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Naturskyddsföreningen i Tranemo 

 
Naturen i Tranemo ges ut av Naturskyddsföreningen i Tranemo och erhålls 
utan kostnad av medlemmarna i föreningen. Naturen i Tranemo 2017 går 
att ladda ner från vår hemsida.  
Äldre nummer av Naturen i Tranemo kan beställas hos Jan Lundberg 
(telnr se nedan) 20kr/st. 
Besök gärna vår hemsida www.tranemonatur.se 

 
Adresser till föreningen 

                                         
Björn-Åke Andersson Plommongatan 1 0325-76759 
ordförande 514 35 Tranemo 
 E-post: bjornake.andersson@telia.com 
                                               
    
Jan Lundberg Åsarp 0325-78062 
korrespondens 514 50 Limmared  
                                               E-post: jan.lundberg.tranemo@telia.com 
 
 
Bruno Dahlqvist Lilla Hestra, Ekekullen 0325-76787 
kassör 514 91 Tranemo 
                                               E-post: bruno.dahlqvist@tranemo.se 
 
 
Sigvard Lundgren Älvshult, Smeagården 0325-60305 
vice ordförande 514 93 Ambjörnarp  
                                               E-post: sigvard.lundgren@telia.com 
  
 
Thomas Tranefors Mjällbo 0702-635602 
redaktör NiT 514 92 Uddebo  
 E-post: ipomerope@hotmail.com 
 
 
Anders Svensson Glasblåsargatan 6 0325-71243 
sekreterare, hemsida 514 40 Limmared 
 E-post: anders.limmared@telia.com 
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Tystnad – ett värde i sig självt. 
 
Vad tyst det är. Den tanken slog mig där jag sakta gick ut på Johansjömossen i 
Ölsremma. Jag var nästan så långt norrut man kan befinna sig i vår kommun och 
min plan var att få höra orrarna spela i gryningen.  Jag hörde mina egna andetag, 
stövlarnas steg i den mjuka vitmossan och vinden som svagt susade i träden. 
Men jag hörde inga bilar, flygplan eller fabriker. Inte heller musik, 
skogsmaskiner eller motorsågar. Det var helt enkelt väldigt tyst. Det slog mig 
hur sällan jag upplevt detta den senaste tiden – hur man hela tiden är omgiven av 
ljud. 
Exempelvis om man som naturintresserad tänker sig att lyssna efter ugglor - då 
inser man hur svårt det är att hitta tysta ställen. Nästan alltid hör man bilar på 
avstånd och när ljudet av en försvinner i fjärran dyker det upp en ny. Under den 
ljusa tiden av dygnet hör man ständigt musik och ljudet av mänskliga aktiviteter 
är svårt att slippa ifrån. 
Jag kom att tänka på ett radioprogram där den kände ekonomen och 
föredragshållaren Kjell A Nordström menade att alla människor inom några år 
kommer att vara bosatta i storstäder och utanför dessa blir bara ”skräpytor” kvar. 
Områden utan ekonomi, shopping, underhållning och utveckling. Kvar blir bara 
”alkisar, barn och knäppgökar”. Jag känner inte igen mig i någon av dessa 
kategorier men har svårt att tänka mig flytta till storstaden. Jag tror tvärtemot att 
det finns ett stort värde i dessa ”skräpytor” – att människor uppskattar det 
lugnare tempot och närheten till naturen. Tystnad har blivit så ovanligt att det på 
sikt kan bli en turistattraktion. 
På Johansjömossen börjar solen bryta igenom morgondimmorna och en 
sparvuggla visslar sin entoniga signal, orrarna börjar spela och ljungpiparens 
vemodiga melodi ljuder över mossen. Sittandes på min ryggsäck med 
kaffetermosen och äggmacka känner jag en stor tacksamhet för att det 
fortfarande finns platser som den här – en tyst ”skräpyta”. För mig har den ett 
stort värde. 
 
