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Verksamhetsberättelse för Vetlanda
Ornitologiska Klubb 2017
Klubben håller idag, lördagen den 27 januari, årsmöte i Missionskyrkan i Vetlanda.
Styrelse
Klubbens styrelse har under verksamhetsåret bestått av;
Roland Mattiasson, ordförande,
Tommy Carlström, vice ordförande,
Sören Carlsson, kassör,
Börje Gustafsson, sekreterare,
Lars Johan Johansson ledamot,
Johan Löwhagen, ledamot,
Johan Andresén, ledamot,
Michael Engström, ledamot,
Sussie Nielsen, suppleant och
Inge Schentz, suppleant.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten.
Sommarmötet
Sommarmötet hölls i Nävelsjöstugan den 20 augusti och samlade ett 20-tal medlemmar. Efter
avspaning av sjön och intagande av fika var det dags för dagens programpunkt, ett referat i
ord och bild från klubbresan till Dalarna i maj månad, sammanställt av Sussie Nielsen,
Lennart Kärnhall och Börje Gustafsson.
Medlemsantal
Vid årets slut hade klubben 113 medlemmar, varav 16 familjemedlemmar.
Publikationer
Under året har ett nummer av medlemsbladet ”I Kikaren” distribuerats samt årsskriften
”Fåglar i Vetlandatrakten” getts ut i digital form och publicerats på hemsidan.
Hemsida
Klubbens webmaster, Johan Andresén, har ansvarat för och vidareutvecklat klubbens hemsida
och publicerat aktuell information efter behov. Hemsidan har därmed varit en viktig
sammanhållande länk inom klubbens verksamhet.
SMS-larmlista
Den internetbaserade applikationen Line Band har nu fullt ut ersatt SMS-larmet som klubbens
interna larmkedja.
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Nävelsjö
Beträffande fågelobservationer vid Nävelsjön hänvisas till rapporter redovisade i årsskriften
eller på annat sätt.
Nävelsjöstugan har av den nuvarande ägaren, Roland Mattiasson, upplåtits för
styrelsesammanträden, sommarmötet i augusti månad och luciafirandet i december.
Upplanda
159 olika arter har observerats i området sedan Upplandatornet byggdes. Det blev ingen ny art
2017, men sångsvansparet gick åter igen till häckning och fick fram 6 ungar, vilka samtliga
klarade sig och kom på vingarna.
Kenneth Petersson och Sussie Nielsen har vid många tillfällen riggat för ringmärkning vid
tornet, samt sörjt för fågelmatningen under vintermånaderna. Mer om utfallet av
ringmärkningen under den rubriken.
Fågelskådningens Dag anordnades i anslutning till Upplandatornet söndagen den 7 maj med
ett 15-tal besökare utöver guiderna. 49 arter observerades under förmiddagen att jämföra med
föregående års 48 arter. Tornseglaren frångick åter igen traditionen att anlända den här
speciella dagen, vilket i viss mån kan förklaras av upprepade väderbakslag med isande kalla,
nordliga vindar över landet. Den kompletta förteckningen över observerade arter återfinns på
vår hemsidas blogg.
I början av september ägnades en torsdagskväll åt kvällsskådning vid dammarna med
grillning.

Grillkväll vid Upplandatornet. Foto: Börje Gustafsson
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Ringmärkning
Lars Johan Johansson ringmärkte 738 fågelindivider av 32 olika arter under året. Av dessa var
305 boungar. Märkningen av tre morkullor (pull) och 73 gråsiskor tillhör de något ovanligare
händelserna under året. Två kontroller av rörsångare rapporterades från Aneby respektive
Varberg. En egen kontroll av drillsnäppa, ringmärkt 2016, gjordes.
CES-ringmärkning genomfördes för andra året vid Brunnstorp invid Nömmens sydvästra del.
Roland Westring och Kenneth Petersson ringmärkte 983 fågelindivider av 25 olika arter. Av
dessa var 184 boungar. Talgoxe toppade med 218 märkningar, följd av blåmes med 205 och
gråsiska med 163 märkningar.
Därutöver kan nämnas märkningen av 2 tornfalkar, 10 stenknäckar, en kungsfiskare, 6
forsärlor, 3 strömstarar och en nötskrika. Vidare ringmärktes 10 tornseglare och 51
backsvalor.
Under vecka 50 kontrollerades vid Upplanda en entita, som ringmärktes där den 22 december
2012, alltså nästan exakt 5 år tidigare. Respekt för en 11-grams övervintrare!
Inventeringar
Tommy Carlström gjorde för 16:e gången en standardiserad vinterfågelräkning i fyrkanten
Simnatorp – Bodasjön – Bergsnärle – Slättsnärle. Det är en punkttaxering som utförs varje år
kring nyår. Projektet drivs av Lunds universitet och ingår i övervakningen av långsiktiga
populationstrender för stannfåglar i Sverige. Räkningen gav i år 12 arter och totalt 67 fåglar.
Det totala antalet fåglar är kring medeltalet för de senaste fem åren.
Örninventering genomfördes i kommunen under februari månad vid två tillfällen. Tommy
Carlström och Sören Carlsson var de som utförde inventeringen i år. Både havsörn och
kungsörn observerades och inrapporterades till länsstyrelsen.
Tjäderinventering genomfördes av Tommy Carlström i kommunen vid tre tillfällen under
april månad för länsstyrelsens räkning. Två tuppar påträffades men något spel kunde tyvärr
inte inrapporteras.
Svensk fågeltaxering – standardruttinventering genomfördes av Tommy Carlström den 23/5 i
Vetlandarutan. Denna inventering drivs av Lunds universitet. I år hittades 40 arter och totalt
373 fåglar, jämfört med 2016 då det noterades 53 olika arter och totalt 362 fåglar. Siffran 40
olika arter för 2017 är den lägsta som noterats sedan 2012, då inventeringen av Vetlandarutan
påbörjades.
Sävsjörutan inventerades 30/5, även den av Tommy. Här hittades i år 43 olika arter och totalt
339 fåglar, att jämföra med 2016 då det påträffades 44 arter och totalt 376 fåglar.
Punkttaxering med biltransport genomfördes i början av juni av Lars Johan Johansson, för
femte året i följd, med start i Trishult och därefter via en rutt till Bäckaby, Ramkvilla,
Skärbäck, Granshult och Stocksnäs i Södra Solberga. Metodiken bygger på att 20 punkter
inventeras under vardera 5 minuter längs en sträcka av, i detta fall, cirka 5 mil.
Denna 5 timmars tur gav totalt 418 fåglar av 48 olika arter (att jämföra med 450 individer och
52 arter 2016). Jämfört med snittet tidigare 4 år har artantalet minskat med 3, medan
individantalet ökat med 19 %. Flockar av ringduvor, kajor och starar får genomslag i
siffrorna.
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Uvprojektet
Avelsverksamheten har fortsatt med två par hos Hans Nyberg i Virserum. Där blev det i år
endast häckning i det par som flyttats från Hjältaryd. Tre hanar frisläpptes från voljären den
21 augusti. Totalt har det inom projektet frisläpps 244 berguvar sedan uppstarten av projektet
1981.
Utfallet för de vilda uvarna var fortsatt svagt under året. Antalet kända, besatta revir inom
området (Jönköpings och Kalmar län) minskade i förhållande till föregående år och i flera
”säkra” revir uteblev häckningen. Glädjande var då att det i Vetlanda kommun genomfördes
en lyckad häckning med tre pull som sedermera blev flygga och att det rapporterades
ytterligare något revir i kommunen. De flesta rapporterna härrör annars från kusttrakterna i
Kalmar län.
Resor
Den 5 till 7 maj gjordes en klubbresa till Dalarna. Elva deltagare, i tre bilar, avreste från
Vetlanda tidig fredag morgon och efter en avstickare till Tysslingen på uppresan anlände
sällskapet till Mora och vandrarhemmet framåt eftermiddagen.
Där väntade klubbmedlemmen Magnus Strömberg på att få guida runt i sina hemtrakter.
Målarterna var slaguggla, lappuggla, gråspett och tretåig hackspett och av dessa kryssades alla
utom gråspetten. Under söndagens hemresa gjordes ett stopp vid Oset i Örebro och när alla
kryss på resan summerats, konstaterades det att 122 arter noterats under de tre dagarna.
Smålandsrallyt
Under artrallyt lördag och söndag den 4 och 5 november deltog 22 medlemmar som
tillsammans under de 48 timmarna observerade 73 arter inom kommunen, vilket var 6 arter
färre än det gällande rekordet från 2014 för kommunen. Ladusvala blev en ny kommunart för
rallyt, för övrigt den enda ladusvala som sågs i Småland den helgen. Andra sällsynt
kvardröjande arter var en smålom och en nötkråka, vilka noterades för andra respektive tredje
gången sedan rallystarten 2003.

Artrallyupplägg. Foto: Börje Gustafsson
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Övriga klubbaktiviteter
➢ Ett betydande antal fågelholkar, därav ett antal tornfalksholkar, tillverkades under
januari månad vid Parkförvaltningens förråd i Upplanda av medlemmar i klubben.
➢ En av vårens klubbträffar ägnades åt inomhusstudier med temat ”Artbestämning med
speciell inriktning på de ugglor och hackspettar vi kan få se under vår kommande
klubbresa till Dalarna”.
➢ Lördagen den 18 mars inträffade ”Det Stora Fågeläventyret i Vetlanda” - information
och utställning på Växtkraft i Vetlanda med anledning av SVT:s programserie ”Det
Stora Fågeläventyret” under våren.
➢ Den numera traditionsenliga morgonvandringen i Repperda Ängar avverkades den 20
maj i strålande väder.
➢ Den 16 september gjordes en klubbresa till Ralången/Hyllingen i Aneby kommun.
Mats Thorin guidade vid ringmärkningsstationen Ralången och de fyra anslutande
vetlandaornitologerna hade full gärning med att biträda ringmärkaren med att plocka
fåglar ur näten, inalles 125-talet individer, varav hälften järnsparvar.
➢ Sträckskådning skedde vid olika tillfällen och när vädret så medgav under september
och oktober månader från Rösås kulle alternativt Repperda, Norrby eller Nömmeholm.
➢ Vid klubbträffen torsdagen den 16 november redogjorde klubbens ringmärkare för
ringmärkningsverksamheten genom åren, spektakulära återfynd och kunskap som nåtts
genom att ringmärka olika arter.
➢ Vid den mycket välbesökta klubbträffen torsdagen den 30 november, dit även
Vetlanda botaniska sällskap bjudits in, berättade klubbmedlemmen Tomas Fasth och
kommunens naturvårdshandläggare Janne Kolehmainen om de naturinventeringar som
de gjort i Vetlanda kommun under året och om utfallet av inventeringarna beträffande
rödlistade arter mm.
➢ Torsdagen den 14 december bjöds det på lussekaffe i Nävelsjöstugan. Vägen till
stugan var upplyst av marschaller och i stugan tog Roland Mattiasson och Jan Morge
emot med tänd brasa, rykande glögg och lussekaffe.

