
  

Dagbok från vintern som 
gick och våren som kom. 
 

Här på Ekhorva började matningen 

av fåglar ganska sent, det var milt så 

länge och jag ville helt enkelt att de 

som behövde flytta söderut skulle 

göra det. I början på november be-

ställde jag den första stora omgången 

med blandade godsaker från Vivara. 

För att PostNord inte skulle köra sin 

väg utan att leverera hade jag satt upp 

en stor skylt vid vägen. Numera har 

jag lärt mig att skriva rätt information 

på leveransavin som kommer på 

SMS... 

 

26/11 

Det är något visst med gråskalan 

idag. Nysnö på alla grenar, grå träd-

stammar mot en grå himmel och en 

plog med vita sångsvanar lågt över 

trädtopparna. Just där och då tänker 

jag ännu en gång, ta med dig kame-

ran även om du bara går ut med sopp-

åsen! Men bilden får stuvas in i hjär-

nans bildminne istället. Den större 

hackspetten har hittat lite fallfrukt 

och trädkrypare letar godsaker bland 

lav och mossa på träden. November 

är för mig en stillhetens månad när 

naturen går i vila men visst märks det 

att allt inte stannar av så nu är också 

min fågelmatning igång.  

 

2/12 

Vinterns första snöstorm drog förbi 

på natten och Kung Bore rev och slet 

i huset. På morgonen skottade jag vid 

matningen och många var de som 

tacksamt lämnade gömslena i skogs-

brynet för frukost. Koltrasthonan 

tycktes säga "Var det du som be-

ställde detta?" men jag försäkrade 

henne att det hade jag inte gjort. De 

är några opportunister vid matningen, 

som tur är finns det godsaker till alla 

men nog tycker jag personligen det 
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klokaste vore att de gav sig av lite 

längre söderut. 

 

9/12 

Saknade några fina bilder på domher-

rar och -damer så det fick bli en se-

jour på vinden, väl påbyltad med 

varma kläder och rustad med tåla-

mod. Misstänker starkt att han såg 

mig och undrade vad jag var för en 

konstig sak. Hon höll sig mer i bak-

grunden och nöp av lönn- och björk-

knoppar. 

 

 
 

15/12 

Till min stora glädje fick jag syn på 

tofsmesen igen. Det är sällan den är 

framme och nu var den mest intresse-

rad av gullregnets frön men blev 

också nyfiken på fågelmatningen. 

Den är 

en av 

två 

gäster 

här 

som är 

tokigt 

svåra 

att få 

bra bil-

der på. 

Den 

andra är den ytterst väl kamouflerade 

trädkryparen. Ingen av dem sitter lik-

som still. Sist men inte minst, tal-

goxar och 

blåmesar 

bör ha 

haft ett 

bra år så 

många 

som är här 

nu! 



21/12 

Vintersolståndet har passerat och det 

blir ljusare igen för varje dag. Som 

för att fira detta kom en förtrupp av 

bergfinkar på besök. 

 

 

13/2 

Jag har många gånger försökt få fina 

bilder på stjärtmesarna. Men de är 

svåra för de är så snabba och smälter 

ihop med träden. Så det kändes lite 

orättvist, jag som sitter och försöker 

fånga de små pingisbollarna på bild 

med storkameran, vad händer då när 

matmor inte är hemma och har en er-

sättare? Jo då kommer de minsann 

och låter 

sig fångas 

på bild med 

mobilka-

mera! Tror 

bestämt jag 

försöker för 

mycket, får 

sluta med 

det... 

 

5/3 

Tog en sväng till Sandsjön vid Mör-

telek denna vackra lördag. Det är 

mycket vatten där nu och gässen har 

redan anlänt. Kanadagäss och grågäss 

om vartannat, ett antal gräsänder och 

några knipor. De sistnämnda höll sig 

inne vid trädridån och ville inte alls 

vara med på bild. Ett lugn rådde och 

de flesta gässen låg och sov i vårso-

len samtidigt som ett antal hela tiden 

vaktade. 

 

Plötsligt och som från ingenstans går 

larmet och allihop lyfter. Plopp, bat-

teriet är slut i kameran.... Vad är det 

som händer? Enda orsaken att alla 

lyfter så fort på signal är fara! Jag tit-

tar upp, mycket riktigt, där svävar  

den. Fågeln som liknas vid en la-

gårdsdörr och är svår att ta fel på när 

man väl sett den. Havsörnen. 