Björn-Åke Andersson 
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Verksamhetsberättelse 
för Tranemo Naturskyddsförening 2016 

Föreningsfunktionärer: 
STYRELSEN: 
Björn-Åke Andersson (ordf.)  Sigvard Lundgren (v. ordf. ) 
Anders Svensson (sekr)  Bruno Dahlqvist (kassör) 
Jan Lundberg (korresp. sekr.)  Thomas Tranefors (ledamot) 
STYRELSESUPPLEANTER: 
Ronny Josefsson   Hans Eriksson 
Ingvar Persson   Lena Martinsson 
REVISORER:    
Ronny Erlandsson   Ingegerd Johansson 
REVISORSUPPLEANTER:  
Rune Holmberg   Inger Stark 
VALBEREDNING:   Frank Johansson 
 
Möten: Styrelsen har haft 7 protokollförda möten inklusive årsmötet 2016. 
 
Medlemsantal: Vid utgången av 2016 hade föreningen 279 medlemmar. Av 
dessa var 127 familjemedlemmar. Det är en ökning av antalet medlemmar sedan 
föregående år. 
 
Boken ”Naturen i Tranemo” Naturskyddsförening har under 2016 firat 50-
årsjubileum. För att visa den vackra naturen i vår kommun har föreningen gett ut 
en bok, ”Naturen i Tranemo”. Boken beskriver de 12 socknarna i kommunen i 
text och bild.  Från Ölsremma i norr till Sjötofta i söder. I samband med 
bokutgivningen gjordes en jubileumsutställning i Tranemo konstnärsgrupps 
galleri. Utställningen och boken har varit mycket uppskattade. 
 
Aktiviteter under året: Föreningen har erbjudit medlemmarna ett flertal 
organiserade aktiviteter under året. Av aktiviteterna kan nämnas:  
Naturnatten i Brandsmo 
Blomsterutflykt till Falbygden 
Bildvisning med Brutus Östling 
Medverkade som utställare på trädgårdsmässan vid Glasets hus i Limmared 
Klädbytardag i Uddebo tillsammans med Gula Huset 
Ängens dag, med slåttergille i Mjällbo. 
Höstmötet där naturfilmaren Ingemar Lind visade sin film ”Nordisk vildmark, 
Mina drömmars skog”. Detta var ett samarrangemang med Månstads 
hembygdsförening 
 
NIT, vår tidskrift ”Naturen i Tranemo” togs fram i 200 ex och har skickats ut till 
samtliga medlemmar. 
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Fågelgruppen. Gruppen har träffats regelbundet under året. Mötena hålls på 
Tranemo bibliotek och har haft ett brett och varierande innehåll oftast med 
bildvisningar från när och fjärran. 
Vid Tranemosjön har ringmärkning av fåglar ägt rum vid flera tillfällen under 
hösten.  
 
Natursnokar. Under 2016 startade Stina Pernholm och Sara-Moa Hallner upp 
natursnoksverksamhet i TNF. Detta är Naturskyddsföreningens barn- och 
familjeverksamhet där barn och vuxna upptäcker naturen tillsammans. Under 
året har ett flertal utflykter genomförts. 
 
Botaniksektionen. Har bl.a. organiserat de vilda blommornas dag vid Kättsjö i 
Grimsås. Medverkat på kurs i hyggesfritt skogsbruk Södra skogsägarnas 
skogsträff i Genhöve och framfört åsikter om skogsvård och skogsproduktion. 
 
Myndighetskontakter.  
Föreningen har tagit del av strandskyddsärenden från kommunen, men inget 
som vi motsatt sig eller överklagat. 
Tillsammans med Västergötlands Ornitologiska förening har yttrande till 
länsstyrelsen om ledningsdragningen mellan Svenljunga-Tranemo skrivits, där 
vi inte hade några invändningar. 
Länsstyrelsen håller på att uppdatera skötselplanerna för Natura2000-områdena i 
regionen. De har skickat planerna till oss för de områden som finns i 
kommunen. Vi har skickat synpunkter på planerna tillbaka till länsstyrelsen. 
 
