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Hösten 2013 

Styrelsen 

Ordf. Kenneth Rosén 

0495-414 15 

kenna.rosen@spray.se 
 

Sekr. Katarina Genberg 

0495-13369 

katarina.genberg@netatonce.net 
 

Kassör. Jan Karlsson 

0495-49877 

049549877@telia.com 
 

Lena Carlsson 

0495-41415 

lena.hultsfred@spray.se 

Till alla exkursioner gäller: Fikapauser förekommer så ta med något att äta och 

dricka. Tänk på att ta på riktigt med varma kläder och att ha bra på fötterna. Det är 

lättare att ta av sig om man blir för varm. Men det är svårt att ta på varmare kläder om 

dom ligger hemma i byrån.  

Vid längre exkursioner kan sammanstrålning ske på annan plats än samlingsplatsen 

efter överenskommelse med ansvarig ledare. 

Du hjälper väl till med 

atlasinventeringen? 

Lörd 5 Oktober   

Euro Bird Watch 13 

Denna helg räknas det fåglar i Europa och vi beger oss till Järnudda.  

Där kollar vi först sträcket från bergknallen Ståltippen mitt i byn. Förra året räknade 

vi inte mindre än 445 passerande rovfåglar på fyra timmar! Även gäss och änder bru-

kar sträcka och vi kollar även av Lönnekullaviken vid tornet där det säkert finns ras-

tande fåglar att spana in. 

Om du kommer senare kan du bara slå en signal till Kenneth. 
 

Samling parkeringen till fågeltornet i Järnudda 09:00 

Ledare: Kenneth 

Jan Blixt 

0495-13231 

jan@valgjort.se 
 

Lill Karlsson 

070-6289651 

Lill.karlsson@gmail.com 
 

Bo Lodin 

0492-53038 

bolodin@gmail.com  
 

Åke Nilsson 

0495-10523 
 

Bengt Falke  

0492 305 83 

bengt@falke.nu 

Lördagen den 1 februari 2014 

Israndens fåglar…. 

Beroende på isläget rastar tusentals andfåglar längs med 

kusten på lämpliga platser. 

Vi rekar med de lokal skådarna straxt innan och åker dit 

där det kan finnas mest. 

Det blir antagligen mot Oskarshamn och Mönsterås där det 

kan samlas riktigt stora fågelflockar om förhållandena är 

de rätta. 

Samling vid Mathuset i Hultsfred 09:00  

Ledare Jan K Klubbens nya hemsida 

Klubbens nya hemsida är tänkt att släppas den 1 oktober och förhoppningsvis finner 

du den nyskapande och intressant. Här kan du bl.a. se vilka fåglar som setts i vårt 

område, läsa om aktuella nyheter i fågelvärlden, inventeringar, om våra exkursioner 

och vårt program och mycket mer.  

fkhfred.se/ 

Fågelklubbens utställning om vinterfågelmatning. 

Under vintern 2013 satte klubben upp en egenproducerad 

utställning på Hultsfreds bibliotek, som senare även visa-

des på Virserums bibliotek. Den blev välbesökt och visar 

olika fågelarter som man kan träffa på vid sin matning, 

vilken föda som olika fåglar gillar plus mycket informat-

ion om fågelmatning. Förhoppningen är att vi kan sätta 

upp den igen och utökar informationen och kanske hittar 

på ytterliggare arrangemang. Håll koll på hemsidan för 

information. 

Fotokurs 
Vi startar upp en fortsättning 

på vårens fotocirkel. Under 

Bengt Falkes ledning lär vi 

oss att fotografera fåglar. 

Gamla och nya deltagare 

hälsas välkomna .  

 

Onsdag 2 oktober kl.18.30 

Föreningshuset Hultsfred 

Skäggmes från vårens fotoresa till Getterön. Foto: Jan K 

mailto:bolodin@gmail.com
mailto:bengt@falke.nu


Lördagen den 12 oktober 

Hästö Yxern 

I sjön Yxern i Vimmerby kommun ligger Hästö. En ca 

200 ha stor ö med en rik biologisk mångfald med gammal 

lövskog som hyser fina miljöer för hackspettar och andra 

fåglar. 

Lavar och mossor trivs också i denna spännande miljö. 

Vi utforskar området under dagen och får eventuellt även 

guidning på plats. 
 

Samling Mathuset i Hultsfred  10:00  

Ledare: Bengt  

Söndagen den 27 oktober 

Gäss och örnar på Mörlundaslätten 

Numera en smått klassisk exkurison som vi gör tillsam-

mans med Emådalens naturskyddsförening. På 

Mörlundaslätten brukar gässen rasta i stort antal och har vi 

tur kan både havs- och kungsörn dyka upp. Kanske den 

första varfågeln har dykt upp och vi fortsätter så små-

ningom ner till Ryningen där vi kollar upp tornen och fåg-

lar som säkert finns där. 
 

