
  

Fågelåret som gick 

 

Sitter i slutet på oktober i fjärran land 

och tänker tillbaka på fågelåret som gått 

hemma i Sverige. Det blev inte så 

många aktiviteter med klubben pga rå-

dande pandemi. 

Men vi har ju alla haft möjlighet att 

vara ute i skog och mark. En del har va-

rit ute mer, andra mindre. 

Själv var jag ute mycket i våras för att 

försöka kartlägga det stora tjäderspel vi 

länge haft våra misstankar om men inte 

vetat varken helheten av eller den ex-

akta platsen. Längs vägen dit passerade 

jag Ekhorva fly där det under alla år har  

 

 

 

spelat orrar. Denna vår var inget undan-

tag och det spelade många tuppar och 

jag såg även hönor. Vid tidigare inven-

teringar har jag konstaterat att deras 

centrum är på västra sidan Mögöl även 

om de flesta verkar ”toppspela” (sitta i 

trädtopparna och spela) då mycket tall 

börjar växa upp. Men rätt som jag stod 

där på banvallen, på min väg hem från 

mitt egentliga uppdrag, flyger de in från 
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olika håll, ner på mark och börjar brösta 

upp sig mot varandra.   

Andra i klubben gjorde en kämparinsats 

med tidiga kalla morgnar för att försöka 

klarlägga orrspelen ute på de myrmar-

ker där vi har våra gömslen. Det visade 

sig att inte bara Horshaga Fly utan även 

Stora Fly, Snålåsa Fly och Kamra Fly 

håller stora orrspel. Stammarna fluktue-

rar under åren, det är känt sedan länge. 

Denna vår upplevde vi rikligt med 

skogshöns i speltider. Kanske beror det 

på de två tidigare årens varma somrar 

som då varit fördelaktiga för höns och 

kycklingar?  

Runt midsommar var det dags för in-

ventering av nattskärra.  

 

 

 

Jag blev tillfrågad om jag kunde ta 

några turer längs skogsvägarna på södra 

sidan Hultbren. Det är lite speciellt att 

försöka finna dessa nattens symaskins-

surrande spelare. Flera saker skall 

stämma förutom tiden på året, en vind-

stilla natt, tiden på dygnet, ljuset, inget 

inkommande regn och platsen som var-

ken får vara för tät med gran eller för 

gles med tall. Ni som är med i vår Fa-

cebookgrupp har kunnat ta del av den 

korta ljudinspelningen från en av nät-

terna. Det var i sanning magi. Vi är 

många som lyssnat till deras surrande 

men alla de andra ljuden! Och på nära 

håll! Först undrade jag om det var en 

groda som satt och kväkte strax bredvid 

men det visar sig att nattskärran skär 

med näbben och ger då ifrån sig ett 

mycket märkligt ljud. Det var flera han-

nar som spelade om en revirgräns och 

jag stod mitt i den. De flög alldeles om-

kring och över huvudet på mig med 

vingklappande och andra flyguppvis-

ningar mot den knappt mörka men 

stjärnklara blå natthimlen. 

Vi har haft häckande par av fiskgjusar i 

kommunen och även storlom. Däremot 

verkar det som båda arterna har haft ett 

svårt år. Gjusarna jag följer har bara fått 

ut en unge, vilket är bra i sig såklart, 

men andra år har de haft två. För stor-

lommen har det gått sämre. I Hultbren 

återfann jag paret men utan ungar. Det 

finns säkert en mängd orsaker men de 

jag närmast tänker på är störning från 

skogsavverkning, väldigt lågt vatten-

stånd och ett sjöflygplan som under 

sommaren startar och landar på sjön. 

Hemma på Ekhorva har så många som 

sex holkar varit bebodda av tornseglare 

och så vitt jag förstått har de flesta ung-

arna blivit flygga. Stenknäckarna häckar 

fortsatt i omgivningen och de fick också 

ut sina små. Spillkråka, gröngöling och 

större hackspett trummar och ropar från 

olika delar av området och en mängd 

andra småfåglar och tillika duv- och 

sparvhök samt ormvråk har varit synliga  

Skogsvägar vi är vana att ströva längs men de blir 

allt färre i Uppvidinge 



stora delar av säsongen. Kattugglorna 

har ropat under året och även de fått 

ungar. Till min glädje hörde jag också 

sparv- och pärluggla under våren så 

kanske har de häckat? Det är ännu en 

fantastisk blandning av skogs-, sjö-, 

ängs- och hagmarkshäckande fåglar 

som återfinns i Uppvidinge. 