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som medverkat till ett berikande 
och varierat verksamhetsår och hoppas på ett fortsatt aktivt 
medlemsengagemang 2017. 
Styrelsen 
 

 
Tranor  Foto Anders Svensson 
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Boken Naturen i Tranemo 
2016 jubilerade Tranemo Naturskyddsförening. Föreningen bildades 1966 och 
firade således 50 år. Vi ville fira detta jubileum med att ge ut en bok om 
”Naturen i Tranemo” för att visa den vackra naturen som vi har här alldeles runt 
knuten 
Boken är indelad på de 12 socknarna i kommunen med lite text och bilder.  Från 
Ölsremma i norr till Sjötofta i söder. Nedan följer ett utdrag ur boken om 
Dalstorps socken. 
Dalstorps socken  
Forntidens människor gör sig påminda överallt - Dalstorps socken är inget 
undantag. De två tydligaste är ett stort röse på toppen av slalombacken 
"Tresvängen" och en hel gravplats i sydändan av Dalstorpasjön.  De är ca 5000 
år gamla. De vanligaste fornlämningarna är gravar från bronsåldern och 
järnåldern. Dalstorp är med sydsvenska mått ovanligt rikt på den typen av 
fornlämningar. Utmed Dalstorpasjön finns fyra gravplatser väl värda ett besök.   
 
 I Jälmån, som är tillflödet till sjön, finns öring och längs ån finns tre gamla 
ruiner som minner om tidig järnindustri. I områdena runt ruinerna häckar både 
strömstare och forsärla. Området kring Borrarps gård är fina gamla 
lantbruksmarker och det enda stället där gråsparv finns kvar.  
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Dalstorpasjön  
Runt Dalstorpasjön finns en vandringsled, Jälmåleden. Går man den mycket fina 
vandringsleden runt sjön med flertalet spångar och 2 hängbroar kan man se 
trana, sångsvan och storlom i och runt sjön. En koloni fiskmås häckar 
fortfarande i sjön.  I området mellan Boarps Gård och sjön sjunger svarthätta 
och trädgårdssångare om vårarna.  Området norr om sjön domineras av gammal 
skog där det under hösten går att hitta fina svampställen. Man ska inte missa 
Bokhultet. Ett mindre område med ca 100 gamla bokträd.   
Sjön hyser numera ett bra bestånd av gös sedan en inplantering i början på 2000-
talet. Även gädda och abborre finns.   
 
Albano  
Utanför Dalstorps samhälle ligger Albano och Hökåsen . Där finns några fina 
kärr som har flera olika orkidéarter. Vid midsommar växer bl.a. ängsnycklar, 
spindelblomster och korallrot. 
 

 
 
 
Växtorp på andra sidan ån  ligger högt och är bra för sträckande fåglar under vår 
och höst. Tack vare att det finns en fjärilsskådare i byn vet vi också att det går 
att se över 1000 arter nattflyn. Området hyser även en stark stam av däggdjur. 
Älg, rådjur, hare och räv ses regelbundet. På senare tid ses även vildsvin ibland. 
Hasselmus hittar man lite överallt runt Dalstorp då den har sin tätaste population 
här i kommunen. 
Boken kostar 190kr och finns att köpa i bokhandeln 2 tranor i Tranemo och på 
Glasets hus i Limmared. Den kan också beställas via e-post 
info@tranemonatur.se  
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Gransångaren – nu kommer den! 
 

Förändringar sker ständigt i naturen. Det kan märkas genom att arter minskar 
eller försvinner helt, men också genom att vi får nykomlingar i vår fauna eller 
flora. Här vill jag uppmärksamma en fågelart som snart kanske kommer att vara 
en av våra vanligaste bland vårens sångfåglar – gransångaren. 
 
Under fjolåret fanns det tre gransångare som hävdade revir hemmavid vilket 
gjorde att jag hörde gransångarens lätt igenkännliga strof i stort sett varje dag 
när jag gick min hundpromenad. Under sommaren märkte jag också att det fanns 
ungar i det ena reviret. Under maj-juli, dvs. under häckningstid, rapporterades 
den från 18 lokaler i kommunen vilket är betydligt fler än något år tidigare.  
 
Gransångaren har alltid setts och hörts under vår och höst på flyttning till och 
från häckningsområdena i Norrland. Sammanställningar har gjorts i Naturen i 
Tranemo av Jens Ekdahl (NiT 1988) och Jan Lundberg (NiT 2002). Jens skriver 
att ” årligen görs ett tiotal observationer, varav de flesta är sjungande hanar på 
våren.” Fjorton år senare skriver Jan ” på senare år har gransångare, troligen av 
den sydliga rasen, börjat uppträda under häckningstid i kommunen. 2009 
noterades den första häckningen i kommunen, i Grimsås. 
 
