
 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 
 
Fågelklubben Hultsfred har under verksamhetsåret 2020 haft 78 betalande medlemmar, vilket är 4 mindre än 
föregående år. 
Årsmötet hölls detta år digitalt 28 – 30 mars 2020. Ingen optimal lösning men under rådande omständigheter 
blev detta lösningen detta år. 
 
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,                                       

Kerstin Hjalmarsson 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 2 protokollförda styrelsemöten. 
 
Föreningen fick under verksamhetsåret grundbidrag på 1264:- 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. 
 
 
Ett antal skogsområden togs upp i samtal med skogsvårdsstyrelsen.  
 
Berguvsinventeringen fortsatte under våren 2020.  
 
Då backsvalan skulle inventeras under 2020 gjordes ett försök att hjälpa till med boplatser i ett sandtag i 
Järnudda vilket avslutades då arbetet för hand var för stort. Inga boplatser hittades i verksamhetsområdet 
under året.  
 
Våra skrattmåsflottar i Lönnekullaviken uppdateras fortlöpande då de sliter sig och går sönder. 
Häckningsframgångar med både skrattmås och fisktärnor under året. En rejäl uppdatering på flottarna 
planeras under 2021 då flytelement ska testas. 
 
Under året har klubben haft  12 programlagda aktiviteter, 7 under vår/sommar och 5  under hösten. Några 
aktiviteter fick ställas in p.g.a. dåligt väder och coronarestriktioner. 
 
Här följer ett urval av de programpunkter som genomfördes under året.  

Lördagen den 4 april blev det lite arbete gjort vid fågeltornet i Järnudda. Flottarna lagades och det röjdes 
bort vegetation vid tornet och snyggades upp. 6 personer hade mött upp och avslutade med grill och fika i lä 
för den friska nordvästvinden.  

Lördagen den 25 april gjordes ett försök att hjälpa backsvalorna med bostäder i sandtaget i Järnudda. Vi 
avbröt dock efter ett tag då vi insåg att det var ett alldeles för stort arbete endast med spadar. Det blev 
skådning vid fågeltornet där bl.a. svartvit flugsnappare sjöng, fisktärnorna fiskade och några ladusvalor drog 
omkring. En ringtrasthanne lockade och kunde beskådas fint på Knektavallen! 

Lördagen den 9 maj genomförde vi Fågelskådningens dag och räknade fågelarter 05:00 – 13:00 vid 
fågeltornet. 13 personer besökte evenemanget under dagen på betryggande coronavstånd. Vi fick ihop 59 
arter. Bland arterna kan nämnas årta, grönbena, vitkindad gås och svartsnäppa.  



Måndagen den 11 maj blev det en kvällsvandring vid norra Hulingen. Bistert väder med spridda regnskurar 
och frisk nordvind och ändå dök 10 personer upp. 42 arter noterades under promenaden. 

Fredagen den 5 juni var det dags för nattfågel vid Ryningen och 7 personer dök upp. En fantastiskt vacker 
kväll med dansande dimma som drog över Emån. 2 kornknarrar, flera näktergalar, hornuggleungar och 
jagande nattskärra kunde avnjutas vid plattformen. 

Söndagen den 25 oktober mötte 8 personer upp till en koll av Mörlundaslätten. Ca 5-600 gäss, tofsvipor 
och jagande fjällvråk sågs. En kungsfiskare visslade förbi vid Emån. 

Smålandsracet 31 oktober – 1 november genomfördes som normalt och under helgen noterade vi 108 arter 
vilket är bra. Väldiga flockar med tofsvipor drog söderut och vädret gjorde att det fanns mycket fågel i 
markerna. Det mest anmärkningsvärda var den kortålärka som sågs en stund på Mörlundaslätten. 

Lördagen den 28 november var det 7 personer som hade några trevliga timmar vid fågeltornet i Järnudda. 
Solen kom fram då och då och brasan värmde. Havsörnen drog förbi och stjärtmesar hälsade på. 

 

 

 
 
 

Hultsfred den 16 mars 2021 
 
 
 
 
 

Kenneth Rosén 
 