Men jag kan inte låta bli att känna en 

stor oro. Det pågår som ni alla känner 

till en massiv utbyggnad, både påbörjad 

och projekterad, av vindkraft. Stora de-

lar av tjädrarnas spelplats är idag avver-

kad. 

 
 

 

 

 

Efter en mängd år, pusslande av inform-

ation och idogt sökande, letande, lyss-

nande och tidiga morgnar fann jag ut att 

de rör sig över ett större område än vi 

trott, helt enkelt för att det är så många 

tuppar. Och nu, när jag efter alla år änt-

ligen börjat förstå helheten, byggs det 

vindkraftverk mitt i platsen. Min vrede 

och sorg är som ni förstår större än jag 

finner ord för. Hur det skall gå för tjäd-

rarna och spelplatsen i sin helhet står 

skrivet i stjärnorna. Men tyvärr har jag 

inga större förhoppningar om att yngre 

tuppar stannar eller kommer dit. Det är 

troligen bara de äldre som revirtroget 

återfinns där en tid till. 

 

 

 

Runt våra myrar och orrspel, runt och 

emellan lommarnas och fiskgjusarnas 

sjöar, mellan rastplatserna och reserva-

ten, Natura 2000 områdena och nyckel-

biotoperna projekteras ännu mer vind-

kraft. De nattskärrerevir jag inventerade 

rapporterade jag med nummer på vilket 

verk som skall byggas på platsen. Hur 

det skall gå för dessa nattens riddare vå-

gar jag inte ens tänka på. 

Jag är inte sämre än alla andra att jag 

försöker måna om vår blå planet. Jag 

har inte svaren på hur varken klimatkris 

(verklig eller inte beroende på vem man 

frågar), lösning för energiförsörjning, 

miljöförstöring eller för den delen vårt  

I våras ställde jag mitt gömsle på höjden i bakgrunden 

då jag efter många år funnit att här bör jag kunna 

höra och kanske se hur många tjädrar det stora spelet 

hyser  

Idag är området avverkat, sprängt, utjämnat och för-

berett för ett av de 57 verken Tvinnesheda-Badeboda 

vindkraftsindustri skall innehålla. 

Samma plats ur annat perspektiv. 

En plats i tjäderspelets utkant, dessutom en höjd där 

rovfåglar och tranor stiger på termiken från Ekhorva 

fly. 



oansvariga utnyttjande av moder 

jords resurser skall lösas. Men per-

sonligen är jag övertygad om, att 

bygga Uppvidinges skogar full med 

vindkraft och allt vad därtill hör, det 

är inte rätt väg att gå. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Text och foto: Barbro Loborg 

 

 

 

Nattskärrorna spelade här i somras 

Hur ska det gå för nattskärrorna som spelade här får framtiden utvisa. 



SmOF:s kungsörnsinventering i Uppvidinge kommun 2020 

 

Även 2020 har Smålands Ornitologiska 

Förening på uppdrag av Länsstyrelsen i 

Kronoberg inventerat länets kungsörnar. 

Liksom tidigare år har uppgiften varit 

inriktad på att leta efter spelflygande 

fåglar och revir enligt Kungsörn Sveri-

ges riktlinjer och kriterier. Arbetet har 

haft fokus på perioden februari-mitten 

av mars. Här följer en kort resumé avse-

ende Uppvidinge, då årets resultat i 

mycket liknar det som gällde för 2019. 

Besvärligt väder 

Årets säsong har vädermässigt varit det 

besvärligaste sedan starten 2013. Långa 

perioder med antingen regn och dimma 

eller tider av mycket hårda vindar har 

inneburit få lämpliga inventeringstill-

fällen. 