Vetlanda den 27 januari 2018
Börje Gustafsson
Sekreterare
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Fågelobservationer i Vetlanda kommun år 2017
Johan Andresén
Mindre sångsvan
7 ex. sträckande NO Sunnerskog 2017-03-03 (Lars-Johan Lindqvist)
Bläsgås
11 ex. födosökande Vasen, Nye 2017-03-05 (Jakob Wilhelmsson)
16 ex. födosökande Vasen, Nye 2017-03-10 (Tommy Merkert, Inger Lundström,
Inge Schentz, Knut E. Axelsson, Sören Carlsson, Börje Gustafsson m.fl.)
2 ex. födosökande Vasen, Nye 2017-03-11 (Kenneth Petersson, Laila Petersson,
Sussie Nielsen)
2 ex. födosökande Hällinge 2017-03-14 (Roger Karlsson)
37 ex. sträckande Repperda 2017-10-01 (Sussie Nielsen, Börje Gustafsson, Johan Andresén,
Kenneth Petersson, Sören Carlsson, Sandra Sallander)
Prutgås
Noterad sträckande NO Traktorgatan 3, Vetlanda 2017-05-28 (Kenneth Petersson,
Laila Petersson)
1 ex. rastande Repperda 2017-09-29 (Sören Carlsson, Sandra Sallander, Tomas Claesson)
3 ex. sträckande Täppesås 2017-10-05 (Knut E. Axelsson, Kjell Englund)

Prutgås, Repperda. Foto: Tomas Claesson
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Snatterand
1 hane. rastande Upplanda reningsverksdammar 2017-03-17 – 2017-03-18
(Kenneth Petersson, Laila Petersson, Inge Schentz)
2 ex. rastande Bodasjön S 2017-03-20 (Emanuel Sennerstrand)
Årta
1 hane. rastande Upplanda reningsverksdammar 2017-04-24 – 2017-05-06 (Inge Schentz,
Michael Engström, Elin Wassby Hjortstam m.fl.)
1 par Upplanda reningsverksdammar 2017-05-23 – 2017-05-25 (Kenneth Petersson,
Lennart Kärnhall)
Skedand
1 par rastande Upplanda reningsverksdammar 2017-04-27 (Kenneth Petersson,
Laila Pettersson, Johan Andresén, Börje Gustafsson, Michael Hellqvist m.fl.)
1 par födosökande Värnen 2017-05-01 (Tommy Merkert)
3 hane rastande Grumlan 2017-05-14 (Johan Andresén)
1 ex. Upplanda reningsverksdammar 2017-09-20 (Benny Hultqvist)
Brunand
1 hane rastande Grumlan 2017-04-30 (Börje Gustafsson)
3 ex. rastande Grumlan 2017-10-20 (Tommy Carlström, Johan Löwhagen, Inge Schentz,
Johan Andresén, Michael Engström, Benny Hultqvist, Sandra Sallander, Sören Carlsson)
1 ex. Grumlan 2017-10-21 (Sussie Nielsen)
5 ex. rastande Grumlan 2017-10-23 (Johan Andresén)
Bergand
1 hona Solgenån, Skede 2017-01-22 (Morgan Othbäck)
2 hona födosökande Bodasjön S 2017-03-25 (Tommy Carlström, Inge Schentz,
Kenneth Petersson, Laila Petersson)
5 ex. rastande Grumlan 2017-04-27 (Tommy Carlström, Inge Schentz, Jakob Wilhelmsson,
Johan Andresén, Johan Löwhagen, Michael Engström, Sören Carlsson m.fl.)
2 par rastande Grumlan 2017-05-03 (Knut E. Axelsson)
Ejder
1 hane rastande Värnen 2017-04-02 (Knut E. Axelsson, Tommy Merkert, Sören Carlsson,
Jakob Wilhelmsson, Inge Schentz, Michel Engström)
1 hane rastande Paddingetorpasjön (Knut E. Axelsson)
Svärta
1 ex. rastande Skirösjön 2017-09-24 (Sören Carlsson, Sandra Sallander, Kenneth Petersson,
Laila Petersson, Tommy Merkert, Inger Lundström, Inge Schentz)
2 ex. rastande Grumlan 2017-10-07 (Tommy Carlström, Johan Andresén, Michael Engström,
Lars Johan Johansson)
7 ex. rastande Grumlan 2017-10-20 (Johan Andresén, Tommy Carlström, Johan Löwhagen,
Inge Schentz, Michael Engström, Benny Hultqvist, Sandra Sallander, Sören Carlsson)
Smålom
1 ex. rastande Lindåssjön 2017-08-24 (Jakob Wilhelmsson)
1 1K rastande Solshester, Solgen 2017-11-05 (Tommy Carlström, Michael Engström,
Benny Hultqvist, Tomas Claesson)
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Smådopping
1 ex. födosökande Tälläng 2017-01-15 (Sören Carlsson, Inge Schentz, Tommy Carlström)
1 ex. födosökande Östanå golfbana 2017-07-12 (Peter Franzén)
Gråhakedopping
2 ex. rastande Skirösjön 2017-04-17 (Sören Carlsson, Kenneth Petersson, Laila Petersson)
3 ex. rastande Grumlan 2017-04-17 (Inge Schentz, Jakob Wilhelmsson Sören Carlsson,
Börje Gustafsson, Johan Andresén, Tommy Carlström, Johan Löwhagen, Knut E. Axelsson)
1 ex. rastande Grumlan 2017-10-20 (Johan Andresén, Tommy Carlström, Johan Löwhagen,
Inge Schentz, Michael Engström, Benny Hultqvist, Sandra Sallander, Sören Carlsson)
Svarthakedopping
1 ex. rastande Skirösjön 2017-04-13 (Sören Carlsson, Knut E. Axelsson,
Lars Johan Johansson, Jakob Wilhelmsson, Kenneth Petersson, Laila Petersson)
1 ex. rastande Skirösjön 2017-04-27 (Tommy Carlström, Inge Schentz, Johan Andresén,
Johan Löwhagen, Lennart Kärnhall, Michael Engström, Sören Carlsson m.fl.)
2 ex. rastande Grumlan 2017-04-30 (Michael Engström, Johan Andresén, Ylva Rinaldo,
Thomas Samuelsson, Börje Gustafsson)
2 ex. rastande Upplanda reningsverksdammar 2017-05-07 (Johan Andresén)
Ägretthäger
1 ex. stationär Värnen 2017-04-18 – 2017-04-21 (Michael Poulsen, Tommy Merkert,
Sören Carlsson, Inger Lundström, Knut E. Axelsson, Tomas Claesson, Johan Andresén m.fl.)
1 ex. stationär Smedbälgen 2017-04-24 – 2017-04-28 (Sören Carlsson, Ylva Rinaldo,
Thomas Samuelsson, Tommy Carlström, Börje Gustafsson, Sussie Nielsen m.fl.)

Ägretthäger, Värnen. Foto: Sören Carlsson
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Stäpphök
1 hane rastande Stensnäs 2017-04-16 (Inge Schentz, Michael Engström)

Stäpphök, Stensnäs. Foto: Inge Schentz

Stenfalk
1 ex. födosökande Katteryd 2017-04-16 (Jakob Wilhelmsson)
1 hane födosökande Sunnerskog (Lars-Johan Lindqvist)
1 honfärgad rastande Nömmeholm 2017-10-08 (Tommy Carlström, Benny Hultqvist,
Johan Andresén)
Vattenrall
1 ex. spel/sång Norrsjön 2017-06-15 – 2017-06-23 (Johan Andresén, Knut E. Axelsson,
Inge Schentz, Michael Engström, Kenneth Petersson, Laila Petersson, Sussie Nielsen)
Brushane
1 hane rastande Repperda 2017-07-08 (Johan Andresén)
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Mosnäppa
1 ex. rastande Laduslättasjön 2017-05-15 (Johan Andresén)
1-2 ex. rastande Laduslättasjön 2017-07-26 – 2017-08-04 (Sören Carlsson,
Michael Engström, Benny Hultqvist, Johan Löwhagen, Knut E. Axelsson m.fl.)
Kärrsnäppa
1-3 ex. rastande Laduslättasjön 2017-07-20 – 2017-08-17 (Johan Andresén, Inge Schentz,
Knut E. Axelsson, Benny Hultqvist, Michael Engström, Sören Carlsson m.fl.)
Småsnäppa
1 ex. rastande Laduslättasjön 2017-07-21 (Sören Carlsson)
Dvärgbeckasin
1 ex. spel/sång Rågsjötornet, Nävelsjön 2017-05-02 – 2017-05-03 (Tommy Carlström,
Inge Schentz, Johan Andresén, Johan Löwhagen, Michael Engström, Sören Carlsson m.fl.)
Småspov
1 ex. rastande Östanå badplats 2017-04-30 (Johan Andresén, Ylva Rinaldo,
Thomas Samuelsson)
5 ex. rastande Östanå badplats 2017-05-09 (Tommy Carlström)

Småspov, Östanå badplats. Foto: Johan Andresén

Svartsnäppa
1 ex. rastande Gettinge 2017-06-14 (Johan Andresén, Tomas Claesson, Inge Schentz)
1 ex. rastande Kvarndammen, Trollebo 2017-06-24 (Knut E. Axelsson)
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Silvertärna
1 ex. förbiflygande Näshults badplats 2017-05-07 (Knut E. Axelsson)
2 ex. födosökande Skirösjön 2017-05-15 (Sören Carlsson)
Hökuggla
1 ex. rastande Boås, Bengtstorp 2017-02-18 (Anders Framme, Gunilla Framme,
Tommy Carlström, Michael Engström)
1 ex. stationär Nävelsjö 2017-03-11 – 2017-03-25 (Tomas Claesson, Jakob Wilhelmsson,
Börje Gustafsson, Ylva Rinaldo, Thomas Samuelsson, Knut E. Axelsson m.fl.)

