
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016

Fågelklubben Hultsfred har under verksamhetsåret 2016 haft 84 betalande medlemmar, vilket 
är 2 färre än föregående verksamhetsår.

Årsmötet hölls fredagen den 10 mars i Fotoklubbens lokal i Föreningshuset, Hultsfred.

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande:
Ordförande: Kenneth Rosén
Sekreterare:  Katarina Genberg
Kassör:  Jan Karlsson
Övriga ledamöter:  Jan Blixt, Lena Carlsson, Åke Nilsson, Bengt Falke, Bo Lodin och 
Lill Karlsson
Valberedning: Thorbjörn Swahn  och Håkan Faxberg
Revisorer: Annelie Kjellgren och Christer Rosén
Revisorsuppleanter: Ulla Falke

Styrelsen har under det gångna året haft 5 protokollförda styrelsemöten.

Föreningen fick under verksamhetsåret 1132:- från Kultur och Fritid.

Under året har klubben haft 15 programlagda aktiviteter, 9 under våren och 6 under hösten, 
vilket är lika många som föregående år.

Deltagarantalet har i medel varit 7 per programpunkt (fotoutställningen borträknad). 
Sammanlagt lockade våra programpunkter inte mindre än drygt 500 personer. Ca 400 av 
dessa besökte vår fågelfotoutställning på Galleri Kopparslagaren. Fördelningen är ojämn på 
våra programpunter då antalet deltagare varierar mycket.
Nedan följer ett urval av de programlagda aktiviteterna 2016.

 Lördagen den 23 januari : Bygge av häckningsflottar

Det var fem personer som under några timmar byggde fyra flottar som senare placerades ut i 
Lönnekullaviken.

Lördagen den 13 februari : Holkbygge

Ett antal holkar byggdes av skiftande storlek och modell. De som inte togs hem av 
tillverkarna placerades ut vid fågeltornet i Järnudda senare under tidiga våren. Alla holkar 
blev snabbt fullbelagda av bla. talgoxe, blåmes och flera par starar.

Lördagen den 2 april: Utsättning av skrattmåsflottar

Sex personer mötte upp vid fågeltornet i Järnudda för att iordningställa flottarna och placera 
ut dessa i Lönnekullaviken. Flottarna kläddes in med gammal starr m.m. och sattes ihop till en
flotte som sedan bogserades ut med handdriven båt. De gamla flottarna fixades till lite och 
flyttades en bit för att få bättre uppsikt från fågeltornet. Det var en riktig vårdag med brun 
kärrhök, tutande rördrom och årets första sädesärla.



Lördagen den 7 maj : Fågelskådningens dag och Fågeltornskampen

Fågeltornet i Järnudda var bemannat från klockan 05:30 fram till lite efter 13:00.
Alla arter noterades under dagen och det blev sammanlagt 65. Tornet besöktes under tiden av 
25 personer som fick en inblick i fågellivet i Hulingen. Bland arterna för dagen kan nämnas 
Gök, Göktyta, Törnskata, Röd glada, Svartkråka, Gluttsnäppa, Skedand, Snatterand och 
Lärkfalk.

10 - 24 september : Fågelfotoutställning på Galleri Kopparslagaren

Efter ett års planering och ett intensivt arbete de sista veckorna innan så var det dags att öppna
portarna till vernissage för "FÅGLAR  En fullfjädrad fotoutställning" den 10 september. Det 
var fullt med besökare i Galleri Kopparslagaren som minglade med fotograferna och njöt av 
de fina fotografierna. Mångfalden i fåglarnas värld visades verkligen i bilderna som bjöd på 
riktiga närstudier, ögonblicksbilder och stämningsfulla scener. Fotograferna var också 
presenterade med bild och text och vidare hade ett häfte med information om varje bild och 
fotografer färdigställts. Som bakgrundsljud för att få besökarna i rätt stämning flödade 
fågelsång i varje rum. Utställningen fick mycket beröm från besökare och besöktes även av 
lokalpressen som gjorde bra reportage. Sammanlagt besöktes utställningen av drygt 400 
personer och flera av utställarna fick dessutom bilder sålda. 

5 - 6 november : Smålandsrallyt

Det var totalt 19 klubbar och runt 240 skådare ute i fält i tuffast möjliga väderlek. När listorna
summerades var det Kalmar OF som vann på starka 119 arter, vilket är samma resultat som de
hade 2015.Vi i Fågelklubben Hultsfred lyckades i år med bedriften att kämpa till oss en 4:e 
plats med 96 arter! Detta trots väder och att vi ”bara” var 9 skådare som aktivt var ute jämfört 
med hur många som andra klubbar hade aktiva. den mest spektakulära observationen var den 
lappuggla som Calle Ljungberg hittade vid Lilla Aby Mörlundaslätten. Den visade sig en kort 
stund och trots eftersök av flera skådare så hittades den inte igen.

Övrigt
Klubben har medverkat vid Ryningen där vi påtalat behovet av röjning av leder och 
kompletterande utmärkning. Vi följer kontinuerligt upp om det behöver åtgärdas något.
Inför säsongen 2107 planeras två röjningar med fågelkubben där ersättning betalas ut.
 

Skrattmåsflottarna som byggdes, placerades ut i Lönnekullaviken på våren där de tidigare 
byggda flottarna redan ligger. Under året häckade 2-3 par skrattmåsar. Ruvning och kläckning
gick bra men någonting hände så det blev tyvärr inga flygga ungar. Fisktärnor fattade tycke 
för flottarna detta år och 2 par fick ut minst en unge. Det dåliga resultatet med flygga ungar 
kan bero på att det är en utsatt boplats för rovfåglar. Vid ett tillfälle sågs en havsörn komma 
flygande med en fisktärneunge. Till säsongen 2017 planeras att placera ut taktegel eller 
liknande på flottarna för att erbjuda ungar skydd. Under hösten sjönk vattenståndet i Hulingen
så Lönnekullaviken var i princip torrlagd. Flottarna låg då på gyttjebankarna och riskerade att 
fastna innan vattnet steg igen. De klarade sig dock galant och flöt upp då vattenståndet steg 
igen.



Klubbens hemsida har varit välbesökt och ska utvecklas ytterliggare. Webbgruppen har haft 
möten och ska utveckla sidan.

Fågelskyddsområdet i södra Hulingen har märkts ut med skyltar och ska följas upp varje år. 
En årlig ersättning utgår för detta från Länsstyrelsen.

Klubben har deltagit i samråd angående en befintlig kraftledning mellan Gallebosjön och 
Hultsfred där risken för rovfågelskollisioner påtalades. Efter kontakt med konsult från 
elbolaget togs åtgärder för att hindra detta upp. 

Klubben har svarat på remiss angående skötselplaner för naturreservaten Stensryd och 
Björnnäset. Fågelklubben hade inte något att erinra mot förslaget och ansåg det glädjande att 
naturvårdsbränning kan bli aktuellt då det främjar den biologiska mångfalden.

Hultsfred den 20 mars 2017

Kenneth Rosén