Ogynnsam väderlek har medfört att vi 

tvingats ägna mer tid åt våra kända revir 

än jämfört med tidigare år, vilket i sin 

tur resulterat i att flera intressanta områ-

den inte hunnit besökas och saknar 

täckning under 2020. 

Tre aktiva revir 

Trots knöliga förutsättningar landar 

årets resultat på tre aktiva revir i Uppvi-

dinge kommun. Samtliga förekomster är 

etablerade och kända sedan tidigare 

år.  Paren fanns på plats även 2019.  

Under sommaren fortsatte vårt arbete 

med att försöka lokalisera häckningar 

och undersöka häckningsutfall. Uppgif-

ten skedde bland annat genom kontroll 

av kända boplatser och lyssning efter 

mattigande ungar i de aktiva reviren. 

Dölj alla dina kungsörnsrapporter! 

Till sist en vädjan. Tyvärr finns en hot-

bild mot länets kungsörnar. Illegal jakt 

som finner näring i rovdjurshat är 

dessvärre en realitet som skulle kunna 

hota artens fortbestånd hos oss. Även 

det högt uppskruvade tonläget i sam-

band med vindkraftsetableringar bidrar 

till att göra situationen för kungsörn ex-

tra sårbar. 

Kungsörnsgruppen i Kronobergs län 

vädjar därför alla fågelskådare att rap-

portera samtliga kungsörnsiakttagelser i 

länet som dolda på Artportalen. Genom 

att kryssa i och markera rapporterings-

fältet för dold observation, blir iaktta-

gelsen inte längre öppen information 

med risk att användas mot fåglarna. 

För att undgå att röja revir, bör varken 

gamla eller ungfåglar rapporteras öppet. 

Alltså: oavsett tid på året, ålder på aktu-

ell fågel, observationsplats eller andra 

omständigheter: Dölj dina kungsörnsob-

servationer! 

Tack för visad hänsyn & förståelse! 

 

Mikael Persson och Rolf Lilja 

Kungsörn. Foto Kent Öhrn 



Lär dig artbestämma fåglar genom ljud 

 

Att lära sig fåglars läten ett bra sätt att 

artbestämma dem. Det är dessutom ett 

bra sätt att lära sig mer om deras liv. I 

Artfakta finns ljudinspelningar av näs-

tan samtliga cirka 300 svenska fågelar-

ter. Ljuden är även tillgängliga i Artpor-

talens checklista som är enkel att an-

vända ute i fält. 

 

 

Hackspettar är världsmästare på att 

trumma. På en halv sekund hinner de 

trumma 10 till 16 slag med näbben. Sta-

ren är suverän på att härma andra fåg-

lars läten, och den kan till och med imi-

tera ljud från staden, till exempel bil-

larm. Det smattrar, surrar, gnisslar och 

visslar om staren på våren.  

Många arter har en stor repertoar som 

inte bara innehåller olika visslande och 

kvittrande läten utan även mekaniska lä-

ten med exempelvis näbben, vingarna 

och stjärten. Detta är exempelvis ljud 

som hackspettars trummande, knipans 

eller knölsvanens vingljud när den fly-

ger eller enkelbeckasinens vinande läte  

 

 

från de vibrerande stjärtpennorna när 

den störtdyker vid spelflykt. 

Fåglars läten används bland annat för 

att hävda revir, vid val av partner, för 

att varna, för igenkänning mellan indi-

vider och för att ge respons på individer 

av samma art. 

 

Olika kategorier 

Fågelläten är inte något fast och definie-

rat. Precis som bland människor föränd-

ras fågelpopulationers läten. Populat-

ioner som av en eller annan orsak är åt-

skilda kan till exempel utveckla olika 

dialekter. 

Men även om lätena kan förändras finns 

det olika typer av ljud som fågeln an-

vänder vid olika tillfällen och i olika pe-

rioder i fågelns liv. De läten som fåg-

larna åstadkommer med strupen delas in 

i kategorierna: sång, lockläte, varnings-

läte, skuggsång och tiggläte. 

▪ Spel eller sång; när en fågel spe-

lar/sjunger kommunicerar den med 

andra fåglar. Många arter har en hel 

repertoar av sångtyper och hos 

många kan dessutom båda könen 

spela/sjunga. Sången används 

främst under häckningstid för att at-

trahera en partner eller för att hävda 

reviret, men när väl reviret är eta-

blerat och häckningen inletts tystnar 

snart fågelsången. 