Hökuggla, Nävelsjö. Foto: Tomas Claesson
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Härfågel
1 ex. rastande Torp, Myresjö 2017-05-01 – 2017-05-02 (Johan Löwhagen, Inge Schentz,
Johan Andresén, Börje Gustafsson, Jakob Wilhelmsson, Knut E. Axelsson m.fl.)
Rödstrupig piplärka
1 ex. lockläte Stensnäs 2017-09-09 (Johan Andresén)
1 ex. rastande Stensnäs 2017-10-08 (Jan Morge, Lars Johan Johansson)
Ringtrast
1 ex. stationär Språtarp 2017-04-19 – 2017-04-22 (Kenneth Petersson, Göran Lindberg,
Morgan Othbäck, Knut E. Axelsson, Tomas Claesson, Inge Schentz, Laila Petersson m.fl.)
1 ex. födosökande Tångerda 2017-04-22 (Ylva Rinaldo, Thomas Samuelsson,
Johan Andresén)
1 ex. födosökande Kristinelund 2017-04-23 (Sören Carlsson, Lars Johan Johansson)
1 ex. födosökande Håkansgården 2017-04-26 (Göran Lindberg)
Blåhake
1 1K rastande Repperda 2017-08-31 – 2017-09-01 (Sören Carlsson, Benny Hultqvist,
Sandra Sallander, Sussie Nielsen, Jakob Wilhelmsson, Knut E. Axelsson)
Mindre flugsnappare
1 ex. spel/sång Stolpabergs naturreservat 2017-05-21 (Tommy Carlström, Ingela Carlström)
1 ex. Illharjens naturreservat 2017-06-10 (Michael Hellqvist)
Sommargylling
1 2K+ hane. spel/sång Sunnerskog 2017-05-27 (Lars-Johan Lindqvist)
Råka
1 ex. rastande Norhagen, Lemnhult 2017-03-13 (Tommy Merkert, Inger Lundström)
1 ex. födosökande Upplanda reningsverksdammar 2017-03-23 (Kjell Englund,
Sören Carlsson, Knut E. Axelsson, Benny Hultqvist, Tommy Carlström m.fl.)
2 ex. födosökande Nye 2017-03-24 (Tommy Merkert, Inger Lundström)
3 ex. födosökande Nye 2017-04-21 (Knut E. Axelsson, Lars Johan Johansson, Inge Schentz)
1 ex. födosökande Smedbälgen 2017-04-27 (Börje Gustafsson, Sussie Nielsen,
Tommy Carlström, Johan Andresén, Johan Löwhagen, Lennart Kärnhall, Michael Engström)
1 ex. födosökande Upplanda reningsverksdammar 2017-05-07 (Kenneth Petersson,
Ulf Åkesson)
Vinterhämpling
7 ex. födosökande Nömmeholm 2017-03-25 (Tommy Carlström, Inge Schentz)
2 ex. födosökande Byestadssjön 2017-10-31 (Sören Carlsson)
15 ex. födosökande Boaskögle 2017-11-04 (Tommy Merkert, Inger Lundström)
7 ex. födosökande Sunnerskog 2017-11-11 (Lars-Johan Lindqvist)
Rosenfink
1 ex. spel/sång Millebo 2017-05-18 – 2017-05-19 (Michael Hellqvist, Sören Carlsson,
Börje Gustafsson, Tomas Claesson, Knut E. Axelsson)
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Lappsparv
2 ex. födosökande Nömmeholm 2017-03-25 (Tommy Carlström, Inge Schentz)
2 ex. födosökande Nömmeholm 2017-09-10 (Inge Schentz, Michael Engström,
Benny Hultqvist)
1 ex. födosökande Nömmeholm 2017-09-17 (Johan Andresén)
Snösparv
3 ex. födosökande Oxhagen, Trollebo 2017-04-02 (Knut E. Axelsson)
2 ex. födosökande Trollebo 2017-11-12 (Knut E. Axelsson)
1 1K hona födosökande Hässle 2017-11-20 (Lars-Johan Lindqvist)

Skådarligan Vetlanda kommun 2017
Rapportörer med 100 eller fler rapporterade arter
Placering

Rapportör

Antal arter

1

Sören Carlsson, Kvillsfors

167

2

Johan Andresén, Vetlanda

163

3

Knut E. Axelsson, Vetlanda

162

4

Tommy Carlström, Vetlanda

159

5

Kenneth Petersson, Vetlanda

156

6

Inge Schentz, Vetlanda

154

7

Laila Petersson, Vetlanda

151

8

Börje Gustafsson, Vetlanda

144

9

Johan Löwhagen, Myresjö

143

10

Michael Engström, Vetlanda

141

11

Sussie Nielsen, Vetlanda

135

12

Lars Johan Johansson, Bodafors

127

13

Benny Hultqvist, Vetlanda

126

14

Tommy Merkert, Korsberga

123

15

Ingela Carlström, Vetlanda

113

16

Jakob Wilhelmsson, Vetlanda

109

17

Ylva Rinaldo, Vetlanda

103

17

Thomas Samuelsson, Oskarshamn

103
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Fågelobservationer Nävelsjön 2017
Tommy Carlström
Under 2017 besöktes området 55 gånger (2016, 147 gånger) enligt Artportalen, detta är den
lägsta besökssiffran sedan jag började sammanställa rapporter för Nävelsjön 2003. Och då blir
även det totala antalet arter lågt. Det hittades 83 olika arter (2016, 93 arter), vilket är det
lägsta antalet någonsin. Då har jag ändå räknat upp med antalet arter funna i Tjurken, som
alltid av tradition har tillhört rapportområdet Nävelsjön.
Observationer under året som är lite kul att nämnas:
• Hökuggla rastade i byn 11–19/3

Hökuggla, Nävelsjö. Foto: Johan Andresén

Under häckningstid
• Tjäder
• Dvärgbeckasin
• Spillkråka
• Brun kärrhök
• Hornuggla konstaterad häckning 2 pull
• Röd glada
• Storskrake konstaterad häckning 5 pull
Ingen rosenfink hördes och ingen lärkfalk är noterad.
Inga höga antal av sångsvan, kricka inga höga antal. Det var helt enkelt inga bra
översvämningar vid rätt tidpunkt.
17

Standardrutt – Svensk häckfågeltaxering 2017
Tommy Carlström
Totalt finns det 716 standardrutter i hela Sverige, 708 av dessa är inventerade någon gång
sedan starten. Rutorna är utspridda över hela Sverige med exakt 25 km avstånd från varandra.
Man går en kvadrat på 2x2 km, alltså 8 km runt rutan Man räknar allt man ser och hör. Det tar
ungefär 5 timmar att utföra hela inventeringen, för man ska stanna på 8 punkter också i fem
minuter och även där räkna allt man ser och hör. Under 2017 var vi 246 inventerare i Sverige
som inventerade 542 standardrutter. Vi hittade sammanlagt 200 137 fåglar av 223 olika arter.
Naturvårdsverket och Lunds universitet följer sedan upp, analyserar och letar efter långsiktiga
trender i fågelsverige.
Den 23 maj var det dags för mig att gå ut på Vetlandarundan. Solen skulle just gå upp och
klockan stod på 04:29.
Det blev 40 olika arter i år och totalt antal individer 373. 2016 hade jag 53 olika arter och
totalt 444 fåglar. Trots mycket bra väderförhållande blev detta år det sämsta räknat i antal
arter och totalt antal fåglar sedan jag tog över rutten 2012.

10 mest förekommande arterna på standardrutt, ruta 06F2C
2013

Antal

2014

Antal

2015

Antal 2016

Antal

Lövsångare

57

Lövsångare

43

Lövsångare

50

Bofink

51

Bofink

57

Ringduva

43

Bofink

48

Lövsångare

33

Ringduva

41

Bofink

34

Svarthätta

38

Svarthätta

29

Svarthätta

38

Gärdsmyg

26

Ringduva

31

Gärdsmyg

26

Gärdsmyg

34

Koltrast

24

Stare

26

Ringduva

18

Koltrast

32

Stare

23

Taltrast

25

Kungsfågel

17

Taltrast

19

Svarthätta

19

Koltrast

23

Taltrast

14

Kungsfågel

18

Trädpiplärka 17

Gärdsmyg

23

Kaja

12

Stare

15

Fiskmås

14

Kungsfågel

20

Stare

11

Kungsfågel

12

Rödhake

19

Rödhake

11

Trädpiplärka 10

För hela Sverige under de senaste 10 åren, uppvisar följande arter några av de mest
oroväckande nedgångarna (alla mer än 3,8 % nedgång per år i standardrutterna): ortolansparv,
grönfink, järpe, ärtsångare, havstrut, småspov, orre, fasan, gulsparv, talltita. Med en minskad
årlig takt av -15,9% hos ortolansparv till -3,8 % per år för talltita.
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Samma period har följande arter en påtaglig ökning (mer än 6,6 % signifikant ökning per år
på standardrutterna): sydlig gråsiska, fjällripa, sydlig gransångare, nötkråka, tornfalk, steglits,
sidensvans, silltrut, sydlig gulärla och stenknäck. De har ökat från 28,3% per år hos sydlig
gråsiska till 6,6 % för stenknäck.