 

Upp med telefonen, jag måste ju få 

någon form av bildbevis! En skakig 

mobilfilm blir det men inte mycket 



mer innan örnen försvinner över sko-

gen. Byter batteriet i kameran medan 

gässen återvänder. Jag reagerar över 

att även om de ligger blandat i sjön så 

samlar de sig med sina respektive art-

fränder när de lyfter. Kall om tårna 

funderar jag på att dra mig hemåt. 

Något säger mig att stanna en liten 

stund till. Och visst kommer den till 

baka i ensamt majestät, havsörnen. 

 

6/3 

Ibland saknar jag andra ord än magi 

över mötet med naturen. Igår en 

havsörn, idag en mindre hackspett. 

Den sistnämnda lät sig smaka av allt 

den finner i de gamla björkarna som 

är i ett långsamt men ändock stadigt 

förfall. Jag vet att den har funnits i 

krokarna tidigare men jag har aldrig 

sett den. Nu hann jag till och med få 

en bild. Också denna lilla är väl ka-

mouflerad i björkarna med sin 

spräckliga rygg. 

 

10/3 

Kvällsmagi  

Står ute på verandan, det är alldeles 

stilla och kylan biter i näsan. 

Det sträcker en flock med gäss över, 

tranor och vad jag tror är sångsvanar 

ropar från gölarna i närområdet. 

Plötsligt ropar också kattugglor, inte 

en utan minst fyra stycken. Honor 

och hanar bekräftar sina revir för att 

hålla undan inkräktare. 

Våren är i antågande. 

 

11/3 

Det märks att våren sakta men säkert 

tar sitt grepp över vintern. I det 

vackra vädret försvinner vattnet ty-

värr väldigt fort på Sandsjön men det 



är fortsatt väldigt sumpigt. Jag hop-

pas vadarfåglarna hinner komma in-

nan allt försvinner. Idag hade tranor 

och tofsvipor anlänt men tranorna 

kunde inte riktigt bestämma sig för 

vem av dem som var herre på täppan. 

 

Ett an-

nat bra 

ställe 

att titta 

på fåg-

lar är 

Mada 

vid får-

ha-

garna 

och ån. 

En flock starar höll hov i träden me-

dan ormvråkarna skällde ut gladan. 

 

Tog en sväng genom skogen och över 

ett stort hygge cirklade två ormvrå-

kar, högt och lågt, vände runt och 

gjorde attacker mot varandra innan de 

försvann. Kanske var det årets spel-

flykt jag hade äran att få se. 

I skrivandets stund har solen tittat 

fram igen. Det är den 18/3 och för 

några dagar sedan ropade sparvugg-

lan i området. Dubbeltrastarna har 

anlänt och i det vackra vädret är allt 

färre fåglar framme vid matningen. 

Men rätt som det är myllrar marken 

av bofinkar. Många är de som lockar 

och ropar nu och jag hoppas min lilla 

dagbok kan inspirera er att ta med ki-

kare och fikakorg ut en sväng i ert 

område och njuta denna härliga tid 

som vi alla längtat till! 

 

Hälsar Barbro 

 

(En del av er kände säkert igen både 

bilder och texter för jag har delat dem 

i gruppen Uppvidinge Fågelklubb på 

Facebook dit ni alla är välkomna.) 

 

 

 

   

 

Text och foto: Barbro Loborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sensommarhälsning från 
Arktis 

 

Om inte guld direkt från himlen, så i 

alla fall silver och brons. Söndagen 

den första augusti vid sjön Madkro-

ken lovade allt och inget. Byig vind, 

tvära regnskurar. Stunder av dystert 

grå ovädershimmel varvat med plöts-

liga och skarpa skiften mot varma 

solblänk och oceaner av ljusblå 

skyar. Tid för flygande hälsningar 

från Ishav och Arktis. 