▪ Lockläte; även om sången är det 

mest spektakulära av fågellätena 

kan lockläten vara nog så artty-

piska. Locklätet är oftast kort och 

brukar ha en hög volym. Många ar-

ter använder sig av det när de flyger 

för att hålla ihop flocken eller för 



att få kontakt med artfränder nere 

på marken. 

▪ Varningsläte; de flesta fåglar har ett 

eller flera läten för att varna artfrän-

der när exempelvis ett rovdjur/rov-

fågel närmar sig. 

▪ Skuggsång; kan bäst beskrivas som 

en fågel som sjunger för sig själv. 

Exempelvis är det inte ovanligt att 

övervintrande fåglar ägnar sig åt att 

sjunga långt innan häckningspe-

rioden startar. Yngre fåglar kan 

ägna sig åt det för att öva sig inför 

häckningssäsongen och även honor 

nyttjar skuggsång. 

▪ Tiggläte; är något som ungar använ-

der sig av för att förmå föräldrarna 

att ge dem mat. Speciellt rovfåglar 

och ugglor har kraftiga tiggläten 

som hörs på långt håll. 

 

 

 

Fågelläten i Artfakta 

Genom att lära sig fåglarnas olika läten 

kan man få god hjälp för att artbe-

stämma fåglar. I Artfakta finns ljudin-

spelningar av nästan samtliga cirka 300 

svenska fågelarter. Presentationerna in-

nehåller kompletta ljudbilder från de 

häckande och regelbundet uppträdande 

arterna i Sverige. Det är resultatet av ett 

omfattande arbete som nu är lättillgäng-

ligt för den naturintresserade allmän-

heten och för alla som vill bli bättre på 

att artbestämma fåglar. En länk till arten 

och fågellätena finns dessutom att nå 

från arterna i Checklistan. 

Samtliga inspelningar har gjorts av Pa-

trik Åberg, Tibro, som nyligen gick 

bort. Han har under en stor del av sitt 

liv arbetat målmedvetet med att spela in 

fågelläten i Sverige och i många andra 

länder runt om i världen. Han ses som 

en av de främsta inspelarna av fågelljud 

i både Sverige 

och övriga de-

lar av världen. 

 

Text: Johan 

Nilsson och 

Ulrika Sehl-

berg Samuels-

son. 

Foto: Johan 

Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

Artikeln hämtad från ArtDatabankens 

analyser och nyheter 

 

 



Allhelgonarallyt i Småland 2020 

 

Artrallyt i Småland avgjordes tradit-

ionsenligt under Allhelgonahelgen 31 

okt-1 nov. Lördagen började med lite 

disigt väder och även lätt regn som ef-

terhand upphörde men under hela dagen 

mulet och till och från även lite dis. 

Söndagen började med dis och dimma 

på förmiddagen, följt av lätt duggregn 

mitt på dagen. Först sen eftermiddag 

klarnade det upp och solen lyckades 

nästan ta sig igenom molntäcket. 

Vi fick under helgen in rapporter från 

28 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 

2020 ett rekordår i alla bemärkelser. 

Helgens slutresultat hamnade på 92 

olika arter, att jämföra med 75 arter som 

var tidigare rekord från 2010. Redan på 

lördagen hade vi fått ihop 76 arter som 

med råge slår det tidigare rekordet på 66 

arter, även detta från 2010.  

Bidragande orsak var säkert det för års-

tiden varma vädret tillsammans med 

regn och dis/dimma som tryckte ner 

marina arter över några av sjöarna i  

 

 

 

Uppvidinge. Framför allt var det Mad-

kroken och Lenhovdasjön som utmärkte 

sig. Dessutom var antalet medlemmar 

som var ute i helgen även det ett rekord. 

För fågelklubbens räkning var det nit-

tonde året vi deltog. Totalt har vi nu, 

under de år vi varit med, kunnat räkna 

in 120 olika arter. Förstagångsarter 

2020 var skedand, bergand, svärta, grå-

hakedopping, röd glada, tornfalk, sot-

höna, kungsfiskare och hämpling. Gi-

vetvis var även detta nytt rekord. Så 

många som nio nya arter under ett år 

har aldrig hänt tidigare. 

