
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret   2018

Fågelklubben Hultsfred har under verksamhetsåret 2018 haft 83 betalande medlemmar, vilket 
är 2 fler än föregående år.
Årsmötet fredagen den 9 mars 2018 hölls 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 
Jan-Ove Svensson
Valberedning: Thorbjörn Svahn och Håkan Faxberg
Revisorer: Annelie Kjellgren och Christer Rosén
Revisorsuppleant: Ulla Falke

Styrelsen har under det gångna året haft 3 protokollförda styrelsemöten.

Föreningen fick under verksamhetsåret grundbidrag på 1203:- från Kultur och Fritid.
Vidare utbetalades från Kultur och Fritid 4000:- för röjningsarbeten vid Ryningen.
Fågelskyddsområdet i södra Hulingen har märkts ut med skyltar och följs upp varje år. 
En årlig ersättning på 4425:- utgår för detta från Länsstyrelsen.

Under året har klubben haft 18 programlagda aktiviteter, 12 under vår/sommar och 6  under 
hösten, vilket är 2 färre än föregående år.

Här följer ett urval av de programpunkter som genomfördes under året.

Lördagen den 27 Januari samlades fem medlemmar för att bygga skrattmåsflottar och det 
blev fyra gjorda.

Fredagen den 23 februari var det dags för ugglor. Vi var 10 personer som möttes uppe vid 
Kalvkätta på tidiga kvällen. Kölden bet ordentligt när vi åkte in i skogen och skymningen. 
Trots tålamod och väntan i den tilltagande kylan så hörde vi inte några ugglor alls. En otroligt 
vacker vinterskog bjöds vi på i alla fall och när så månen kom fram och kastade sina skuggor 
så var det dags för en brasa. Vid Stora Hammarsjön gjordes det upp eld och vi grillade och 
värmde oss. Mycket trevligt sätt att tillbringa en fredagskväll. Som sagt, inga ugglor men 
lyckat ändå

Söndagen den 25 mars var det planerat att märka upp fågelskyddsområdet men det blev 
inställt pga. all snö som fallit och gjort vägarna oframkomliga. 

Utsättningen av skrattmåsflottarna blev inställd söndagen den 8 april då isen inte hade släppt
i Lönnekullaviken. Lördagen den 21 april placerades de ut. 6 medlemmar möttes vid tornet 
och gjorde flottarna iordning. De gamla flottarna flyttades en bit vilket inte var populärt hos 
skrattmåsarna. Vidare sattes en ny vägg upp på nedre däcket som vindskydd. Årets första 
ladusvala singlade förbi och annat som fanns i Lönnekullaviken var bl.a. vigg, krickor, årta 
och fiskgjuse.



Lördagen den 5 maj var fågeltornet i Järnudda mellan 05:00 och 13:00 under 
fågelskådningens dag och fågeltornskampen. Sammanlagt besöktes evenemanget av 11 
personer. Antalet arter slutade på 71 vilket får anses som bra. Bland arterna kan nämnas 
Småskrake, orre, rördrom, lärkfalk, silltrut och tornseglare. 

Onsdagen den 9 maj var det dags att lyssna efter beckasiner i Ryningen. Det var tre 
medlemmar som träffades. Kvällen började vid norra tornet vid "Twin Peaks" där en 
svarttärna dansade omkring över Ryngen. En näktergal sjöng och 35 grönbenor rastade. 
Senare v id pumphuset noterades årta, brushane och mindre strandpipare. När mörkret föll 
kom minst 20 enkelbeckasiner igång och satte sin prägel på stämningen. Vidare hördes 
småfläckig sumphöna och gräshoppsångare. En fin kväll!

Lördagen den 12 maj åkte 11 personer ut till Målsjön där rördrommen tutade och svartvit 
flugsnappare sjöng. Gök hördes och 2 tornseglare drog omkring. Det bar senare av till Bjälebo
våtmark. Inte mindre än 28 svarthakedoppingar räknades in och dessutom fanns 3-4 par 
sothöns på plats.

Fredagen den 1 juni samlades inte mindre än 22 personer inför kvällens nattfågelexkursion.
Det blev mycket lyckat då det nere vid Ryningen hördes kornknarr, gräshoppsångare, 
kärrsångare, sparvuggla och nattskärra .

Onsdagen den 6 juni besöktes Vägledalen av 4 medlemmar. Området har inventerats och 
hyser många rödlistade och skyddsvärda arter bl.a. svampar. Väldigt fin vandring i 
försommargrönskan där sårläka, tandrot och myskmadran blommade och svartmesen sjöng.

Den årliga höstexkursionen "Örnar och gäss på Mörlundaslätten" söndagen den 28 oktober 
lockade 8 personer. Programpunkten genomförs tillsammans med Naturskyddsföreningen. En 
mycket kylig vind drog över Mörlundaslätten. En ung blå kärrhök visade upp sig fint vid Torp
där även 25 tofsvipor rastade. Vid Lilla Aby rastade 150 sångsvanar tillsammans 400 sädgäss.

Smålandsracet lör 3 - söndag 4 november
Resultatet blev 95 arter vilket får anses som bra då söndagens väder bjöd på motstånd. De 
senaste tre åren har det hållit sig mellan 94-97 arter. Rekordet var 2014 då 106 arter hittades. 
Vi var sammanlagt 12 personer som höll igång i fält eller höll koll på fågelbord under helgen. 

Söndagen den 11 november var antagligen årets mörkaste med dimma, dis och duggregn 
satte prägel på dagen. Det hindrade dock inte att tre medlemmar gav sig ut till de mer 
otillgängliga delarna av södra Hulingen för att sätta ut skyltar som visar att det är 
fågelskyddsområde med beträdnadsförbud mellan 1.4 – 31.7. Det behövs dock inte så mycket 
skyltar just i denna delen då området ”skyddar sig självt” med ogenomträngliga videbuskage 
och vass. En spillkråka hördes när vi gick längs Silverån och flera stora flockar med gråsiskor 
drog oroligt omkring i diset. En havsörn kom som i slow motion i dimman över trädtopparna 
på Hulings änger och kollade vad vi höll på med. Det blev en go fika i södra tornet med flera 
meståg i tågen. Det blev sex skyltar uppsatta i denna omgång.

Fredagen den 23 november blev det innekväll i Kaffestugan i Hultsfreds Hembygdspark. !0 
medlemmar hade det trevligt med fina bilder både från hemmamarker och från resor 
utomlands. Till det god mat och sprakande brasa.

Hultsfred den 18 mars 2019

Kenneth Rosén