 

 

Den som skådat fågel några år lär sig 

snart att dåligt väder mycket väl kan 

vara bra väder. Åtminstone ur ett or-

nitologiskt perspektiv. Första halv-

timmen vid sjön varken bekräftade 

eller dementerade i och för sig den 

tumregeln. Morgon på tomgång. Ra-

den av gråtrutar som vanligt på sten-

reveln omedelbart väster om Hjäl-

tingsö. Drillsnäppor som drog med 

klippande vingar och ihärdiga hi-diii-

dii-dii tätt över vattenytan. Fisktärnor 

i dansande flykt. På öppen sjö tio so-

cialiserande storlommar med ormlika 

halsrörelser.  

Just som några ormvråkar och rödgla-

dor stretade sig fram över motsatt 

strand, uppmärksammades även an-

nat som signalerade läge för plötsliga 

och oväntade uppdykanden. Back-

svalorna som tillsammans med ladus-

valor kom lågt hukande över vågtop-

parna. Flocken av tornseglare som 

åkte upp och ner genom luftrummet i 

vida cirklar. Ankomsten av en ensam 

havstrut med albatroskantigt huvud 

och skiffergrå vingflak.   

Stunden senare nådde även den första 

vadarflocken synfältet. Arton kustpi-

pare på linjalrak linje mot sydväst i 

sällskap av en långnäbbad myrspov. 

Strax efter sexton kustpipare längs 

samma linje, lågt över vattenytan till-

sammans med ytterligare åtta 

myrspovar.  

Fågelvärlden rymmer så mycket visu-

ell och ljudmässig perfektion att det 

ofta känns både onödigt och omöjligt 

att nämna några enskilda favoriter. 

När det gäller kombinationen estetik, 

koordination och färgskalor har jag  

 

 

 

ändå svårt att komma på något som 

överträffar just blandflockarna av 

kustpipare och myrspov. Rakt och 

obevekligt klipper de luftrummet 

med den målmedvetenhet som krävs 

av den som varit uppe och vänt vid 

världens ände och dessutom klarat av 

sin häckning där: Ruvandet och redet 

på tundran. Vakandet över ungar un-

der Arktis midnattssol. Uppbrottet 

utan rast och vila. Snabb återfärd mot 

söder.  

Myrspov och kustpipare Madkroken 1 aug 



Just i detta nu fanns de hos mig som 

en liten, men svindlande detalj i mar-

ginalen på den färden. Kustpiparnas 

silverryggar lika distinkta som not-

tecken mot himlen. De varmt brons-

röda myrspovarna med florettunna 

näbbar och Tajmyrs färgskalor i fjäd-

rarna. Arktiska vadare som genom 

vindens och vädrets slumpar förts till 

gränsen mellan Växjö och Uppvid-

inge kommuner.  

 

Under dagen följde fler tittgluggar 

mot den färden. Vid Flybo torv-

mosse, strax söder om Åseda, förflöt 

augustilunken bland diken, mossplan 

och ogrästäckta jordhögar. Kullen av 

nyss flygga mindre strandpiparungar 

som plötsligt klev ut ur lerpölens 

skuggor och tillsammans med föräld-

rarna började väsnas med högljutt ar-

gumenterande piev-piev-piev. Små-

fåglar uppkrupna överst i buskar och 

mållor. Buskskvättor och törnskator. 

Plötsligt och oväntat också en näve 

smycken genom luften fångade av 

regnsolens starka ljuskärvar. Kustpi-

pare vars vita nackdok tecknade sig 

som brittiska domarperuker. 

Myrspovshonor med droppsfläcks-

rygg och fint vattrad stjärt. 

Även vid Madkroken fortsatte rörel-

serna, pilsnabba band av små rymd-

korn som framför allt upptäcktes av 

Thomas Hultquist och Johannes 

Rydström över höjderna i norr. Ener-

giska vingar som successivt kom allt 

närmre och fick fastare 

och tydligare form: 

Rundmagade kustsnäp-

por i hysteriskt calidris-

bråttom. Enstaka stor-

spovar i jämförelsevis 

besinnad framfart. Följen 

av kustpipare och myr-

spov.  

Timmar av tystnad och 

tom sjö föreslog därefter 

ett slut på föreställ-

ningen. Ingenting följdes 

av ingenting och möjligen någon 

fiskmås. Men så tidig eftermiddag 

siktades oväntat dagens tredje flock 

av kustsnäppor som mot bakgrunden 

av skog drog mot sjö som böljande 

rök i rött. Zonen var åter här och nu. 