Det är alltså inte våra nordliga gransångare som spridit sig mot söder utan 
kontinentens ras som spritt sig mot norr. I delar av Skåne är den nu vanligare än 
lövsångaren. Därför är förutsägelsen i inledningen inte särskilt kontroversiell. 
Istället bevittnar vi  hur en art etablerar sig och blir en del av vår fauna. 
Klimatförändringar är sannolikt en förklaring. 
 
Gransångaren liknar 
mycket lövsångaren, så 
enklast känner man igen 
den på sången. På 
engelska och tyska har 
den namn som talar om 
hur den låten, chiffchaff 
resp. Zilpzalp. Erik 
Rosenberg skriver i sin 
klassiska Fåglar i Sverige 
(1953); ”Han drar då och 
då en klinkande låt, tillt 
tillt tellt tillt tellt 
tillt.......”. Gransångaren kommer tidigare än lövsångaren så en vacker dag redan 
i början av april kan man höra den. 
 
     Sigvard Lundgren  
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Årets flora växt 
 

Sveriges botaniska förening uppmärksammar årligen en växt som av någon 
anledning är ovanlig eller förbisedd. Detta för att öka kunskapen och följa upp 
utbredningen av den. Ofta är dessa arter också signalarter för platser mer hög 
biologisk mångfald och platser väl värda att besöka. Årets val är verkligen en 
sådan art, eller faktiskt två arter men där bara den svarta förekommer i södra 
Sverige. Med det kittlande namnet trolldruva lockar denna växt oss till 
näringsrika rasbranter där chansen att träffa på troll är som störst. Eller är det 
den obehagliga doften som ger associationer till de illaluktande trollen, de är 
dessutom giftiga.  
Svart trolldruva är en 30-70 cm hög buskformig ört som blommar med en vit 
klase i toppen av växten i maj-juni. Senare på sommaren mognar svarta avlånga 
bär som är glänsande.  
Som nämndes tidigare finner vi den i näringsrika och ofta kalkrika miljöer gärna 
fuktiga eller friska skuggiga miljöer. Både gran och lövskogar med bäckar, 
raviner eller branter.  
I Tranemo kommun är den uppmärksammad på fyra lokaler; klippbranterna i 
Kinnalida, Länghems socken, Skårtebo naturreservat, Södra Åsarps socken, 
den kalkrika Hyltegärdesmossen i Tranemo socken och bergbranterna vid Övre 
Lalabo i Ambjörnarps socken.  
Flera av observationerna är över trettio år gamla och det är hög tid att återbesöka 
dessa och rapportera förekomst på Artportalen. Ett besök på lokalerna kommer 
ge många andra fina lundväxter som blåsippa, ormbär, desmeknopp, bergslok, 
stinksyska eller vätteros.  

Tyvärr så hotas många av dessa 
miljöer av skogsbrukets avverkningar 
eller dikningar. Ofta är det inte själva 
växtplatsen som bergsbranten som 
måste visas hänsyn till utan dessa 
känsliga miljöer kräver ett större 
hänsynsområde.  
Så passa på uppleva dessa magiska 
platser med troll, ormar och vättar. 
 

Thomas Tranefors 
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Fågelgruppens måndagsmöten 
 

Sedan många år träffas fågelintresserade första måndagen i varje månad förutom 
under juli och augusti. Under höst, vinter och vår är Tranemo bibliotek 
samlingsplats. Man resonerar om vad som setts den senaste tiden, om något 
speciellt är på gång och gör planer för framtiden. Huvudpunkten är nästan alltid 
en bildvisning som oftast någon i gruppen står för. För det mesta har det handlat 
om resor och därmed om fåglar från när och fjärran. Att fotografera har blivit 
enkelt med den digitala tekniken så många har kamera med sig när man ser på 
fåglar. Därför har många möjlighet att visa något av vad man upplevt. Kvaliteten 
på de bilder som visas varierar från ypperliga till mediokra. Men jag vill påstå 
att det alltid varit mycket intressant och lärorikt! 
 