Steglits har ökat i antal. Foto: Sören Carlsson

Ser man på trender för hela grupper av arter baserat på systematisk tillhörighet går det sämst
för andfåglar, hönsfåglar och sparvar. Ser man på habitatsval går det sämst för fåglar i
jordbrukslandskapet och fjällbjörkskog

Källa:
Övervakning av fåglarnas populationsutveckling Årsrapport för 2017
Martin Green & Åke Lindström
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Projekt Berguv Småland under 2017
Börje Gustafsson
Avelsverksamheten fortsatte under året med två par hos Hans Nyberg i Virserum. Där blev
det endast häckning i det par som tidigare flyttats från Hjältaryd. Tre hanar frisläpptes från
voljären den 21 augusti. Utsläppet filmades och sändes i ett nyhetsinslag från SVT nyheter
Jönköping påföljande dag.
Totalt har det därmed inom projektet frisläpps 244 berguvar sedan uppstarten av projektet
1981.
Utfallet av häckningarna blev således tre flygga och frisläppta ungar. Projektet hyser fortsatt
två fertila par enligt följande;
Hos Hans Nyberg sitter två par i den avdelade buren. Det ena paret är Roland Mattiassons
gamla par, en hona från 2001 och en hane från 2003. Paret kläckte alltså fram tre hanar.
Samtliga frisläpptes från voljären den 21 augusti.
Det andra paret, med en hona kläckt 1996 och en hane kläckt 2003 fick inte fram några ungar.
Honan ruvade en tid på obefruktade ägg.
Under året har diskussioner förts med Berguv Skåne om ett övertagande av det senare paret.
Man planerar där för uppstarten av en ny avelsstation och söker därför, i första hand,
etablerade avelspar.
Samtliga årsungar frisläpptes, vilket ger följande årsvisa fördelning av utsläpp inklusive
kända åter-fynd:
ÅR
83 - 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
Hane
95 3 0 4 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 3 127
Hona
88 2 2 3 1 3 2 2 4 2 3 1 2 2 0 117
Åf. hane
30 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
36
Åf. hona
33 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37
Överlevn. 120 3 1 5 3 2 5 3 7 4 5 3 3 4 3 171
Inga återfynd av berguv rapporterades glädjande nog under 2017.
Utfallet för de vilda uvarna var fortsatt svagt under året. Antalet kända, besatta revir inom
området (Jönköpings och Kalmar län) minskade i förhållande till föregående år och i flera
”säkra” revir uteblev häckningen. Glädjande var då att det i Vetlanda kommun genomfördes
en lyckad häckning med tre pull som sedermera blev flygga och att det rapporterades
ytterligare något revir i kommunen. De flesta rapporterna härrör annars från kusttrakterna i
Kalmar län.
Från Jönköpings och Kalmar län har 24 revir rapporterats och i 15 av dessa påbörjades eller
genom-fördes häckningar. Totalt 14 pull har ringmärkts eller iakttagits. Utfallet i Kronobergs
län är i nuläget okänt, men det finns ett fåtal kända revir där.
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Svårigheten att upptäcka tidigare ej kända häckningar i inlandets skogslandskap är känd och
det finns sannolikt ett betydande mörkertal när det gäller uvetableringen där.

Snart ute i det fria. Foto: Börje Gustafsson

Projektet Berguv Småland är ett projekt under avveckling och inga nya avelsuvar kommer att
tillföras projektet. Vid ett eventuellt frånfall av en avelsuv i ett par, kommer den kvarvarande
uven, om detta bedöms vara möjligt, att frisläppas. Ekonomin kan hanteras tack vara våra
välvilliga faddrar och matleveranserna kommer huvudsakligen från kläckeriet Gimranäs AB i
Fåglavik i form av daggamla tuppkycklingar samt, i mån av tillgång, burfångade kråkfåglar.
Ringmärkning av berguv sker fortsatt enligt följande områdesindelning;
För Jönköpings län gäller att all ringmärkning av berguv sköts av Mats Alderus (Värnamo,
Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö och Hylte kommuner), Mats Thorin (Jönköping, Aneby och
Tranås kommuner) samt Lars Johan Johansson (Nässjö, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda
kommuner).
I Kalmar län ringmärker Tommy Larsson, Granholmsgatan 8, 572 40 Oskarshamn alla
berguvar som hanteras av projektet.

För projektet Berguv Småland
Börje Gustafsson
Projektsamordnare
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Ringmärkning 2017
Lars Johan Johansson
Ännu ett ringmärkningsår att summera. De licensierade märkarna var i vanlig ordning RW,
KPn och LJJ plus några medhjälpare – i första hand SN.
Totalt ringmärktes 1721 ex, därav 489 pull (=28%). 43 olika arter märktes under året.
Här nedan några arter som inledningsvis får en extra kommentar:
TORNFALK
GL:s holktillverkning i Björköby, med barnbarn godkändes direkt av ett par tornfalkar som
resulterade i två flygga ungar (+ 3 rötägg).
MORKULLA
Under LJJ:s vandringar i Nömmens sjömarker stöttes en morkulla med tre ungar –
ringmärktes.

Hitta morkullans unge. Foto: Lars Johan Johansson
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BACKSVALA
VOK:s forna projektart har det kämpigt i kommunen. Presumtiva häckningsplatser spolieras
av div. mänskliga verksamheter. På den sista (?) boplatsen märkte KPn under året 51 ex,
därav 23 årsungar, och kontrollerade 6 ex. från åren 2014-16. Under hösten har denna boplats
röjts undan.
GRÅSISKA
Efter en formidabel invasion, sannolikt österifrån, under vintern kunde märkarna summera
236 märkta gråsiskor.
486 av årets pullmärkta häckade i holk. I Skirö tog, liksom 2016, återigen TORNSEGLARNA
över efter att STARAR fått ut sina ungar. KPN:s utökning med nytillverkade holkar förblev
dock obebodda.
I en holk invid Lillesjön i Bodafors fick LJJ bevittna en förbittrad kamp. När locket sköts åt
sidan låg där en TALGOXE,hane och en BLÅMES,hane stenhårt ihopkopplade med ett fast
näbbgrepp i varandra. Mesarna lyftes upp och ner några gånger utan att de släppte greppet.
Efter 3–4 min. ”röck” det till i dem och de släppte greppet och flög iväg. Vem vann? Den 9
juni kunde LJJ ringmärka sju nästan fullfjädrade talgoxar i holken. Kanske ofta dylika scener
utspelas i kampen om bostäderna?

Mesarnas kamp. Foto: Lars Johan Johansson
Märklokaler för pull-märkning var: Upplanda, Skede, Snärle, Skirö, N.Sandsjö och Bodafors.
FORSÄRLORNA märktes i strömstareholk vid Emån och ENTITORNA i holk bakom
Upplanda-tornet.
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Pull-märkning
SV.VIT FLUGSNAPP.
TALGOXE
BLÅMES
TORNSEGLARE
RÖDSTJÄRT

176
148
129
8
7

ENTITA
FORSÄRLA
NÖTVÄCKA
MORKULLA
TORNFALK

7
6
3
3
2

Kullstorlekar listas nedan med fjolårets siffror inom parentes. Siffrorna ska givetvis tolkas
med försiktighet eftersom de speglar antalet levande ungar enbart vid märktillfället.
Art

Antal
Kullar
1
1
4 (6)
1
1 (1)
33 (28)
26 (29)
18 (17)
1 (3)
1

TORNFALK
MORKULLA
TORNSEGLARE
FORSÄRLA
RÖDSTJÄRT
SV.VIT FLUGSNAPP.
TALGOXE
BLÅMES
ENTITA
NÖTVÄCKA

Antal
pull
2
3
8 (12)
6
6 (7)
176 (172)
148 (203)
129 (135)
6 (24)
3

Kullstorlek
2
3 (trol.4)
2 (2)
6
6 (7)
5,33 (6,14)
5,69 (7)
8,6 (7,94)
6 (8)
3

Optimal
Märkålder
15-22 dagar
ca 20
ca 8
ca 8
ca 10
ca 10
ca 10
ca 10
ca 10

“Över-tusen”-listan nedan innehåller fortfarande samma arter som år 2016. SÄVSPARV
(943) och BERGFINK (862) är närmast på tur men GRÅSISKA gjorde ett jätteryck.
”Över-tusen-märkta” – 2017 års märkning inom parentes
TALGOXE
14 672 (389)
RÖDHAKE
SV.VIT FLUGSNAPP. 10 247 (208)
ENTITA
BLÅMES
7 598 (382)
LÖVSÅNGARE
GRÖNFINK
5 076 (20)
STARE
BACKSVALA
3 724 (51)
NÖTVÄCKA
GRÖNSISKA
1 881 (95)
BOFINK
DOMHERRE
1 840 (102)

1 770 (32)
1 648 (35)
1 612 (17)
1 123 (0)
1 099 (15)
1 089 (12)

Ovanligare märkarter
TORNFALK
MORKULLA
TORNSEGLARE
KUNGSFISKARE
FORSÄRLA

3
1
1
10

2
3
10
1
6

STRÖMSTARE
TOFSMES
TRÄDKRYPARE
STENKNÄCK
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Goda 1232 ex. flygg-märkta blev årsresultatet i näten. Upplanda, ringmärkarnas trädgårdar,
ett par septembermorgnar vid Klubbstugan och CES var de dominerande märkplatserna.
Utöver ringmärkta GRÅSISKOR och BACKSVALOR kan nämnas KUNGSFISKARE (1)
och STRÖMSTARE (3) vid diket, Upplanda och GRÖNSISKA (95), DOMHERRE (102) och
STENKNÄCK (10) vid utfodringsplatserna.
LJJ genomförde CES-ringmärkning år 2 på den nya märkplatsen Brunnstorp invid Nömmens
sydvästra sida. Andra året är extra intressant för att utröna vilka fågelindivider som klarat
övervintring resp. flyttning och återvänder till detta lilla område på ca 5000 kvm – och låter
sig återfångas i den ”lede fågelfängarens garn”!
112 fåglar av 27 olika arter fångades och ringmärktes. Av dessa var 32 årsungar (29%). Bland
de ringmärkta kan nämnas: LÖVSÅNGARE (17), RÖDHAKE (29), KOLTRAST (12),
BJÖRKTRAST (5), JÄRNSPARV (5) och TRÄDKRYPARE (1).
Av 2016 års CES-märkning återfångades under 2017 bl.a.: LÖVSÅNGARE (1),
SÄDESÄRLA (2), SV.VIT FLUGSNAPP. (1), BOFINK (3), GRANSÅNGARE (1) och
KOLTRAST (1). Se vidare i Tab.2, märke CES. Två DRILLSNÄPPOR (1par) märktes 2016
och den ena återfångades 2017 på samma nätplats. Även den ringmärkta makan/maken
(sannolikt) fanns där men undvek nätet. Fascinationen över Afrikaflyttarna upphör aldrig.
Har Du reflekterat på varför man aldrig (nästan) efter häckningssäsongen ser – eller fångar –
unga svartvita flugsnappare? Johan Träff höll ett anförande på ringmärkaremötet i Varberg 68 nov. 2015 benämnt: ”Vad gör årets unga flugsnappare mellan bolämnandet och flyttningen
till södra Afrika?”
Johan Träff monterade, på ett sinnrikt sätt, fångstnät högt upp i träden/trädkronorna. Där
befann sig de unga flugsnapparna och matades av föräldrarna!