Strax efter närmade sig tolv 

myrspovar och fem kustpipare. Fåg-

larna passerade så lågt och så nära att 

budskapet omöjligt gick att miss-

tolka: silver och brons i en skarp 

hälsning från Arktis.  

 

Text: Mikael Persson 

Foto: Roger Jönsson 

Myrspov och kustpipare Flybo torvmosse 1 aug 

 



Kungsörn i Kronobergs län 
2021 

 

Även i år har Smålands Ornitologiska 

Förening, Smof, på uppdrag av Läns-

styrelsen Kronoberg genomfört 

kungsörnsinventering i Kronobergs 

län. Uppgiften har som vanligt omfat-

tat spelflygsinventeringar under peri-

oden februari-mars liksom sommar-

uppföljning av aktiva revir med am-

bition att upptäcka och registrera 

häckningsutfall. Nytt för i år är att 

vårt arbete följt Naturvårdsverkets 

metodik för kungsörn. Många av för-

eningens medlemmar har förtjänst-

fullt bidragit i inventerandet som un-

der 2021 omfattat 344 timmar i fält. 

Stort tack till alla! 

Rekordmånga revir, men inga för-

yngringar 

Under 2021 har totalt sex aktiva revir 

registrerats, varav ett är nytt jämfört 

med föregående år. Den kommunvisa 

fördelningen är: 

 

• Uppvidinge: 4 revir. 

• Växjö: 1 revir. 

• Ljungby: 1 revir. 

 

Tyvärr har vare sig någon häckning 

eller några flygga ungar registrerats 

enligt Naturvårdsverkets kriterier. 

Mycket tyder på att kungsörnen gene-

rellt haft dåligt häckningsutfall i 

södra Sverige. Arten är känd för att 

emellanåt avstå från att gå till häck-

ning efter några år med lyckade för-

yngringar. Om så är fallet, finns alltså 

förhoppningar om ett mer lyckosamt 

2022. 

Misslyckad häckning? 

Under sensommaren fanns ändå vissa 

förhoppningar om åtminstone en ge-

nomförd kungsörnshäckning i Krono-

bergs län. Iakttagelserna gällde ett av 

de etablerade paren i Uppvidinge. 

Under början av augusti hördes en 

tiggande fågel samtidigt som en adult 

fågel ”vägrade” att flytta på sig inför 

observatörerna. Själva källan till tigg-

lätet undgick däremot upptäckt ge-

nom att röra sig bortåt i ett svårforce-

rat skogsområde. Under samma 

vecka observerades vid flera tillfällen 

även adulta fåglar som flög med byte 

i klorna mot den punkt varifrån tigg-

lätet hörts.  

Trots upprepade eftersök observera-

des ändå aldrig någon flygg unge. 

Även det gamla örnparet försvann 

snart från platsen där för övrigt byg-

gandet av en vindkraftspark inletts. 

Trots att mycket tyder på att häck-

ning verkligen ägt rum, räckte inte de 

sammanlagda observationerna för att 

leva upp till Naturvårdsverkets krite-

rier för konstaterad kungsörnshäck-

ning. Tänkbart scenario är att föryng-

ring trots allt skett, men att ungen av 

oklar anledning dukat under på ett ti-

digt stadie.  

Hyresgäster i konstgjort örnbo 

Ytterligare en sommarhändelse 

sticker ut. För första gången har ett 

av våra konstgjorda kungsörnsbon 



varit bebott. Trots att boet ligger för-

hållandevis långt från närmsta vatten-

drag pekar allt mot att havsörn varit 

dess hyresgäster. Förutom fältobser-

vationer av ett adult havsörnspar i 

sällskap av en nyligen flygg och tig-

gande unge finns även uppsamlade 

bytesrester och fjädrar kring det aktu-

ella boet – fynd som entydigt pekar 

mot just havsörn. 

Historik av kungsörnsrevir i Kro-

nobergs län 2013-2020 

2013 övertog Kof/Smof ansvaret från 

Länsstyrelsen Kronoberg för länets 

kungsörnsinventerande. Under peri-

oden har revir och häckningar regi-

strerats enligt följande: 

 

2021: Antal aktiva revir: 6.      Antal häck-

ningar: 0  Antal flygga ungar: 0. 