 
Afrikansk paradismonark, Oman 2015.  Foto Andreas Lundgren 

 
Här följer några exempel på vad som varit de senaste åren. 
Costa Rica. Bara under de senaste åren har detta land stått på programmet flera 
gånger.  
Också resor till Venezuela och Sydafrika har behandlats mer än en gång. 
Taiwan, Vietnam, Beijings Botaniska Trädgård, Argentina på cykel och 
Galapagosöarna har vi också fått bekanta oss med. Bland europeiska resmål har 
det oftast handlat om Spanien. 
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Men minst en gång om året är det inhemska fåglar som gäller. Inte sällan kan det 
vara kortare bildvisningar från hemmamarkerna eller från Öland, västkusten 
eller örnar vid en utfodringsplats. 
 
När detta skrivs i januari 2017 så ser jag fram emot att få ta del av resor till 
Namibia och Australien. 
 
Naturligtvis är alla välkomna att komma på våra fågelmöten. Många av oss är 
eller har varit mycket främmande för de fåglar som vi sett på bilder från andra 
delar av världen. Men ändå är det intressant att se och få höra om annorlunda 
och fängslande arter.  
 

    Sigvard Lundgren 
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Fåglar i Tranemo 2016 
 
Fågelåret 2016 sågs det 182 arter i Tranemo kommun, fyra fler än året före. 
Årets fågelrapport är huvudsakligen hämtad ur det internetbaserade 
rapporteringssystemet Svalan där 61 skådare, mot 57 förra året har rapporterat 
från Tranemo kommun 2016. Ytterligare ca 20 personer har bidragit med 
rapporter. Den som såg flest arter i kommunen 2016 är Björn-Åke Andersson 
med 158 st. Liksom tidigare år kommer merparten av observationerna från 
fågelgruppens medlemmar men fågelskådare som besökt kommunen bidrar 
också med sina observationer. 
 
Det går naturligtvis även fortsättningsvis att rapportera sina fågelobservationer 
via brev, mejl eller telefon till undertecknad eller någon i fågelgruppen. 
 
Vi vill uppmana alla att rapportera även de ”vanliga” arter som ökar eller 
minskar, detta för att kunna följa utvecklingen över tiden och få en bild av hur 
fågelfaunan förändras i vår kommun. Det är extra intressant med häckningar. 
 
Vi vill också att ni rapporterar förstafyndet för våra flyttfåglar för att se om 
ankomsttiden förändras genom åren.  
 
Ordlista: ad=gammal fågel, juv=ungfågel, pull=dununge, 2K= fågel född förra 
året, 2K+ en fågel som är född förra året eller tidigare.   
 
Siffran inom parantes anger antalet observationer av arten t.o.m. 2015. 
 
Björn-Åke Andersson  
 
 
Smålom Häckningar: En konstaterad häckning med två ungar i Sjötofta, samt 
observationer som tyder på häckning från två sjöar (SL,BÅA,ME). 
 
Storlom Häckningar: 1 unge Opperhalen, Ambjörnarp (LS), 1 ruvande 
Pjukasjön, Ambjörnarp (CM,SL,BL), 2 ungar Övre Älvsjön, Ambjörnarp (SL).  
Observationer under häckningstid har rapporterats från Gräsken, Store Malen, 
Visen, Ösjön, Lagmanshagasjön, Sämsjön och Vassgården. 
 
1:a obs: 1 ex Yttre Åsunden 25/3 (SB) och samma datum 1 ex Torpasjön, 
Länghem (JL), 1 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE). 
 
Skäggdopping  Häckningar:  2 par Yttre Åsunden-Torpasjön (LA,BÅA,MG). 
Vinterfynd: årets största vinterantal var 50 ex Yttre Åsunden, Länghem 2/1 (JE). 
 
Gråhakedopping (24) 1 ex Yttre Åsunden 2/1 (JE). 
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Svarthakedopping  Häckningar:  1 par Korrebo, Månstad (BÅA), 1 par Rådde, 
Länghem (TFG). 
 
Storskarv  Observerad mellan 2/1 och 11/12 på olika lokaler i kommunen. Störst 
antal: 200 ex Yttre Åsunden 2/1 (JE). Inga observationer som tyder på häckning 
är gjorda under året. 
 
