höglandet */ 107,6 % 

6 Skillingaryd/Vaggeryds OK  107,1 % 

7 Oskarshamnsbygdens FK 105,1 % 

8 Västbo FK 102,7 % 

9 Tingsryds FK 102,2 % 

10 Kalmar OF 101,6 % 

11 Nybro-Emmaboda FK 100,9 % 

12 Ljungby FK 100,2 % 

13 FK Hultsfred 100, 1 % 

14 Vetlanda OK   99,6 % 

15 Jönköpings FK 95,0 % 

16 Markaryds FK 93,0 % 

17 Alvesta FK 89,4 % 

18 Nässjö OK 85,5 % 
   

  
 

  

*/  En sammanslagning av Aneby, Eksjö och Tranås Fågel-
klubbar 

 

 

 

Exkursioner/aktiviteter vintern, våren och sommaren 2019 
 

 

Lördag 13 april 2019 

Orrspel på Horshaga fly. För fjärde året i rad startar klubben årets exkursioner med 

ett besök på Horshaga fly under det mest intensiva orrspelet. Utöver spelande orrar 

kan vi hoppas på bl a ljungpipare och skogssnäppa. Trastsången brukar ljuda från 

olika håll och varje år har det dykt upp någon oväntad art.  

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

om byn Horshaga) Varma kläder och skodon som tål väta! Vi börjar kl. 06.00 men om 

du vill ansluta senare går det också bra. Vi beräknar hålla på till ca kl. 09.00 

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

 

Lördag 4 maj  – Söndag 5 maj  2019 

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

ningens dygn vid Södresjö” Tanken med denna programpunkt är att vi kommer 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 eftermiddag och kväll tyst och rofyllt få uppleva hur fågelsången sakta avtar och 



se nymånens skära som speglar sig i vattenytan. Tittar vi noga mot sjön i skymnings-

ljuset 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 sparvuggla, få vara med om rödhakens första, lite trevande sång innan fågelkö-

ren exploderar 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 

 

Lördag 18 maj - Söndag 19 maj 2019 

Fågel- och naturupplevelser i Våraskruvs naturreservatet. För första gången kom-

mer fågelklubben att delta i Uppvidinge kommuns ”Natur & Kulturrunda”. Vi kom-

mer att vara på plats i Våraskruvs naturreservat båda dagarna kl. 10.00-16.00. 

Du kan bl.a. titta på vår skärmutställning, där vi presenterar fågelklubben och en foto-

utställning av våra medlemmar. En tipspromenad med priser bjuder vi också på. 

Plats: vid ladugården i Våraskruvs naturreservat. Medtag gärna kikare och fika. 

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

 

Lördag 25 maj 2019 

Vandring i Vithults naturreservat. Området är i sin karaktär en blandning av fram-

för allt skog och våtmarker men även betesmark. I reservatet ligger den sedan 1937 

skyddade ”Vithults urskog”. Där finns våtmarkerna Träholmasjön, Tängsjön och den 

nyligen röjda Tängsjö fly. 

Samling stora parkeringen vid Brorsmåla kl. 09.00. Ta med fika och om våren blir blöt 

skodon som tål väta!   

Vi beräknar hålla på till ca kl. 12.00 

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

 

Söndag 7 juli 2019 

Vandring i Bockaskruv. Detta är ett samarrangemang med Länsstyrelsen och Uppvi-

dinge Fågelklubb. 

En kortare vandring (max 4 km) i en delvis naturvårdsbränd barrblandskog. Fokus 

kommer att ligga på naturvärden i form av dagfjärilar, växter och fåglar. Glöm inte att 

ta med fika. 

Vi samlas vid reservatsparkeringen kl. 10.00 och beräknar hålla på till kl. 11.30 

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

 

 



Söndag 22 september 2019 

Vandring i naturreservatet Hedasjön. Hedasjön omges av äldre tallskog och är en 

vacker och besöksvänlig plats. Tillsammans går vi den nya vandringsleden runt sjön, 

ca 3 timmar, och tittar på områdets naturvärden och de skötselåtgärder som utförs i na-

turreservatet. Vid parkeringen finns badplats med iordningsställd grillplats. Medtag ki-

kare och fika.  