Vi har en liten bas att stå på, nämligen 

de 27 arter som vi sett alla 19 åren. 

Dessutom har vi 9 arter som vi sett 18 

år, alltså missat ett år.  

Resultatlista 2020   

  Lokalklubb Antal arter 

1 Kalmar OF 126 

2 Jönköpings FK 123 

3 Växjö FK  122 

4 Tjust FK 120 

5 Oskarshamnsbygdens FK   119 

6 Ljungby FK  115 

7 Västbo FK  109 

8 Hultsfred FK 105 

9 Alvesta FK 103 

9 Höglandet   */   103 

11 Torsås  96 

12 Skillingaryd/Vaggeryds OK 94 

12 Tingsryd FK 94 

14 Uppvidinge FK 92 

15 Värnamo FK 91 

16 Nässjö OK  85 

17 Nybro-Emmaboda FK  78 

18 Vetlanda OK  73 

19 Markaryd FK 66    

  

 

  

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

klubbar 



Ser man på resultatet från hela Småland 

blev det ny rekordnotering när Kalmar 

OF som vinner Smålandsrallyt på 126 

arter, där det tidigare rekordet var på 

124 arter i Jönköping 2014. Trots delvis 

tufft väder blir årets upplaga även den 

största någonsin med hela 375 skådare i 

fält. Värmen och kraftigt regn som 

tryckte ner marina arter över Smålands 

inland, gjorde att många klubbar slog 

nya häftiga rekord. Flera roliga arter hit-

tades under helgen, t ex vitnäbbad 

islom, storlabb, tretåig mås, blek torn-

seglare, lappuggla, korttålärka, brun-

sångare och brandkronad kungsfågel. 

Ovanligt många lag hade också ägrett-

häger med på listan.  

Mycket glädjande är också att detta eve-

nemang behåller dragningskraften bland 

Smålands ornitologer och är ett av de 

allra största i hela landet. 

Från fågelklubbens sida hoppas vi på att 

ännu fler av våra medlemmar kommer 

med till nästa Allhelgonahelg. 

 

 

Bästa klubbinsats 2020 
 

Bästa klubbinsats har varit ett uppskat-

tat inslag i tävlingen. Förutsättning-

arna för de olika klubbarna är ju inte 

desamma och vid denna jämförelse 

tävlar man mer mot sig själv. Här har 

vi jämfört det antal arter som sågs i år 

i relation till snittet de 10 senaste åren 

(2010-2019).  

 

 

Man kan konstatera att många fågel-

klubbar detta år slår sina tidigare re-

kord. Allra mest visar det sig bland in-

landsklubbarna och Uppvidinge Fågel-

klubb vinner på hela 137% 

Det speciella vädret under helgen gör 

att hela 18 av 19 fågelklubbar gör ett re-

sultat som är bättre eller lika bra som 

snittet de föregående tio åren. 

 

 

 
Bästa klubbinsats 2020   

  Lokalklubb 
 

1 Uppvidinge FK 137 % 

2 Alvesta FK 133 % 

3 Växjö FK 124 % 

4 Skillingaryd/Vaggeryds FK 119 % 

4 Nybro-Emmaboda FK  119 % 

6 Oskarshamnsbygdens FK 114 % 

6 Ljungby FK 114 % 

6 Nässjö OK 114 % 

9 Västbo FK 113 % 

10 Tjust FK 112 % 

11 Hultsfreds FK 110 % 

11 Tingsryds FK 110 % 

11 Värnamo FK 110 % 

11 Höglandet */   110 % 

15 Jönköpings FK 108 % 

16 Vetlanda OK 105 % 

16 Kalmar OK 105 % 

18 Torsås  100 % 

19 Markaryds FK    90 % 
   

  
 

  

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

 

 

 

 

Skedand, detta år för första gången iakttagen i vårt verksamhetsom-

råde under Allhelgonahelgen. Foto: Thomas Hultquist 



Orrspel vid Horshaga fly 4 april 2020 

 

En fin morgon som inte bara lockade ut 

nio besökare till tornet utan dessutom 

rekordmånga spelande orrtuppar. Upp-

skattningsvis mellan 25-30 spelande 

tuppar, vilket är det största antal vi sett 

på flyet genom åren. 