Gråhäger  Häckningar: 6 bon varav 4 bebodda Lagmanshagasjön, Ljungsarp 
(JE). Fem vinterfynd är rapporterade under januari-februari. 
 
Knölsvan Häckningar: 1 par 4 pull Dragsudden, Länghem (BÅA,MG). Stort 
antal: 25 ex Dragsudden, Länghem 25/10 (BÅA). 
 
Mindre sångsvan (102)  2 ad Tranemosjön 8/3 (MD,JE,BÅA), 50 ex mot NO 
Älvshult, Ambjörnarp 16/3 (SL). 
 

 
Mindre sångsvan, Tranemosjön.  Foto Magnus Dahl 

 
Sångsvan  Häckningar: Sällerås, Länghem (BÅA), Mölnås, Sjötofta (SL,BÅA), 
Rådde, Länghem (TFG). 
Endast tre häckningar rapporterade men uppgifter saknas från flera tidigare 
lokaler. 
 
Sädgås Vinterfynd: 5 ex mot S Kättsjö, Grimsås 2/1 (JE), 2 ex Yttre Åsunden, 
Länghem 2/1 (RJ), 52 ex mot S Tranemosjön 5/1 (BÅA), 19 ex mot N Rådde, 
Länghem 7/2 (LA,JL,JE), 11 ex mot N Ljungsarp 25/2 (BÅA), 20 ex Korrebo, 
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Månstad 28/2 (BÅA,CA,MD), 20-24 ex Skårtebo-Opensten, Limmared 25-
29/12 (MD,JL,BÅA,UE). Decemberflocken var av underarten rossicus, 
tundrasädgäss. 
 
Spetsbergsgås (10) 15 ex Ladugården, Limmared 25/12 (MD,BÅA). 
 
Bläsgås (30) 1 ad Korrebo, Månstad 28/2 (BÅA,CA), 1 ex Södra Åsarp 
Limmared 5/3 (JL,RJ), 10 ad 3 1K Skårtebo, Limmared 25-27/12 (MD,TFG). 
 
Grågås. Häckningar: 23 häckningar är rapporterade.   
Stort antal: 150 ex Korrebo, Månstad 28/2 (MD,CA,BÅA), 130 ex mot S 
Älvshult, Ambjörnarp 4/10 (SL), 130 ex mot S Lagmanshagasjön, Ljungsarp 
29/10 (JE).  
 
Kanadagås. Häckningar: 18 häckningar är rapporterade från kommunen.  
Stort antal: 250 ex Korrebo, Månstad 28/2 (MD,CA,BÅA). 
 
Vitkindad gås (71) 80 ex mot NO Älvshult, Ambjörnarp 8/4 (SL,AL), 20 ex mot 
NO samma lokal 2/5 (SL), 35 ex mot N Algutstorpasjön, Tranemo 7/5 (JL),  150 
ex mot O Tranemo 10/5 (BÅA,CA), 100 ex mot N Rörvik, Tranemo 10/5 (UE), 
200 ex mot NO Tranemo 12/5 (MD), 60 ex mot O Tranemo 12/5 (JL), 1 ex 
rastande Lagmanshagasjön, Ljungsarp 23/10 (JE). 
 
Prutgås (46) 25 ex mot NO Älvshult, Ambjörnarp 9/5 (SL), 50 ex mot O samma 
lokal 17/5 (SL), 44 ex mot V Opensten, Limmared 9/10 (JL,RJ). 
 
Bläsand  Fynd under häckningstid: 1 par Rådde, Länghem 29/5-3/7 (TFG). Stort 
antal: 125 ex Dragsudden, Länghem 1/10 (BÅA), 56-60 ex Yttre Åsunden, 
Länghem 23-25/10 (MD,BÅA).  
 
Snatterand (63) 1 par Tranemosjön 23/3 (BÅA).  
 
Kricka Stort antal: 70 ex Dragsudden, Länghem 9/10 (JE). 
 
Stjärtand 1 par Tranemosjön 8/3 (BÅA,MD,JE), 1 par Lagmanshagasjön, 
Ljungsarp 25/3 (JE), 15 ex Dragsudden, Länghem 1/10 (BÅA). 
 
Årta (85) 1 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp 11/4 (JE), 1 hane Rådde, Länghem 
15-17/5 (UE,LA, m.fl). 
 