Svartvit flugsnappare, Skede. Foto: Morgan Othbäck
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Av återfynd (Tab.1) framgår bl.a. att en i mars-17 Upplanda-märkt GRÖNSISKA drog iväg
40 mil till Norge och överlevde en fönsterkrasch. En årsunge RÖRSÅNGARE ringm. aug-15
vid Uppsjön kontrollerades juli-17 vid Ralången, Aneby.
I Tab.2 omnämns 50 egna kontroller, senare än 6 mån. efter märkdagen. Första egna
kontrollen av GRANSÅNGARE gjordes maj-17 i CES-projektet. En BLÅMES-hane på min.
8 år kontrollerades på utfodringsplatsen i Upplanda, liksom en ENTITA på sitt sjunde
levnadsår. De lever nog gott på fettrika fröer och smarriga vildsvinshudar i Upplanda…
Av Tab.3 Främmande kontroller framgår att en ung RÖRSÅNGARE, ringmärkt aug-16 på
Getterön, kunde kontrolleras vid Nömmens strand, Brunnstorp i juli-17.

Rörsångare, Grumlan. Foto: Tomas Claesson

Slutligen, i denna ringmärkningskrönika har jag de senaste 30 åren haft anledning att redovisa
och kommentera ringmärkning och återfynd av berguv. För 2017 finns inget i den vägen –
men vi har ju haft andra uvar att glädjas åt ……..
Jag tillåter mig att citera från Mäster Eriks ”Fåglar i Sverige, Erik Rosenberg” – så vi inte
glömmer:
Berguven är störst och pampigast bland ugglefåglarna. Intrycket av honom är maskulint, det
har aldrig fallit någon kännare in att döpa honom till ”uggla”. Martialisk (krigisk) ser han ut
med sina långa, snett uppstående horntofsar, sin kraftiga, satta gestalt och sina väldiga
kloklabbar; rent storartat djävulsk ter han sig i vrede, när han gör sig
dubbelt så stor, hukar sig och spänner upp vingarna som en sköld, låter de eldröda ögonen
flamma genom att ideligen ändra de svarta pupillernas storlek, knäpper med näbben, väser
och flämtar så att den vita hakfläcken darrar och detta allt medan han sakta trampar på
stället och vaggar åt sidorna.
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Återfynd och kontroller 2017
Sammanställningen som följer nedan omfattar återfynd och kontroller, som inrapporterats
under 2017, avseende VOK:s ringmärkning. Medtagna egna kontroller är mer än 6 månader
räknat från märkningsdagen. Tidsintervallet mellan märkningsdag och återfyndsdag anges i
klartext, t.ex. 2 år 89 dagar. Avståndet mellan märk- och fyndplats anges i km.
Förkortningar och symboler
pull
10
1+
20
2+
M
F
X
+
V
C?

unge på häckplats
fågel under sitt första kalenderår
ettåring eller äldre
fågel under sitt andra kalenderår
tvååring eller äldre osv
hane
hona
funnen död
skjuten
fångad och släppt med ring (=kontroll)
fångad, dess vidare öden okända

Tabell 1. Återfynd (inkl. kontroller av andra ringmärkare, ej VOK)
RÖDSTJÄRT
pull
160606 Vetlanda
94A02624 (KPn)
X
170517 Holsbybrunn
Tagen av katt. 345 dagar 7 km.
RÖRSÅNGARE
10
150812 N.Sandsjö, Uppsjön (CES)
CX 72599 (LJJ)
V
170713 Aneby, Ralången
1 år 336 dagar 45 km.
SV.VIT FLUGSNAPP.
pull
160613 Vetlanda, Bergsnärle
CX72372 (KPn)
X
170617 Kråkshult, Kvills herrgård
Funnen död i gårdsmagasin. 24 km.
SKATA
20 M
170201 Bodafors, Svänggatan
CX72372 (KPn)
X
171018 Bodafors
GRÖNSISKA
2+ M
170304 Vetlanda, Reningsverket
CZ 34246 (KPn)
V
170727 Buskerud, Skollenborg,
NORGE
Mot fönster, kvicknade till och flög
iväg.
DOMHERRE
2+ F
170118 N.Sandsjö, Brunnstorp
2KT53537 (LJJ)
X
170830 Stensjön, Ravelsryd
”Dödad av skata” 2 km.
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Tabell 2. Egna kontroller
Av totalt märkta 12 DRILLSNÄPPOR är detta den första egna kontrollen.
DRILLSNÄPPA
2+
160514 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
3341830 (LJJ)
V
170523 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
1 år 10 dagar
Av totalt märkta 165 STÖRRE HACKSPETTAR har 14 egna kontroller gjorts. Den äldsta
är från 2002: 5 år 4 dagar
STÖRRE HACKSPETT
2+ M
160214 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
4644059 (LJJ)
V
170401 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
1 år 47 dagar
Av totalt märkta 3724 BACKSVALOR har 167 egna kontroller gjorts. Den äldsta är
från1989: 5 år 9 dagar. Tre egna kontroller 2017, mellan 7-12 mån. spec. ej nedan men är
medräknade i Tab.4.
BACKSVALA
2+
140724 Myresjö, Björnaberg
CU 15233 (KPn)
V
170719 Myresjö, Björnaberg
2 år 361 dagar
BACKSVALA
2+
150716 Myresjö, Björnaberg
CX 72084 (KPn)
V
170724 Myresjö, Björnaberg
2 år 9 dagar
BACKSVALA
2+
160707 Myresjö, Björnaberg
CX 72473 (KPn)
V
170708 Myresjö, Björnaberg
1 år 2 dagar
Totalt har 362 SÄDESÄRLOR ringmärkts. De första två egna kontrollerna kom 2017 i
CES-projektet. Förfluten tid 7-12 mån. innebär att de inte spec. nedan men är medräknade i
Tab.4.
Av totalt märkta 1770 RÖDHAKAR har 15 egna kontroller gjorts. Den äldsta är från 1982:
2 år 62 dagar. En egen kontroll 2017, mellan 7-12 mån, spec. ej nedan men är medräknad i
Tab.4.
Av totalt märkta 188 TALTRASTAR har 4 egna kontroller gjorts. Den äldsta är från 1993:
2 år 347 dagar
TALTRAST
2+
160703 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
4644077 (LJJ)
V
170705 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
1 år 3 dagar
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Av totalt märkta 1612 LÖVSÅNGARE har 49 egna kontroller gjorts. Den äldsta är från
2014: 5 år 35 dagar
LÖVSÅNGARE
2+ M
160504 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
CX 72672 (LJJ)
V
170509 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
1 år 6 dagar
Av totalt märkta 8 GRANSÅNGARE kom redan 2017 den första kontrollen.
GRANSÅNGARE
2+
160511 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
V 09941 (LJJ)
V
170509 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
364 dagar
Av totalt märkta 10247 SVARTVITA FLUGSNAPPARE har 32 egna kontroller gjorts.
Den äldsta är från 1993: 4 år 360 dagar. En egen kontroll 2017, mellan 7-12 mån. spec.ej
nedan men är medräknad i Tab.4.
Av totalt märkta 14672 TALGOXAR har 332 egna kontroller gjorts. Den äldsta är från
2004: 7 år 19 dagar. Nio egna kontroller 2017, mellan 7-12 mån, spec. ej nedan men är
medräknade i Tab.4.
Av totalt märkta 802 SVARTMESAR har 22 egna kontroller gjorts. Den äldsta är från
2002: 3 år 299 dagar
SVARTMES
2+ F
160204 N.Sandsjö, Brunnstorp
CX 72631 (LJJ)
V
170519 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
1 år 85 dagar
SVARTMES
2+ M
160204 N.Sandsjö, Brunnstorp
CX 72632 (LJJ)
V
170519 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
1 år 85 dagar.
Dessa två i tydligt parförhållande.
Av totalt märkta 7598 BLÅMESAR har 168 egna kontroller gjorts. Den äldsta är från 2014:
5 år 19 dagar. Sju egna kontroller 2017, mellan 7-12 mån, spec. ej nedan men är
medräknade i Tab.4.
BLÅMES
3+ M
120121 Vetlanda, Reningsverket
CR36301 (KPn)
V
170114 Vetlanda, Reningsverket
4 år 360 dagar
BLÅMES
2+ F
131120 Bodafors, Svänggatan
1ET49380 (LJJ)
V
170529 Bodafors, Emåns Ekomuseum
3 år 191 dagar Kontrollerad ruvande.
BLÅMES
2+ M
141011 Vetlanda, Reningsverket
CU 15246 (KPn)
V
170224 Vetlanda, Reningsverket
2 år 137 dagar
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Av totalt märkta 1648 ENTITOR har 162 egna kontroller gjorts. Den äldsta är från 2011:
6år. Tre egna kontroller 2017, mellan 7-12 mån, spec. ej nedan men är medräknade i Tab.4.
ENTITA
2+
121222 Vetlanda, Reningsverket
CS 22127 (KPn)
V
171217 Vetlanda, Reningsverket
4 år 361 dagar
Av totalt märkta 252 TALLTITOR har 37 egna kontroller gjorts. Den äldsta är från 2011: 6
år 289 dagar. Två egna kontroller 2017, mellan 7-12 mån, spec. ej nedan men är
medräknade i Tab. 4.
Av totalt märkta 369 STJÄRTMESAR har 32 egna kontroller gjorts. Den äldsta är från
2015: 4 år 325 dagar. En egen kontroll 2017, mellan 7-12 mån, spec. ej nedan men är
medräknad i Tab.4.
STJÄRTMES
2+
150118 Reningsverket, Vetlanda
CU 15388 (KPn)
V
170108 Reningsverket, Vetlanda
1år 356 dagar
STJÄRTMES
2+
150214 Sandsjöfors, Nygård
CV 93116 (LJJ)
V
170203 N.Sandsjö, Brunnstorp
1 år 355 dagar 3 km.