För några år sedan började medlemmar 

från fågelklubben att röja upp öppna 

ytor. Nu har också Länsstyrelsen röjt 

upp stora områden, då Horshaga fly 

kommer att bli ett naturreservat. Or-

rarna trivs i den öppna miljön tillsam-

mans med många andra arter. Ljungpi-

paren, som här har sin största utbred-

ning i hela östra Kronoberg, tillhör 

dessa arter. Ett intensivt spel hördes 

hela morgonen och alla deltagare fick 

både höra och se områdets kanske mest 

karismatiska fågel. Ett par grågäss, fyra 

sträckande knölsvanar samt några tranor 

var några av fåglarna som passerade un-

der morgontimmarna. Helt plötsligt da-

gens överraskning, då en blå kärrhöks-

hona passerar över oss. Utöver de mer 

vanliga trastarna, några mesfåglar, fick 

vi även se en mindre hackspett. 

 

 

Utflykt till Ramnåsa 25 april 2020 

 

På morgonen samlades12 personer för 

en guidad vårutflykt, där Ramnåsa glas-

brukslada blev samlingspunkt. 

Vi vandrade först upp genom allén förbi 

herrgårdsbyggnaden och stannade till 

för att lyssna till en sjungande sång-

lärka. Numera är detta något om blivit 

sällsynt. När undertecknad växte upp i 

de här trakterna på femtio- och sextiota-

len hördes lärkan tidig vår och försom-

mar dagligen. Vi lyssnade också till gul-

sparv, en art som repat sig efter bio-

cidförgiftning under samma tid. 

Ute på fälten gick tranor och kana-

dagäss, två arter som i motsats till sång-

lärkan var sällsynta vid samma tid. 

Tofsvipor utförde luftcirkus och i de 

stora ekrarna klättrade nötväcka och 

trädkrypare. Vi kunde också konstatera 

att bofink, lövsångare. Sädesärla och 

stare anlänt. 

Området kring säteriet är intressant med 

stora odlade fält och betade lövängar. 

Stora månghundraåriga ekar finns i stort 

antal. Allt detta omgärdar den gamla 

herrgårdsmiljön. 

Så var vi tillbaka vid glasbruksladan för 

pausfika vid kanten av den restaurerade 

dammen och kunde under fikat träna att 

särskilja sång från kol- tal och dubbelt-

rast. 

Nästa utflyktsmål var Rammsjön, en av 

flera sjöar som en gång sänktes för att 

ge höslåtter. När detta övergavs började 

sjön snart att buska igen. I mitten av 

sextiotalet dämde man upp en del av 

sjön, och snart återvände sim- och 

vadarfåglar. Numera har dämmet slutat 

fungera, men sjön är ändå intressant. 

Man kommer lätt ut i sjön genom att 

följa en åsrygg. Efter de senaste ”torrå-

ren” var dock vattenspeglarna få vid 

vårt besök. Gräsand, knipa och kricka 

höll dock till godo med det utrymme 

som fanns. 

En orädd sävsparv visade gärna upp sig 

och längre bort ekade rop från tranor 

och sångsvanar. Små grupper av enkel-

beckasiner for ”gnäggande” över oss för 

att sen dyka ner i vegetationen ute på 



sjön. En orädd flock på tio sidensvansar 

födosökte längs stigen. 

Längst ut på udden slog vi oss ner och 

njöt av vackert vårväder och fågelsång. 

Bättre kan inte en vårutflykt avslutas. 

 

 

Fågelskådningens dygn vid 
Södresjö 9-10 maj 2020 

Detta år fick vi det lite bättre än fjolå-

rets kyliga och blåsigare väder. Lör-

dagseftermiddagen började med svag 

vind, lite slöjmoln och temperatur på 

drygt 10°. Natten blev, om inte varm, så 

trots det ganska bra. Termometern vi-

sade ändå några plusgrader. Under sön-

dagen lite ökande vind och molnighet. 