Samling Sunbergs Livs Mörlunda. 09:00 

Ledare: Kenneth 

Fre 24- mån 27 januari 2014 

Vinterfåglar inpå knuten  

Räkna fåglar vid ditt fågelbord och rapportera till SOF. 

 

För mer info se: artikel till vänster eller 

http://www.sofnet.org/index.asp?lev=3893&typ=1 

Lör 2 – sön 3 november 

Smålandsracet 

Denna helg tävlar lokalklubbarna i Småland om att se flest 

arter från 00:00 lör t.o.m. 24:00 sön. 

Det brukar dock vara trevligt att upptäcka de arter som 

man kanske inte trodde fanns kvar så här sent på året. De 

senaste åren har vi varit med mer aktivt och ju fler vi kan 

vara desto roligare blir det. Förra året deltog samtliga 21 

lokalklubbarna och Kalmar drog ihop flest med 120 arter 

och Hultsfred kom på 9:a med 87 arter. På lördagskvällen 

blir det ev. en träff med lite käk och taktiksnack inför sön-

dagen. Är du intresserad ta kontakt med Kenneth, Lena, 

Jan K eller Calle Ljungberg.  calle.ljungberg@stubbhult.nu 

Är du ute på egen hand kan du rapportera dina obsar via 

Svalan eller höra av dig till Kenneth. 

Mer information kommer på hemsidan. 
Glöm inte att kolla hemsidan efter nyheter och ändringar. 

fkhfred.se/ 

För åttonde året i rad arrange-
rar Sveriges Ornitologiska 
Förening 
 
 ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. 
 
Under 4 dagar räknar du 
största antalet av de arter som 
besöker din fågelmatning. 
Nästan 20 000 rapporter har 
kommit in de senaste åren så 
det är verkligen något som 
engagerar den breda allmän-
heten. 
Evenemanget genomförs både 
för att öka kunskapen om få-
gelfaunan vintertid och för att 
på sikt kunna följa trender av 
ökningar och minskningar 
bland ett antal av våra över-
vintrande fågelarter. Du kan 
alltså bidra genom att räkna 
”Vinterfåglar Inpå Knuten” i 
den "miljöövervakning" som 
genomförs av SOF och mas-
sor av intresserade frivilliga.  
 
Du kan rapportera dina resul-
tat antingen via SOFs hemsida 
eller använda rapportblankett. 
Du kan också kontakta Ken-
neth eller Jan K så fixar vi 
blanketter. 

EuroBirdWatch 13  
inträffar i år 5-6 oktober, då 
gäller det att rapportera så 
många sedda fåglar som 
möjligt. 
 
Bird Life International vill 
denna helg få så många 
människor som möjligt att 
skåda fågel och att rappor-
tera så många fåglar och 
fågelarter som möjligt. 
Rapporterna registreras på 
www.artportalen.se/birds 
senast klockan 17 på sönda-
gen. 
Sverige brukar vara ett av de 
länder med flest rapporter. 
EuroBirdWatch är en del av 
WorldBirdWatch, som star-
tade redan 1993. och som 
och hittills har mer än 750 
000 människor från hela värl-
den deltagit. Syftet med akti-
viteten är att för en bredare 
publik lyfta fram mångfalden i 
vår gemensamma fågelfauna 
och behovet av skydd över 
gränserna för fåglarna. Det 
är en poäng att Euro-
Birdwatch äger rum under 
fåglarnas sträcktid, eftersom 
det särskilt väl illustrerar be-
hovet av internationellt sam-
arbete för fågelskyddet. 
 
BirdLife International är ett 
världsomfattande partner-
skap av naturvårdsorganisat-
ioner. För närvarande (2011) 
omfattar BirdLife 117 organi-
sationer, främst fågelskydds-
organisationer, runt om i värl-
den. I Europa ingår 45 nat-
ionella organisationer i part-
nerskapet. I Sverige föret-
räds BirdLife International av 
SOF, Sveriges Ornitologiska 
Förening.  

.  

Söndagen den 10 november 

Hultåsa, Herrstorpet 

Vi fortsätter lite på inventeringen av fastigheten som 

Hultsfreds kommun har köpt. 

Vi beger oss upp mot Hultåsa med sin lundartade skog och 

besöker en spännande bergsbrant som gränsar till en sump-

skog där säkert mycket intressant finns att hitta förutom 

fåglar. 

Vi gör detta tillsammans med Emådalens naturskyddsför-

ening. 
 

Samling på Stora torget Hultsfred  10:00 

Ledare Jan K 

Lördagen den 23 november 

Innekväll i Kaffestugan Hultsfreds hembygdspark 
En trevlig kväll med lite käk, snack och bilder medan bra-

san sprakar med novembermörkret utanför. Ta gärna med 

bilder, digitala, diabilder eller papperskopior.  

Vi samlas i stugan vid 17:00 

Kostnad 50:-/ pers och då får du exotisk planka och kaffe. 

Medtag egen dricka. 

Anmälan senast 18 nov till Jan Karlsson 