Skedand 1 par Torpasjön, Länghem 5/4 (JL), 1-2 par Tranemosjön 13-17/4 
(BÅA,CM,JE,m.fl), 1 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp (TFG). 
 
Alfågel (37) 1 par Dalstorpsjön 29/4 (SB). 
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Sjöorre.  Nattsträck: 2 flockar mot N Älvshult, Ambjörnarp 8/4 (SL), 2 flockar 
mot N Kättsjö, Grimsås 8/4 (JE), 1 flock mot N Rådde, Länghem 9/4 (LA), 1 
flock mot N Älvshult, Ambjörnarp 16/4 (SL), från samma lokal 1 flock mot N 
30/4 och 7/5 (SL).  Rastande: 2 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp 1/5 (TFG), 6 
ex Sämsjön, Månstad 1/5 (TFG), 3 ex Yttre Åsunden, Länghem 1/5 (TFG), 3 ex 
Lagmanshagasjön, Ljungsarp 29/10 (JE).  
 
Salskrake.  2 honor Yttre Åsunden, Länghem 1/1 (BÅA), 1 hane 
Lagmanshagasjön, Ljungsarp 25/3 (JE), 1 par Torpasjön, Länghem 25/3 
(LA,JL,SB), 4 ex Yttre Åsunden, Länghem 25/3 (SB), 6 ex Dragsudden, 
Länghem 28/3 (MD), 2 par Torpasjön, Länghem 5/4 (JL), 1 par samma lokal 8/5 
(LA),  4 ex samma lokal 16/10 (JL),  2 ex Yttre Åsunden, Länghem 30/10 (JE), 
4 ex Dragsudden, Länghem 30/10 (JE9, 2 ex samma lokal 20/11 (BÅA 
 
Småskrake  1 hane Forsa, Länghem 5-6/3 (LA,MD) 1 hane Dragsudden, 
Länghem 25/10 (BÅA), 1 ex Torpasjön, Länghem 30/10 (JE), 1 ex 20/11 
Dragsudden, Länghem 20/11 ( BÅA), 1 ex Yttre Åsunden, Länghem 29/12 (JL).  
 
Storskrake  Stort antal: 250 ex Yttre Åsunden, Länghem 11/12  (MD). 
 
Röd glada  Drygt 60 observationer av röd glada i kommunen. Flera 
observationer som tyder på häckning i området Månstad – Länghem. Bl.a 1 juv 
Månstad 3/8 (BÅA),, 6 ex varav minst 2 juv Svalegården, Länghem  4/8 (BÅA). 
Flera fynd under häckningstid Bystad, Limmared (MD). 
 

 
Röd glada, Bystad.  Foto Magnus Dahl. 
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Havsörn Häckning: 1 par häckade i kommunen för sjätte året i rad och fick 2 
ungar (LA,MG).  
Övriga obsar: 1 ad Ljungsarp 5/2 (BÅA), 1 ad Ryda mader-Algutstorp, Tranemo 
23-25/2 (BÅA), 1 ad Kättsjö, Grimsås 13/3 (JE), 1 ad mot N Älvshult, 
Ambjörnarp 15/3 (SL), 1 ad Tranemosjön 28/3 (BÅA,CA), 1 ad Opensten, 
Limmared 10/4 (JL,RJ), 1 4K+ Älvshult, Ambjörnarp 28/4 (SL),  
1 1K mot S samma lokal 3/10 (SL), 1 ad Pjuken, Ambjörnarp 29/10 (BL), 1 ad 
Kättsjö, Grimsås 27/11 (JE), 1 ex samma lokal 3/12 (JE). 
 
Brun kärrhök  Fynd under häckningstid: 1 hane Tranemosjön 16/5-20/6 
(MD,BÅA,JE), 1 hane  Rådde, Länghem 29/5 (LA), 2 honor samma lokal 3/7 
(TK).   
 
Fjällvråk Vinterfynd: 1 ex Grytteredsjön, Hulared 23/1 (RJ).  
  
