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Fågelklubben Hultsfred har under verksamhetsåret 2019 haft 82 betalande medlemmar, vilket är 1 mindre än 
föregående år.
Årsmötet fredagen den 29 mars 2019 hölls i Fotoklubbens lokal i Föreningshuset, Hultsfred.
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Styrelsen har under det gångna året haft 4 protokollförda styrelsemöten.

Föreningen fick under verksamhetsåret grundbidrag på 1230:- från Kultur och Fritid.
Vidare utbetalades från Kultur och Fritid 2000:- 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.

Fågelklubben Hultsfred lämnade synpunkter på en planerad vindkraftspark sydväst om Målilla.

Ett antal skogsområden togs upp i samtal med skogsvårdsstyrelsen. Bl.a. Vägledalen där en intilliggande 
skogsfastighet avverkats och hamnat "mellan stolarna" enligt skogsstyrelsen. Tråkigt och helt onödigt då 
området till viss del inventerats och ligger i anslutning till det värdefulla kärnområdet i Vägledalen.

Berguvsinventeringen genomfördes under vintern och våren och åtminstone 2 revir kunde fastställas. Tyvärr 
verkar ett revir som hyst uvar sedan 1990 talet vara tomt. Inventeringen pågår även under 2020.

Backsvalan ska inventeras under 2020 och information om den kom från Birdlife Sverige. Vi planerade att 
göra något för dessa fåglar under 2020.

Under året har klubben haft 15 programlagda aktiviteter, 9 under vår/sommar och 6  under hösten, vilket är 3
färre än föregående år.

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

Lördagen den 23 februari samlades sju  medlemmar för att bygga skrattmåsflottar och det blev under 
trevlig sammarbete fyra gjorda.

Söndagen den 7 april var dags att sätta ut årets modell av skrattmåsflottarna. 6 medlemmar mötte upp vid 
tornet denna fina dag med helt stilla väder fram till eftermiddagen. Förutom att placera ut de nya så 
reparerades en del gamla flottar också. Ett skymmande träd fälldes framför tornet där påskliljorna blommade 
på slänten. En brasa tändes och det grillades korv. Rördrommen tutade i viken där även fiskgjuse, röd glada 
och brun kärrhök visade sig. Över maden spelade en storspov. 



Lördagen den 13 april, en klar dag med kall nordostvind begav sig 4 medlemmar av till skogen i 
Kraskögle. Ett naturreservat drygt 6 km sydväst om Mörlunda. Skogen är på sina ställen mycket 
svårframkomlig och efter både  barkborrar och stormar ligger vissa partier som ett gigantiskt plockepinn. En 
spännande skog är det i alla fall och denna dag blev det spännande i allra högsta grad. det var svårt att ta sig 
ut ur skogen med alla klippblock och nedfallna träd så GPS fick bli vår ledsagare. Svartmesar, tofsmesar och 
talltitor underhöll oss under expeditionen. Det blev en god fikastund i solen vid gården innan vi lämnade det 
stora gröna för denna gång.

Lördagen den 4 maj var fågeltornet i Järnudda bemannat under fågelskådningens dag och 
fågeltornskampen. Sammanlagt besöktes evenemanget av 6 personer och de fick förutom en del fåglar en 
riktig upplevelse.Under natten hade det kommit snö/regn. Det bjöds på en fantastisk soluppgång och små 
korta regnskurar drog förbi i de kalla nordostvindarna. Det gick över i ett mycket intensivt snöfall med 
knappt 20 m sikt. Efter en värmande brasa så avslutades det hela vid 11:30 och trots det arktiska vädret så 
kom vi upp i 56 arter. Under dagen rastade en vit stork på en stolpe i Järnudda!

Söndagen den 12 maj satte vi upp skyltar på de ställen det behövdes runt fågelskyddsområdet 
Lönnekullaviken och södra sjön i Hulingen. Det blev 3 medlemmar som fick se platser runt Hulingen som 
man vanligen inte kommer till. En något kall men fin vårdag som bjöd på många olika fjärilsarter som 
dansade runt i lä. Bland fåglarna som noterades fanns trädlärka, trädpiplärka, kattuggla och buskskvätta.

Torsdagen den 16 maj blev det en kvällspromenad vid norra Hulingen. Roligt nog mötte 13 personer upp 
och vi fick ihop 31 arter under tiden. Arrangemanget vände sig även till allmänheten och vi informerade om 
föreningen och alkärret.

Fredagen den 7 juni  möttes vi vid Sundbergs Livs i Mörlunda. Det var dags för den årliga 
nattfågelexkursionen tillsammans med naturskyddsföreningen. Det blev 19 personer som åkte ut i 
försommarkvällen och natten. Tyvärr bjöd inte Ryningen på så väldigt mycket i nattfågelväg men vi fick 
lyssna på näktergalar i alla fall och en mycket sporadisk kornknarr hördes på håll från Emån. Däremot bjöd 
ett gäng nattskärror på konsert vid Trånshult. det var 4-5 stycken som drog runt och spred magi över skogen. 
På uppfärden över Mörlundaslätten hördes bl.a. kärrsångare, gräshoppsångare kattuggla och hornuggla.

Lördagen den 29 juni röjdes så leden vid Ryningen. Helt klart väder och +30 grader i skuggan gjorde det 
hela till en ganska svettig dag! Trots att vi bara var 3 personer som röjde så gick det ganska smidigt. Vi 
började vid klockan 11:00 och med stopp för lite fika vid 12:00 så var det klart vid 14:15. Då var hela leden 
röjd från skogen i norr och hela vallen ner till Venen och parkeringen.

Söndagen den 27 oktober bar det av till Mörlundaslätten för att kolla läget på gås och örnfronten. Det var 
10 personer som deltog. På slätten fanns bl.a. säd-bläs och vitkindade gäss och bland rovfåglarna sågs 
duvhök, stenfalk och havsörn. vid Tveta sågs en fin nötkråka som samlade hasselnötter.

Lördagen den 2 - söndagen den 3 november var bokad till Smålandsracet. Det blev en mörk och disig helg
med regn som stundtals var kraftigt som gjorde det hela till en utmaning. Vi fick i alla fall ihop 96 arter som 
gav oss en 8:e plats bland 19 medverkande.  

Lördagen den 16 november träffades 8 personer i kaffestugan, Hultsfreds hembygdspark. Det blev fina 
bilder från många olika platser och god mat som avnjöts till brasan i öppna spisen. En trevlig kväll!

Hultsfred den 2 mars 2019

Kenneth Rosén