Nästan 30 personer besökte oss i tornet 

under dygnet. Totalt sågs och hördes 45 

olika arter under de tolv timmarna.  

Fortfarande väntar vi på att skrattmås 

åter ska häcka i sjön. Lite hopp gav 

kanske att några flockar, som mest 24 

fåglar, besökte sjön vid olika tillfällen 

under dygnet. Storspovens fantastiska 

läte kan man fortfarande få uppleva i 

Södresjö. En flock gulärlor iakttogs på 

lördagen.  

När sedan kvällen övergick till natt bör-

jade kattugglan sitt hoande.  

Efter en i övrigt tyst och stilla natt bör-

jade så tidigt på morgonen, ett lite tve-

kande och försiktigt kuttrande. När kon-

turerna började klara kunde man se fem 

olika orrtuppar i topparna av några tal-

lar. En efter en lyfte de och landade ute 

på den öppna ytan och ett intensivt spe-

lande började. Snart ackompanjerades 

de av fem galande gökar från olika håll.  

Snart börjar de sena observationerna av 

sidensvans vid Södresjö bli berömda. 

Även denna gång visade sig en flock på 

elva fåglar och födosökte i träden ute på 

fastmarksöarna i sjön. En förbiflygande 

lärkfalk avslutade detta årets dygn vid 

Södresjö.  

 

Uppvidinge Fågelklubbs årsmöte 
2020  
 

Sista söndagen i februari var det som 

vanligt dags för klubbens årsmöte. Få-

gelklubbens 34:e årsmöte hölls detta år i 

Sävsjöströms Folkets Hus där 25 med-

lemmar hade mött upp. Till ordförande 

för mötet valdes Göran Carlsson och 

sekreterare Rolf Lilja.   

Under mötesförhandlingarna omvaldes 

Göran till ordförande för kommande år 

liksom de styrelseledamöter som stod i 

tur att avgå.  

Verksamhetsberättelsen visade, liksom 

tidigare år, på ett mycket aktivt år för 

fågelklubben. Flera yttranden har under 

året gjorts, både vad gäller vindkraft 

och dragning av nya ledningsgator. 

Många medlemmar har även medverkat 

i Smålands Ornitologiska Förenings 

kungsörnsinventering, nästan 130 tim-

mars inventering. Ett flertal exkursioner 

har lockat många medlemmar ut i natu-

ren. Under året har också många timmar 

lags ner på underhåll och förbättringar 

av våra fågeltorn och orrgömslen. 

Efter mötesförhandlingarna blev det 

fika och lottförsäljning.  

Som avslutning föredrag av vår ordfö-

rande Göran Carlsson, som under temat 

”Bland dumskallar, sketskrikor och 

åkerhönor”, berättade om fåglar i folk-

tron. 

 



Exkursioner 2021 
 

Som ni märkt blev hösten, pga corona, en period där det mesta av aktiviteter i fågel-

klubben fick ställas in. Tyvärr ser det ungefär lika illa ut även våren 2021. Som det ser 

ut nu kan inte fågelklubben arrangera coronasäkrade exkursioner och mycket talar för 

att även årsmötet får skjutas på framtiden.  

Om läget förbättras står vi redo att dra igång verksamheten igen. Detta gör att aktivite-

ter kan ske på ganska kort varsel. På vår hemsida www.uppvidingefagel.se hittar du all 

information. Är du med i vår FB-grupp eller meddelat din mail-adress kommer du 

även att bli informerad via dessa kanaler.  

Alltså, gå med i vår FB-grupp och är du osäker på om du lämnat mail-adressen kan du 

maila den till: uppvidingefagel@gmail.com.  
 
Nytt år och vi hoppas, trots rådande omständigheter, att ni vill fortsätta som medlem-

mar i klubben. Avgift för 2021 och bankgironummer ser ni längst ner på denna sida. 

 

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 010-471615 

 

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 

Ulf Arfvidsson, Lejens väg 24, 363 42  BRAÅS   

 

MEDLEMSAVGIFT 2021 

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

Familjemedlemmar 10:- 

 

Vårt bankgironr är 5649-6755 
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