Stjärtmes, Hällaryds kanal. Foto: Tomas Claesson
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Av totalt märkta 1099 NÖTVÄCKOR har 75 egna kontroller gjorts. Den äldsta är från
2015: 5 år 93 dagar. En egen kontroll 2017, mellan 7-12 mån, spec. ej nedan men är
medräknad i Tab.4.
NÖTVÄCKA
2+ M
160227 N.Sandsjö, Brunnstorp
2KT75162 (LJJ)
V
171120 N.Sandsjö, Brunnstorp
1 år 267 dagar
NÖTVÄCKA
2+ F
160227 N.Sandsjö, Brunnstorp
2KT75163 (LJJ)
V
170811 N.Sandsjö, Brunnstorp CES)
1 år 166 dagar
Av totalt märkta 1089 BOFINKAR har 43 egna kontroller gjorts. Den äldsta är från 1977: 4
år 66 dagar. En egen kontroll 2017, mellan 7-12 mån, spec. ej nedan men är medräknad i
Tab.4.
BOFINK
2+ F
160504 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
1EX21800 (LJJ)
V
170509 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
1 år 6 dagar
BOFINK
2+ M
160504 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
1EX21806 (LJJ)
V
170509 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
1 år 6 dagar
BOFINK
2+ M
160504 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
1EX21802 (LJJ)
V
170504 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
1 år 1 dag
En viss samhörighet kan uttolkas mellan
dessa tre ex.
Av totalt märkta 1840 DOMHERRAR har 21 egna kontroller gjorts. Den äldsta är från
1995: 3 år 341 dagar. En egen kontroll 2017, mellan 7-12 mån. spec. ej nedan men är
medräknad i Tab.4.

Tabell 3. Främmande kontroller och återfynd
RÖRSÅNGARE
10
160816 Varberg, Getterön Naturcentrum
CY 55676
(LJJ)
V
170725 N.Sandsjö, Brunnstorp (CES)
343 dagar 161 km.

31

Tabell 4. Summering 1950-2017 – Ringmärkning, kontroller och återfynd.
Art
KNÖLSVAN
GRÄSAND
KNIPA
SMÅSKRAKE
TJÄDER
KORNKNARR
STORLOM
GRÅHÄGER
FISKGJUSE
BRUN KÄRRHÖK
ORMVRÅK
BIVRÅK
SPARVHÖK
DUVHÖK
TORNFALK
LÄRKFALK
STENFALK
SMÅFL.SUMPHÖNA
RÖRHÖNA
SOTHÖNA
M.STRANDPIPARE
TOFSVIPA
GRÖNBENA
SKOGSSNÄPPA
DRILLSNÄPPA
STORSPOV
MORKULLA
ENKELBECKASIN
FISKMÅS
GRÅTRUT
FISKTÄRNA
TURKDUVA
GÖK
BERGUV
PÄRLUGGLA
SPARVUGGLA
HORNUGGLA
KATTUGGLA
TORNSEGLARE
KUNGSFISKARE
SPILLKRÅKA
GRÖNGÖLING
ST.HACKSPETT
VITR.HACKSPETT

Märkta
1950–2016
2
11
1
1
3
4
2
7
555
7
52
4
23
17
11
6
2
1
1
1
30
66
4
9
12
4
5
2
10
7
55
1
1
234
17
5
41
258
80
19
1
8
161
6

Märkta
2017

2

3

10
1

4
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Märkta
1950–2017
2
11
1
1
3
4
2
7
555
7
52
4
23
17
13
6
2
1
1
1
30
66
4
9
12
4
8
2
10
7
55
1
1
234
17
5
41
258
90
20
1
8
165
6

Summa
kontr.

3
7

1

Summa
Återfynd
1

48
2
2
1
1
1

3

1
1
1

3

2
3

79

5
9
1

14

2

Art
M.HACKSPETT
GÖKTYTA
SÅNGLÄRKA
TRÄDLÄRKA
BACKSVALA
LADUSVALA
HUSSVALA
ÄNGSPIPLÄRKA
TRÄDPIPLÄRKA
SÄDESÄRLA
GULÄRLA
FORSÄRLA
STRÖMSTARE
SIDENSVANS
JÄRNSPARV
RÖDHAKE
NÄKTERGAL
BLÅHAKE
RÖDSTJÄRT
SV.RÖDSTJÄRT
STENSKVÄTTA
BUSKSKVÄTTA
TALTRAST
RÖDVINGETRAST
DUBBELTRAST
BJÖRKTRAST
KOLTRAST
TRÄDGÅRDSSÅNG
SVARTHÄTTA
TÖRNSÅNGARE
ÄRTSÅNGARE
SÄVSÅNGARE
GRÄSHOPPSÅNG
FLODSÅNGARE
RÖRSÅNGARE
KÄRRSÅNGARE
HÄRMSÅNGARE
LÖVSÅNGARE
GRÖNSÅNGARE
GRANSÅNGARE
KUNGSFÅGEL
GÄRDSMYG
GRÅ FLUGSNAPP
M.FLUGSNAPP
SV.V.FLUGSNAPP
TALGOXE

Märkta
1950–2016
12
134
2
3
3 673
35
228
19
104
359
13
73
498
132
296
1 738
6
15
174
3
29
75
185
67
6
82
679
210
417
96
144
103
25
3
533
3
6
1 595
12
8
130
169
147
1
10 039
14 283

Märkta
2017

51

1
3
6
3
5
32

8

3

5
15
2
3

17

2
2
208
389
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Märkta
1950–2017
12
134
2
3
3 724
35
228
19
105
362
13
79
501
132
301
1 770
6
15
182
3
29
75
188
67
6
87
694
212
420
96
144
103
25
3
533
3
6
1 612
12
8
130
171
149
1
10 247
14 672

Summa
kontr.

Summa
Återfynd

167

2
2

2

3

93

16

8
15
1

1
7

2

4
2

1
3

19
4
1

1
3
1
2

1
1

1

5

5

49
1
1

32
332

11
17

Art
SVARTMES
BLÅMES
TOFSMES
ENTITA
TALLTITA
STJÄRTMES
NÖTVÄCKA
TRÄDKRYPARE
VARFÅGEL
TÖRNSKATA
SKATA
NÖTSKRIKA
NÖTKRÅKA
KAJA
GRÅKRÅKA
KORP
STARE
GRÅSPARV
PILFINK
BOFINK
BERGFINK
HÄMPLING
GRÅSISKA
SNÖSISKA
STEGLITS
GRÖNFINK
GRÖNSISKA
DOMHERRE
STENKNÄCK
M.KORSNÄBB
ROSENFINK
SÄVSPARV
ORTOLANSPARV
GULSPARV
SUMMA: 124 arter
År 2017 summa: 43 arter

Märkta
1950–2016
797
7 216
32
1 613
250
357
1 084
56
3
55
43
102
2
14
1
40
1 123
9
513
1 077
857
6
599
13
4
5 056
1 786
1 738
74
2
11
942
4
746
64 536

Märkta
2017
5
382
1
35
2
12
15
1

1
1

7
12
5
236

20
95
102
10

1
3
1 721
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Märkta
1950–2017
802
7 598
33
1 648
252
369
1 099
57
3
55
44
103
2
14
1
40
1 123
9
520
1 089
862
6
835
13
4
5 076
1 881
1 840
84
2
11
943
4
749
66 257