2020: Antal aktiva revir: 5.      Antal häck-

ningar: 2  Antal flygga ungar: 2. 

2019: Antal aktiva revir: 4.      Antal häck-

ningar: 2  Antal flygga ungar: 2. 

2018: Antal aktiva revir: 3.      Antal häck-

ningar: 2  Antal flygga ungar: 2. 

2017: Antal aktiva revir: 2.      Antal häck-

ningar: 1  Antal flygga ungar. 2. 

2016: Antal aktiva revir: 4.      Antal häck-

ningar: 0  Antal flygga ungar: 0. 

2015: Antal aktiva revir: 3.      Antal häck-

ningar: 1*  Antal flygga ungar: 0. 

2014: Antal aktiva revir: 2.      Antal häck-

ningar: 2*  Antal flygga ungar: 0. 

2013: Antal aktiva revir: 5.      Antal häck-

ningar: 0  Antal flygga ungar: 0. 

* Häckningar där inga ungar nått flygg ålder. 

 

/ Text: Mikael Persson 

Allhelgonarallyt i Småland 
2021 

 

Årets artrally i Småland avgjordes 

traditionsenligt under Allhelgonahel-

gen 6-7 november.  

Jag brukar börja lördagen innan gry-

ningen för att lyssna efter ugglor. Ti-

dig gryning brukar också vara en bra 

tid för att få se morkulla, oftast sit-

tande i vägkanten. Förväntningarna 

försvann så fort man kom ut, visserli-

gen åtta plusgrader men disigt och 

därtill lätt duggregn. Inget bra väder 

för att lyssna till ugglor. Både resten 

av denna dag och även söndagen fort-

satte sedan med tufft väder, bitvis 

hård vind och rejäla regnskurar som 

kom och gick. 

Vi fick under helgen in rapporter från 

16 klubbmedlemmar som varit ute 

och spanat efter fåglar. Betydligt 

mindre än vad vi brukar ha men här 

spelar säkert det dåliga vädret in. 

Stort tack till alla som ställde upp. 

Artrallyt är en uppskattad program-

punkt under hösten och har blivit ett 

effektivt sätt att hitta intressanta få-

gelarter 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 respek-

tive klubbs verksamhetsområde. Alla 

klubbmedlemmar kan delta alltefter 

möjlighet och intresse. Tävlingstiden 

pågår från midnatt i två dygn till ny 

midnatt. 



För Uppvidinge Fågelklubbs del för-

stod vi att komma upp till förra årets 

resultat, 92 olika arter, skulle bli näst 

intill omöjligt. Glädjande nog lycka-

des vi räkna in 84 arter, vilket är det 

näst bästa resultat vi haft. Att nå upp 

till denna siffra i detta miserabla vä-

der tycker vi är fantastiskt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För fågelklubbens räkning var det ett 

litet jubileum, tjugonde året vi deltog.  

Ser man på resultatet från hela Små-

land så höll Kalmar OF för favo-

rittrycket och vann för sjunde året i 

rad på 120 arter. Trots dåligt väder 

var det 325 skådare ute i helgen 

Flera roliga/sena arter hittades under 

helgen, t ex mandarinand i Tjust och 

Växjö, fiskgjuse i Kalmar och Ny-

bro/Emmaboda, kärrsnäppa i Västbo, 

silltrut i Aneby och Nässjö, silver-

tärna i Jönköping, ladusvala i Kal-

mar, samt brandkronad kungsfågel i 

Hultsfred. Många lag hade också tall-

bit och ägretthäger med på sina listor. 

Mycket glädjande är också att detta 

evenemang 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 höstens Allhelgona-

helg. 

 

 

 

Resultatlista 2021   

  Lokalklubb Antal arter 

1 Kalmar OF 120 

2 Tjust FK 114 

3 Jönköpings FK  109 

3 Oskarshamnsbygdens FK 109 

5 Växjö FK   104 

6 Ljungby FK  103 

7 Hultsfreds FK  102 

8 Höglandet   */    99 

9 Värnamo FK  93 

10 Västbo FK    92 

11 Tingsryds FK 86 

12 Nässjö OK 84 

12 Uppvidinge FK 84 

14 Nybro/Emmaboda FK 82 

15 Skillingaryd/Vaggeryds OK  81 

16 Torsås  80 

17 Vetlanda OK  79 

18 Markaryds FK  54    

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

klubbar 

Järpe, en svår art 

att få in på fågel-

klubbens lista un-

der Allhelgona-

helgen, men detta 

år lyckades vi. 