Vi samlas vid reservatsparkeringen kl. 09.00 och beräknar hålla på till kl. 12.00 

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 aktivi-

tet tag kontakt med ansvarig ledare. Vi kommer dessutom att meddela ev ändringar på 

vår hemsida www.uppvidingefagel.se 

 

 

 

Vi vill även tipsa om ett par aktiviteter som ingår i Länsstyrelsens Naturguide 2019 

 

Lördag 7 september 2019  kl. 10.00-13.00 

Öppet hus i Stocksmyr. Mycket spännande har hänt i länets största naturreservat. Un-

der dagen besöker vi ett skogsområde som bränts. Här finns en tillgänglighetsanpassad 

stig, vindskydd och en 2 mil lång vandringsled. Möjlighet att vandra längs leden som 

är den längsta genom naturreservat i länet! Vi håller elden varm vid eldstaden och bju-

der på kaffe vid det nya vindskyddet vid Nässjön. Ta gärna med något att grilla 

Samling: stora parkeringen vid Kosta outlet (väster om byggnaden).  

Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Kontakt: Ellen Flygare,  010-223 74 68 

 

Söndag 11 augusti 2019  kl. 10.00-12.00 

Hohults by – Prisbelönt miljö, hus och trädgårdar. Hohult är en levande småländsk 

radby. Den har fått utmärkelsen ”Riksintresse för kulturmiljövården” och är ”ett av de 

mest skyddsvärda odlingslandskapen i södra Sverige”.  

Här får vi se hur man vårdar och bevarar de historiska husen, trädgårdarna och det 

vackra odlingslandskapet. 

Praktisk information: Promenad 2-3 km. Kostnad 100 kr. Medtag fika – vi slår oss ner 

i trädgården. Samling: vid Alsterån, nära vårdcentralen i Alstermo.  

Arrangör: Natur & Kulturguider i Glasriket.  

Kontakt: Ann Sigford, Mia Johansson,  073-8063422, 076-8269162 

http://www.uppvidingefagel.se/


 

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, 363 41  BRAÅS 

 

STYRELSE: 

 

Ordförande: Göran Carlsson 

Ringvägen 14, 364 43 ALSTERMO 

E-post goran.elisabeth@telia.com 

Tfn 0481-615 33 Mob 070-2321235 

 

Vice ordförande: Love Eriksen 

Bihult 1, 364 91  LENHOVDA 

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

                           Mob 073-1825031 

 

Sekreterare: Rolf Lilja 

Sjösåsvägen 16, 363 41  BRAÅS 

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

Tfn 0474-307 16 Mob 0733-107595 

 

Vice sekreterare: Marianne Arfvidsson 

Lejens väg 24, 363 42  BRAÅS 

E-post: marianne@kronobergare.se  

                                                 Mob 070-2705503 
 

 

Kassör: Jonny Svensson 

Nålgatan 3, 364 31  ÅSEDA 

E-post: jonny.svensson@netatonce.net 

Tfn 0474-715 25 Mob 076-1063668 

 

Ledamot: Torbjörn Gustafsson 

Holmahult Gården,  364 91  LENHOVDA 

E-post: tg@glocalnet.net 

Tfn 0474-240 45 Mob 010-4716157 

 

Ledamot: Staffan Jonasson 

Voltgatan 2D,  380 42  MÅLERÅS 

E-post: staffanirene@telia.com 

Tfn 0481-312 36 Mob 070-6031236 

 

 

REVISOR 

Matz Gustafsson, Rynnings väg 38, 363 42 BRAÅS 

 

 

MEDLEMSAVGIFT 2019 

Över 20 år             60:- Under 20 år 10:- 

Familjemedlemmar 10:- 

 

Vårt bankgironr är 5649-6755 
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