Summa
kontr.
22
169

Summa
Återfynd
3
6

162
37
32
75

4
1

7

3

4
2
1
1
1
2
4

7
43

1
2
2

217
1
21

23
4
10
1

25

5

26
1 616

6
321

Huvabacken i Säby – nyblivet
naturreservat i Bäckaby
Tomas Fasth
För VOK:s årsboksläsare ska jag nedan återge en personligt färgad betraktelse över
tillkomsten av kommunens senaste naturreservat. Berättelsen rör sig fritt i tid och rum där
kronologin är obestämd. Historiska tillbakablickar från tidigare sekler omväxlar med nutid.
Rummet är främst mina sommarlovs djupa skogar i kraftigt kuperad terräng som omgav
släktens torp Fageräng. Naturen och fåglarna kring Fageräng har jag skildrat i åtskilliga av
VOK:s årsböcker.
Jag befann mig en dag i mars på Borghamns vandrarhem för några år sedan i sällskap med en
nära vän. Gårdagens exkursion på Omberg hade trots grått väder infriat många förväntningar.
Då vi åt frukosten och pratade förtroligt avbröts vi av min mobil. Länsstyrelsen! Henrik
Gustafsson, chefen för reservatsbildning, ringde från 7-våningshuset vid Munksjön. Pulsen
ökade. Jag anade att Säby var anledningen till samtalet.
Säby, strax söder om Bäckaby, var byn där min mor växte upp vid en av gårdarna på 1930talet. Men längre tillbaka låg här ett säteri som tillkom under 1400-talet. Det beboddes först
av ätten Stierna fram till början av 1700-talet. Då övertogs säteriet av biskopen i Lund, Jonas
Linnerius som samtidigt köpte flera gårdar i trakten, bl.a. Rosenholm och Bjädesjö nära
Myresjö. Säbys mest kända personer genom åren är dottern och svärsonen, Helena Maria och
David Nehrman-Ehrenstråle. De bosatte sig där på äldre dagar då David pensionerats från
tjänsten i Lund som jurist. Han blev professor innan flyttlasset tog dem till de djupa
Smålandsskogarna. Konstnären och författaren Jonas Carl Linnerhielm gift med Helena
Maria, barnbarn till paret Helena Maria - David, har tecknat landskap från 1700-talets senare
del som finns bevarade. Huvudbyggnaden brann ner vid denna tid och några årtionden
tidigare hade även en av flygelbyggnaderna brunnit ner till grunden. Efter detta övergavs
säteriet av Ehrenstråle-släkten som flyttade till Hallsnäs säteri i Ramkvilla som hade
införlivats i släktens ägo några årtionden tidigare.
Under grunden till det nerbrunna säteriet fanns långa källargångar som förblev oskadda. Det
finns väl idag knappast någon levande som sökt sig ner i gångarna för att på egen hand utröna
sanningshalten hos ryktet att värdeföremål hade blivit undangömda där. Om något värdefullt
blivit påträffat har man tigit om saken och hur stora delar av gångarna som idag är tillgängliga
är nog ingen som vet. Mer välbevarad är den flygelbyggnad som undkom bränderna på 1700talet. En professor i juridik från Lund såg som sin uppgift att låta omvårdnaden om denna
mycket gamla byggnad gå i arv från Ehrenstråles tid inom juridiska fakulteten. Närmast
flygelbyggnaden står flera ståtliga askar intill vägen, en del av den långa allé som planterades
under 1800-talet efter att Ehrenstråle övergivit Säby. Säteriet splittrades då i flera gårdar
mellan vilka askarna planterades. Där säteriet en gång låg står nu en enkel gårdsbyggnad med
flagnande fasad tätt omgiven av högvuxna lönnar.
Sista ägaren av gården där säteriet legat, Bertil Johansson, avled efter att ha insjuknat kring
årsskiftet mot 2014. Eftersom arvingar saknades övertog allmänna arvsfonden förvaltningen.
Begravning ägde rum i början av februari. Jag deltog i akten vid den gamla kyrkogården,
vackert omgärdad av en bred stenmur.
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Vid entrén står en tavla som upplyser om den medeltida träkyrka som fanns här fram till
1800-talets sista år då den flyttades till stadsparken i Jönköping. Innan flytten hade kyrkan
funnits på sin ursprungliga plats i 600 år. Kyrkogårdens största minnesmärke idag är det
Ehrenstrålska gravkoret som uppfördes 1767 och renoverades varsamt 200 år senare.
Vi var ett 10-tal närvarande som efter begravningsakten samlades för en frikostig förtäring på
Ramkvilla värdshus. Inga okända arvingar hade infunnit sig eller hört av sig så rykten om
arvinge kunde varken bekräftas eller dementeras av begravningsförrättaren. Han log ett
inåtvänt leende. Man anade att försäljningen av gården skulle bli ett lukrativt uppdrag han såg
fram emot. Gårdens stora skogar, nära 100 ha, lockade säkert många spekulanter, likaså
gårdens läge vid Säbysjön.
Småleende även jag, reste jag mig för att berätta om episoder jag mindes med Bertil inför de
församlade. Med stöd av fotot på Bertil med lien i hand som jag tagit med till minnesstunden
berättade jag om slåttergillet i Åslatorp där jag och Bertil deltog. Svårigheten att umgås med
Bertil var hans hundar. Tack vare att jag körde honom i egen bil slapp vi deras sällskap. Jag
hade även bjudit dit en dam i Bertils ålder, Margareta Josefsson, som växt upp i Bäckaby.
Som enda kvinna vid slåttern utrustad med lie väckte hon viss beundran. Kvinnor i hennes
generation fick under sin uppväxt inte lära sig liekonsten, sådan uppfostran var förbehållen
bröderna, likaså andra traditionellt manliga sysslor. Likt min mor hade hon valt att lämna
lantlivet för storstaden i tonåren och bägge hamnade i Nacka. Det var som styrelsekollega till
mitt frukostsällskap i Borghamn jag först hade lärt känna Margareta.
Inför de församlade värdshusgästerna berättade jag bara om Bertil, hans skicklighet som
slåtterkarl och lieslipare men också om hans begåvning att umgås med nya bekanta som han
visade prov på i Åslatorp. Lie-kvinnan med det långa orvet väckte hans nyfikenhet och hon
blev inte svarslös inför hans frågor. Hennes man räfsade medan han underhöll andra i
slåttergillet på bred stockholms-dialekt. Bertil och hans lillebror Lennart har under många år
skött slipningen av min egen lie inför slåttergillet i Åslatorp och slåttern i Fageräng av
ängarna runt torpet.
När jag lämnade värdshuset i Ramkvilla hade frön som såtts under mina långa sommarlov och
många semestrar i Småland fått grogrund. Huvabacken hade skyddats sedan ett antal år
(denna del av fastigheten är biotopskyddad vilket jag skrev om i en av VOK:s årsböcker för
ca 10 år sedan) men vad skulle hända med övriga skyddsvärda skogar på Säbys marker? Det
var inte svårt att föreställa sig hur de snabbt skulle avverkas när väl gården hittat en ny ägare.
Inte ens alla nyckelbiotoper stod säkra utan långsiktigt skydd.
Säby är närmaste granne till släktens torp som ligger väldigt ensligt i en glänta i skogen. Till
Säby åkte vi på 50-tals-mopeden för att hämta en kanna mjölk. Axel och Effy drev
mjölkgården tillsammans med sina söner, Bertil och Lennart. Vi cyklade alltid vägen till
släkten i byn förbi Axlas såg och vidare mot Säbysjön där träbroarna över kanalens tillopp
och utlopp ur sjön alltid bjöd på extra spänning. Ett spänningsmoment var likaså att passera
Säby där man alltid blev utskälld av Axlas hundar som ibland nafsade oss i bakhasorna. Ingen
av släkten i Bäckaby vågade gå förbi Axlas gård och de förstod inte heller hur vi vågade
dricka deras mjölk. Axlas var osams med övriga gårdar i Säby och även andra angränsande
gårdar i Bäckaby och Puketorp.
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Som 10-åring ritade jag tillsammans med min storasyster en karta över terrängen runt
Fageräng. Avsikten var att ge den i födelsedagspresent till mormor som då ägde torpet.
Mellan Fageräng och sågen skrev vi Döda skogen med Dödsfällan på kartan. Platser som
väckte minnen från våra upptäcktsfärder markerades på kartan. Torrträd i Döda skogen som
när vi gav en lätt knuff, föll omkull lurade också på ett lömskt hål i där en av oss hade fastnat
och förlorat stöveln. Mormors karta hänger idag på samma vägg som Bruno Helgessons
lunnefågel, VOK:s vandringspris, som hamnat för gott hos mig efter 3 vinster. Kartan är inte
lika fint inramad och rymmer många vita fläckar där stignät saknas. Stora delar av skogen
förblev outforskad då de var väg- och stiglösa. Dit vågade vi oss aldrig på egen hand men vi
såg den som färdig då mormors födelsedag skulle firas.

Kartan över terrängen runt Fageräng.

Utforskandet av skogen fördjupades då jag som fältbiolog öppnade ögonen för allt fler av
skogens invånare. Smålands flora blev startskottet för mitt botaniska intresse. Mötet med en
av våra minsta orkidéer, spindelblomstret, ägde rum i en sumpskog nära sågen. I en vägkant
inte långt därifrån blommade även slåttergubben. Andra minnesvärda växtfynd var klockljung
på en liten tallmosse och skogsklocka i en rasbrant nära Säbysjön. Där vägen slingrar sig
utmed östra sjökanten reser sig en skogsklädd höjd. Huvabacken var omtalad och en plats som
gårdens ägare, Axel, gärna berättade om. Den drabbades av en brand under senare delen av
1800-talet och av stormfällningar under 1900-talet senare hälft. Skogen hade efter branden
fått utvecklats fritt utan plantering. Granar som fälldes vid stormen 1968 fick en långsam och
naturlig begravning där de föll i en skarp sluttning. Huvabacken är bitvis brant och detta var
främsta orsaken att skogen fick växa ifred.
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Det kändes alltid lika spännande att vandra genom riktig naturskog med rik tillgång på lövträd
och död ved. Mitt försök att räkna alla stående döda trädstammar under 80-talet var lönlöst.
Jag tog kameran till hjälp för att beskriva mångfalden istället. Huvabackens historia som
brandfält och dess orörda karaktär gjorde att jag kontaktade Naturvårdsverkets Rolf Löfgren
med beskrivning och bilder. Jag skickade samtidigt en skrivelse till Länsstyrelsen om att bilda
naturreservat av såväl Huvabacken som Vintermossen. Från Rolf kom ett entusiastiskt svar
där han vidhöll att värdena verkade hålla reservatsklass. Huvabackens blygsamma areal
jämfört med Vintermossen var dock ett minus. Vintermossens kvalitéer var han inte lika
imponerad över efter ett besök på plats. Länsstyrelsens prioriterade Vintermossen där ett
avverkningshot vilade över centrala delar av skogen som tillhörde områdets största
skogsägare.