 

Foto: 

Johan Sandström 



Bästa klubbinsats 2021 

 

Bästa klubbinsats har varit ett upp-

skattat inslag i tävlingen. Förutsätt-

ningarna för de olika klubbarna är ju 

inte desamma och vid denna jämfö-

relse 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 (2011-2020).  

 

Man kan konstatera att färre fågel-

klubbar detta år når upp över sina 

snittvärden. Inlandsklubbarna över-

presterar mest och Uppvidinge Fågel-

klubb vinner på hela 122 % 

 

 
Bästa klubbinsats 2021   

  Lokalklubb 
 

1 Uppvidinge FK 122 % 

2 Nybro-Emmaboda FK 121 % 

3 Vetlanda OK 113 % 

4 Värnamo FK 111 % 

5 Nässjö OK 110 % 

6 Hultsfreds FK 105 % 

6 Tjust FK 105 % 

8 Höglandet */   104 % 

9 Oskarshamnsbygdens FK 103 % 

10 Växjö FK 102 % 

11 Skillingaryd/Vaggeryds FK 101 % 

12 Ljungby FK 100 % 

13 Kalmar OF 99 % 

13 Tingsryds FK 99 % 

15 Jönköpings FK 95 % 

16 Västbo FK 94 % 

17 Torsås 83 % 

18  Markaryds FK 75 %  
    
 

 
 

  
 

  

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

 

 
 

Verksamhetsberättelse 2021 

 

För de medlemmar som inte har möj-

lighet att närvara vid årsmötet presen-

terar vi här fågelklubbens arbete un-

der det gångna året: 

Styrelsen får härmed avge följande 

verksamhetsberättelse för 2021, ännu 

ett år som i stora delar avvek från det 

normala. Alla våra ordinarie pro-

grampunkter fick ställas in. En enda 

aktivitet, Smålandsrallyt under All-

helgonahelgen, kunde genomföras 

som vanligt. Då detta är en fågelin-

ventering där man skådar på egen 

hand fungerade den även detta år.    

Kungsörnsinventeringen, inriktad på 

att se spelflygande fåglar, har pågått 

under perioden februari – mars. Den 

går till så att man i fyratimmarspass 

står och spanar från en fast observat-

ionsplats. Totalt har åtta olika med-

lemmar, oftast i bitande kall vind, va-

rit involverade i dessa inventeringar. 

Vi har haft 17 olika platser i kommu-

nen under bevakning. Någon plats 

har bara besökts en gång, medan 

andra haft flera bevakningstillfällen. 

Totalt har vi varit ute vid 24 tillfällen, 

sammanlagt 96 timmar.  

Vid den uppföljande sommarinvente-

ringen gjordes ytterligare 22 besök på 

olika platser i kommunen, drygt 70 

timmar. 

Sista söndagen i februari är ju vår 

sedvanliga tid för klubbens årsmöte. 

Pga restriktioner fick vi detta år flytta 

fram datumet till söndagen den 12 



september. Fågelklubbens 35:e års-

möte hölls i Åseda Folkets Park där 

11 medlemmar hade mött upp.  

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

med omval för Love Eriksen och 

Jonny Svensson. Däremot hade Mari-

anne Arfvidsson avsagt sig omval 

och som hennes ersättare invaldes 

Roger Jönsson. 

Den 23 juni mottog Göran Carlsson 

och Rolf Lilja, å fågelklubbens väg-

nar, Uppvidinge kommuns kulturpris 

för 2020. Utdelningen skedde i Norr-

hults Folkets Park under pompa och 

ståt.  

 
 

 

 

Smålandsrallyt under Allhelgonahel-

gen den 6–7 november samlade 16 

deltagare. Vi lyckades inte slå förra 

årets resultat, 92 olika arter, men 

glädjande nog lyckades vi få in 84 

olika arter, vilket är mer än godkänt 

utifrån de väderbetingelser som rådde 

under helgen.   