Naturskog i Huvabacken. Foto: Tomas Fasth

Många år senare, i mitten av 90-talet, då Skogsstyrelsen påbörjade
nyckelbiotopsinventeringarna i landet, kontaktade jag den ansvarige för inventeringen och
tipsade då om flera områden i Säby, bl.a. Huvabacken. Även Skogsstyrelsens inventerare
betraktade Huvabacken som nyckelbiotop och ritade in ett ovanligt stort objekt. Större delen
av Huvabacken blev biotopskyddad 10 år senare. Att det skulle finnas långt fler
nyckelbiotoper om man sökte mer systematiskt igenom skogen visade sig efter en genomgång
av hela Bäckaby-bladet 1999. Bara på Säbys mark fann jag en handfull nya nyckelobjekt och
ytterligare ett par objekt råkade jag på en bit in på 2000-talet. Bland många rödlistade arter av
mossor, lavar och svampar skulle det mest remarkabla fyndet dröja till 2010.
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Jag hade några år tidigare utfört en inventering åt Länsstyrelsen av ett taggsvamp-släkte i
länet som har ett nationellt åtgärdsprogram. (ÅGP-arter) Många lokaler av skiftande karaktär
spridda i ett 10-tal kommuner valdes ut och flera fynd av släktet fjälltaggsvampars sällsyntare
arter gjordes. Bland de märkligaste fynden som gjordes det året var ändå två arter av helt
andra släkten inom svampriket, bägge i Vetlanda. Bombmurklan, en vårsvamp som inte setts
sedan 1940-talet i Småland, visade sig nära Djupaskuran i Ökna en fuktig dag i oktober, f ö i
sällskap med flera sällsynta taggsvampar, bl.a. bitter taggsvamp. Den andra märkliga arten
hittades av Niklas Johansson, Länsstyrelsen, vid Sällevadsån på gränsen till Kalmar län.
Violgubben hade inte setts i länet innan och knappast så långt söderut med gran. (I Kronoberg
finns ett fåtal fynd under bok.)
Svampsäsongen 2010 såg mycket lovande ut i slutet av sommaren då jag var på besök i
Fageräng. Jag begav mig en kväll på jakt efter matnyttiga kantareller. Ett stycke från sågen
hade jag skördat 12 liter av dem i en glänta året innan men nu råkade jag istället hamna bland
snåriga granar. Där stod jag plötsligt framför en samling väldoftande stora taggsvampar jag
aldrig sett förut och vars kryddoft var lika obekant. Skymningen närmade sig men jag
skyndade tillbaka till Fageräng och återvände med min GPS. Jag fick fyndet av
brödtaggsvamp bekräftat av Johan Nitare, känd svampforskare, några dagar senare. Arten är
högt rankad på rödlistan och ingår bland de sällsynta fjälltaggsvampar som jag främst sökte
efter på länsstyrelsens uppdrag några år tidigare. Arten har få fynd överhuvudtaget i Småland
även om man söker längre tillbaka i tiden. Fyndplatsen var märklig såtillvida att där inte växer
någon gammelskog. Gran hade tidigare avverkats under 70-talet men som brukligt på Säby
höggs inte allt utan yngre granar sparades. Kanske kontinuiteten av gran klarats tack vare
denna ofullständiga slutavverkning? Brödtaggsvampen hade lyckats leva vidare där dess
mykorrhiza vandrat över till de yngre granarna? Barrträdsväxande marksvampar med mycelet
förenat med rötterna (mykorrhiza) är särskilt känsliga för slutavverkningar eftersom alla
barrträds-rötter dör vid en avverkning.
Jag följde upp brödtaggsvampen under flera år och även Niklas Johansson har sett den på
plats. Då jag hade kameran med vid något tillfälle tog jag även tillfället att visa lokalen för
Bertil som betraktade svampen han höll i med skeptisk min. Undrar om han kände stolthet
över att äga en exotisk svamp eller om han betraktade den som okänd främling han inte ville
möta i sin egen skog?
Någon vecka efter begravningen i Bäckaby befann jag mig i Jönköping för att delta i
Botaniska föreningens årsmöte. Platsen var Länsstyrelsens bottenvåning och av en händelse
råkade jag då möta Niklas Johansson. Jag uppmanades att avrapportera mina många fynd från
Säbys skogar. Uppmuntrande besked som fick mig att söka igenom alla anteckningar och
kartor med markerade fyndplatser. Då jag var klar hade jag en lista för växter, mossor, lavar,
svampar och några vedinsekter på 80 arter av signal- och aktuella rödlistade arter (22
rödlistade). Bland dessa fanns även växter knutna till gräsmarker som där jag då fann dem
ännu var i hävd. Alla arter är således säkert inte kvar på de platser jag fann dem. Inte heller
alla skogsarter är kvar efter stormen Gudruns framfart och efterföljande uppröjning av
vindfällen som även drabbade värdträd för sällsynta lavar.
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Utöver växtfynden utmärker sig ett 10-tal fågelarter, främst rödlistade eller EU-listade
skogsarter, som noterats under omständigheter som tydde på häckning, på Säbys marker eller
i dess närhet. Till häckfåglarna hör säkert nötkråka, sparv- och pärluggla, spillkråka, tjäder
och järpe. Mindre hackspett ses då och då och har säkert häckat något år. Järpe ser man ofta
längs bäckarnas albestånd vintertid och i alsumpskogens frodiga fältskikt trivs även
kycklingarna sommartid. Av rovfåglar är bivråk en årlig art men jag har aldrig hittat något bo.
I de hagmarker som återfick hävd i somras närmast Säbysjön såg jag under min inventering av
gräsmarker i kommunen både törnskata och göktyta i början av juli, bägge möjliga häckfåglar
och ett gott betyg åt marken. I sjön finns ofta häger (ej på EU:s lista) som tidigare häckat på
den lilla ön i västra änden där ett 10-tal gammelfuror nu trängs med uppväxande unggranar.
Under vintern ser man vid in- och utlopp ofta strömstare vintertid vid rätt vattennivå.
De senaste åren har dessutom utter setts mellan Södrasjön och Puketorpagölen, detta efter ett
halvsekels frånvaro!

Utterspillning på granroten intill gränsbäcken mot Fageräng våren 2014. Foto: Tomas Fasth
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Artlistan skickade jag till länsstyrelsen medan jag själv återvände till Bäckaby för att orientera
mig i Säbys skogar. Utöver Huvabacken är det främst ett område med branter och bäckmiljöer
mellan Puketorpagölen och Fageräng som utgör det mest skyddsvärda. Här finns även ett
brandfält som uppstod en torr sommar i slutet av 1990-talet då skogsmaskiner körde
oförsiktigt nära torra rishögar.
Efter helgens genomgång av hela skogsmarken kunde jag uppskatta arealen av värdekärnor
till drygt 20 ha eller med samma siffror uttryckt i % av skogsarealen. Det låter kanske lågt för
ett föreslaget områdesskydd utifrån biologiska värden men stora delar av skogsmarken i
övrigt är bra utvecklingsmarker med god potential att utveckla högre värden. Redan nu växer
exempelvis garnlaven på gammeltallar i ”Döda skogen” som gränsar mot ett biotopskyddat
område på grannfastigheten. Även en brant vid Södrasjön har biotopskyddats och därifrån är
det bara ett stenkast till Vintermossens naturreservat. Bevarandet av mångfalden inom de
skyddade skogarna ökar om avståndet mellan dessa inte är alltför stort. Det blivande
reservatet skulle bli ovanligt stort.
Jag förhöll mig avvaktande en tid även om tankarna om Säby höll mig vaken vissa nätter.
Innan vårdagen vid Ombergs fot hade jag inget hört om vilka planerna var, men jag kände stor
lättnad efter samtalet då jag förstod att mitt förslag hade fallit i god jord. Ett interimistiskt
naturreservat, d.v.s. tillfälligt skydd hade instiftats medan utredningen om långsiktigt skydd
pågick. Glädjen kändes dubbel när jag kunde dela den med min nära vän!

Miljöbild i Huvabacken. Foto: Tomas Fasth
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Nästan 4 år senare var förslaget till naturreservat klart och färdigt att skickas ut på remiss till
bl.a. ideella föreningar. Intressant att läsa om planerna på naturvårdsbränning som prövats på
andra skogsreservat i Vetlanda. Detta i syfte att gynna tall och löv och minska granens
dominans. Brandhistoriken på Huvabacken är avgörande för dess höga naturvärde. Glädjande
också att man insett betydelsen av öppna kulturmarker för områdets mångfald och uttryckt en
strävan att återinföra bete där detta vore bäst för bevarandet av naturvärdet. Även grusgropar
med betydelse för bin och andra steklar som bygger bo i solexponerad sand vill man värna om
vilket också förutsätter skötselinsatser.
Delar av min morbrors skog gränsar till naturreservatet längs en bäck. Istället för att inkludera
hans mark slöts ett långsiktigt naturvårdsavtal för att skydda hela nyckelbiotopen kring
bäcken. En stor del av morbrors granskog intill bäcken hade fallit då Gudrun drog fram över
ägorna likt en tromb.
Det finns alltid fler bitar kvar att lägga i naturvårdspusslet i strävan att få ett landskap med
fungerande biologisk infrastruktur trots påverkan från skogsbruket, men jag känner att målet
är nära i det landskap jag vill känna mig hemma i kring Fageräng.
VOK:s medlemmar ges möjlighet att själva bilda sig en uppfattning om naturen i området då
undertecknad ger en guidning kring Huvabacken i slutet av maj i år.
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Medlemsresa till Dalarna 5-7 maj 2017
Tommy Carlström
Tidig fredagsmorgon med avresa 07.00 från
Vetlanda. Vi var 11 medlemmar som drog mot
Örebro och Tysslingen som första anhalt.
Här väntade ett nytt kryss för några, nämligen
en citronärla som varit stationär här ett tag.
Tysslingen är ett fint fågelområde med kanske
framförallt rastande svanar och gäss på våren.
På eftermiddagen anlände vi till Mora för
inkvartering på Kristinebergs vandrarhem
centralt i Mora. Och där mötte vår VOKmedlem Magnus Strömberg som bor i Mora
upp, för att visa sina smultronställen i
grannskapet. Redan på fredagskvällen åkte vi
upp till Orsa för att få se bl.a. spelande
småspov.
Väckning tidig lördagsmorgon och iväg upp
mot Orsa finnskogar för att leta hackspettar och
ugglor. På skogsbilvägar hade vi både järpe,
orre och tjäder. Vi stod även en bra stund och kikade på smalnäbbad nötkråka i en grantopp.
Det var också ”någon” ivrig skådare som gick vilse, men fick se vargspillning som
kompensation.
Här i skogarna hade vi nu vildhäckande lappugglor som vi fick se, både hane och hona med
byte. För oss Smålänningar var det en fantastisk naturupplevelse utöver det vanliga. Många
fick fina bilder, och vi höll oss på behörigt avstånd hela tiden under Magnus ledning.
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Därefter åkte vi till Alderängarna
som tidigare varit hävdad
ängsmark, men som nu började
växa igen. Här fick vi se paret av
tretåig hackspett på nära håll.
Vi åkte tillbaka till Mora för
middag och lite vila, men sedan
på kvällen bar det iväg ut igen
mot ugglemark. Slaguggla stod
nu högst upp på önskelistan.
Och här hade Magnus en
skådarkompis som hade flera
slaguggleholkar uppsatta.
Och visst fick vi efter lite
smygande se den efterlängtade
slagugglan på vakt i
holköppningen.
På söndagen var det regn i Moratrakten så vi beslutade oss för att börja åka hemåt med Oset i
Örebro som mål. Och det blev en fantastisk positiv fågelupplevelse för oss alla. Massor av
fågel och många av dem mycket nära. För att nämna några: pilgrimsfalk, årta,
svarthakedopping, gråhakedopping och flera arter vadare.
Vi kunde så småningom summera en mycket lyckad medlemsresa och riktar här ännu ett tack
till Magnus Strömberg för ett perfekt upplägg under helgen. Jag tror att sådana här resor är
viktiga för klubben. De svetsar samman och ger möjligheter till lite nytt på fågelfronten som
inte kan erbjudas i Vetlandatrakten.
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