För fågelklubbens räkning var det ett 

litet jubileum, tjugonde året vi deltog.  

21 november hade klubben en arbets-

dag då vi röjde vägen samt byggde 

spänger till vårt torn vid Vannsjön 

Vi har under året fortsatt med att för-

bättra tillgängligheten till våra orr-

gömslen och dessutom gjort ytterli-

gare röjningar vid Kamra fly och 

Stora fly.  

 

Fågelklubben har under året lämnat 

in ett antal yttrande, bl.a. 

• Angående grustäkt i Hovgård 

• Svarat i ett yttrande ang höjning av 

verken i vindpark Rosenholm 

• översänt yttrande till Eon ang kraft-

ledning Bredhälla-Horshaga 

• översänt yttrande ang 30 kv led-

ningen fr Horshaga ut till de tre vind-

parkerna Rosenholm, Bredhälla och 

Horshaga 

 

Vi har under 2021 haft två styrelse-

möten. Övriga löpande frågor under 

året har lösts via telefonkontakt.  

 

Antalet medlemmar vid verksamhets-

årets slut, inklusive familjemedlem-

mar, var 145 st.   

 

Styrelsen har för år 2021 bestått av: 

Ordf Göran Carlsson  

Vice ordf: Love Eriksen 

Kassör: Jonny Svensson 

Sekr: Rolf Lilja 

Vice sekr: Torbjörn Gustafsson 

Ledamot: Roger Jönsson 

Ledamot: Staffan Jonasson 

 
Braås 24 febr 2022 

Rolf Lilja  /  Sekreterare 

Klubbens sekr. och ordf. visar upp kulturpriset. 

Både glaspjäs och diplom som vi erhöll. 

Foto: Barbro Loborg 



Exkursioner/aktiviteter under 2022 

 

Som vi kort nämnde i förra medlemsbladet har Uppvidinge Fågelklubb i år, utö-

ver de ordinarie exkursionerna, ett antal programpunkter där vi riktar in oss på 

nattliga arter. Tre av dessa kan du läsa om nedan.  

Ytterligare två är så väderberoende att det är omöjligt att bestämma datum långt i 

förväg. Detta gäller ugglor och nattskärra. För att höra, och kanske se dom, 

måste vädret vara det rätta: Inget regn och inte mycket vind.  

Vi tester därför ett nytt upplägg för dessa aktiviteter. Är du intresserad att följa 

med ut? Meddela oss via FB-sidan, mail eller telefon så för vi upp dig på en lista. 

Vi kommer sen, troligen med ganska kort varsel, att meddela när det är dags att 

ge sig ut. Vi kommer då guida er genom en sen kvällstur med förhoppningsvis 

lite udda upplevelser.  

Som planerna ser ut kommer vi att hålla oss till områden i Lenhovdas närhet. Där 

har vi ett flertal lokaler att välja på.  

Hör av er snarast om ni vill följa med ut på spännande exkursioner i mörkret! Te-

lefonnummer till oss hittar du på sista sidan. Du kan också kontakta oss via mail 

på uppvidingefagel@gmail.com eller varför inte gå med i gruppen Uppvidinge 

Fågelklubb på Facebook och anmäla dig där. 

 

 

 

 

 

Lördag 7 maj  – Söndag 8 maj  2022 / Fågelskådningens dygn vid Södresjö          

 

 

Det har nu blivit 

tradition med 

”Fågelskådning-

ens dygn vid 

Södresjö” Tanken 

med denna pro-

grampunkt är att 

vi kommer att 

vara på plats i tor-

net under dygnets 

alla 24 timmar.  

 

mailto:uppvidingefagel@gmail.com


Vi startar på lördagen kl. 15.00 och avslutar på söndagen kl. 15.00.  

Du kan när som helst göra ett besök. Börja under lördagseftermiddagen och kväl-

len med att tyst och rofyllt få uppleva hur fågelsången sakta avtar och se fullmå-

nen som speglar sig i vattenytan. 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 ex-

ploderar i toner. 

Tag gärna med fika samt kikare och guidernas tubkikare står också till ert förfo-

gande. 

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

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

 

 

Lördag 21 maj 2022  /  På vingar genom natten - fladdermöss 

Genom en serie guidade turer utforskar Uppvidinge fågelklubb nattens flygande 

djurliv. Den här gången guidar Peter Wredin från Länsstyrelsen oss i fladder-

mössens fascinerande värld. 

 

Samling vid  parkeringen 

till Sjösås ängs naturre-

servat vid Sjösås gamla 

kyrka. (Kyrkan ligger i 

centrala Braås). Vi börjar 

kl. 21.30 och beräknar 

hålla på till ca kl. 23.30. 

OBS! Vid dåligt väder 

ställs aktiviteten in. 

Ledare: Love Eriksen. 

Tel: 073-18 25 031 

 

 

 

 

 

 

 

Brunlångöra.  Foto: Love Eriksen 



Lördag 6 augusti 2022  /  På vingar genom natten - raggbock 

Här fortsätter vår serie av guidade turer då vi utforskar nattens flygande djurliv. 

Den här gången söker vi efter en av länets största, mest sällsynta och gåtfulla in-

sekter, raggbocken. Denna stora skalbagge lever under många år dold i det inre 

av tallstockar och visar sig endast under ett par veckor i slutet av sin livscykel. 

Då är vi på plats. Vi startar med fika. 

 

Samling vid parkeringsplatsen till natur-

reservatet Stocksmyr-Brännan vid Näs-

sjön. Skyltat från väg 28 norr om Kosta.  

Vi börjar kl. 21.00 och beräknar hålla 

på till ca kl. 23.00. Vi kommer bara gå 

några hundra meter flack terräng men 

det kommer att vara mörkt.  

Medtag fika och någon form av lampa. 

Ledare: Love Eriksen. Tel: 073-18 25 

031 

 

Lördag 3 september 2022  /  På vingar genom natten - nattfjärilar 

Sista guidade turen i Uppvidinge 

fågelklubbs tema om nattens fly-

gande djurliv. Nu är det dags att 

locka fram nattfjärilar genom ljus 

och se vad som landar på lakanet. 

 

Samling vid  Bihult (skyltat från 

Herråkra) Vi börjar kl. 20.00 och 

beräknar hålla på till ca kl. 22.00.  

En varm tröja kan vara skönt när 

solen gått ner. Ta med fikakorg. 

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 FB eller vår 

hemsida www.uppvidingefagel.se 

Mindre påfågelspinnare.  Foto: Love Eriksen 

Raggbock.  Foto: Love Eriksen 

http://www.uppvidingefagel.se/


  

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@gmail.com 

                           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: Torbjörn Gustafsson 

Holmahult Gården, 364 91  LENHOVDA 

E-post: tg@glocalnet.net 

Tfn 0474-240 45                    Mob 010-471615 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassör: Jonny Svensson 

Nålgatan 3, 364 31  ÅSEDA 

E-post: jonny.svensson@netatonce.net 

Tfn 0474-715 25 Mob 076-1063668 

 

Ledamot: Staffan Jonasson 

Voltgatan 2D,  380 42  MÅLERÅS 

E-post: staffanirene@telia.com 

Tfn 0481-312 36 Mob 070-6031236 

 

Ledamot: Roger Jönsson 

Norregårdsvägen 11C,  352 44  VÄXJÖ 

E-post: upupa_epost@hotmail.com  

Tfn 0470-71 15 26 Mob 070-6837449 

 

REVISOR 

Matz Gustafsson, Rynnings väg 38, 363 42  BRAÅS 

Ulf Arfvidsson, Lejens väg 24, 363 42  BRAÅS   

 

MEDLEMSAVGIFT 2022 

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

Familjemedlemmar 10:- 

 

Vårt bankgironr är 5649-6755 

Innehållsförteckning: 

 

Dagbok från vintern som gick och våren som kom.  sid 1 

Sensommarhälsning från Arktis   sid 6 

Kungsörn i Kronobergs län 2021   sid 8 

Allhelgonarallyt i Småland 2021   sid 9 

Bästa klubbinsats 2021    sid 11   

Verksamhetsberättelse 2021   sid 11 

Exkursioner/aktiviteter under 2022   sid 13   

Kontakt- och adressuppgifter till styrelsen  sid 16 
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