Kungsörn 1 ex Ulvshult, Ambjörnarp 6/1 (CL), 1 5K+ Broaslätt, Länghem 30/1 
(MD), 1 ad Södra Åsarp, Limmared 30/1 (RJ), 2 subad Björstorp, Sjötofta 11/2 
(BÅA), 1 subad Rådde, Länghem 15/2 (LA), 1 ex Pjuken, Ambjörnarp 12/8 
(BL,CM), 1-2 ad By, Ambjörnarp vid 2 olika tillfällen senare halvan av 
september (BS), 1 2K mot N Växtorp, Dalstorp 17/9 (SB), 1 1K Hagasjön, 
Tranemo 19/11 (JL), 1 ad Arnås, Tranemo 6/12 (UE). 
 

 
Kungsörn Foto Anders Svensson 

 
Fiskgjuse  Häckningar: Länghem 2 par (LA,BÅA), Ambjörnarp 1 par 
(SL,BÅA,CM), Månstad 1 par (BS). 
Första obs: 1 ex Visen, Ambjörnarp 26/3 (SL). 
 
Tornfalk  Häckning: 1 par 6 ungar Rådde, Länghem (SL,LA,MG). 
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Stenfalk Vinterfynd: 1 ex Bystad, Limmared 2/12 (RG,BG)  
 
Lärkfalk  Häckning: 1 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE), 1 par Pjuken, 
Ambjörnarp (BL,CM). Fynd under häckningstid i lämplig biotop har gjorts på 
ytterligare 5 platser i kommunen. 
 
Pilgrimsfalk (17) 1 IK+ mot S Rådde, Länghem 4/9 (MD,SB), 1 1K+ samma 
lokal 24/9 (MD), 1 1K Dragsudden, Länghem 25/10 (BÅA).  
Pilgrimsfalk häckar i våra grannkommuner och det är sannolikt fåglar från dessa 
par som ses i vår kommun. 
 
Järpe rapporterad från 3 lokaler i kommunen 
 
Orre Största rapporterade spel är 10 tuppar Kättsjö mosse, Grimsås (JE) och  6 
tuppar Grimsås mosse (JE). 
 
Rapphöna  2 ex Rådde, Länghem 1-22/9 (LA,UE). Utplanteringsprojekt sker på 
Rådde och fåglarna kommer därifrån.   
  
Vattenrall (96) 1ex Rådde, Länghem 30/5-10/7 (BÅA,JE,JL,UE), 1 ex 
Grytteredsjön, Hulared 18/7 (RJ,JL), 1 ex Tranemosjön 20-21/8  
(JL,JE,BÅA,CM). 
 
Rörhöna  (81) Häckning: 2 kullar Reningsdammen, Grimsås (BÅA,JE), 1 kull 
Rådde, Länghem (BÅA,MG). Övriga obsar: 1 ex Bruntorp, Månstad 5/5 (BÅA), 
1 ex Sibbarp, Månstad 5/5 (BÅA). 
 
Sothöna  Häckning: 1 par Rådde, Länghem (TFG).  
 
Trana  Första obs: 1 ex Fiås, Grimsås 26/2 (JE), 2 ex Bystad, Limmared 26/2 
(MD). Stort antal: 1220 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 2/10 (SL), 1500 ex mot 
S Pjuken, Ambjörnarp 2/10 (CM), 1000 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 3/10 
(SL), 1000 ex mot S Tranemo 3/10 (CM), 1000 ex mot S Länghem 3/10 (MG).  
Ett flertal färgmärkta individer har noterats i kommunen och häckande par har 
kontrollerats.  
 
Strandskata Häckning: 1 par Nygårdssjön, Nittorp (TFG), 1 par 
Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE). Observerad på ytterligare tre ställen i 
kommunen under häckningstid. Femte och sjätte häckningen av strandskata i vår 
kommun. 
 
Mindre strandpipare Häckningar: 1 par Såget, Limmared (TFG). Fynd under 
häckningstid finns rapporterat från ytterligare 4 lokaler. 
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Större strandpipare  1-10 ex Algutstorpsjön, Tranemo vid 8 olika tillfällen 8/7-
25/8  (UE,JL,JE,BÅA).     
 
Fjällpipare (4) 2 honor 1 hane  Rådde, Länghem 15/5 (JE,UE,JL,AS,m.fl). 
 

 
Fjällpipare Rådde.  Foto Anders Svensson 

 
Ljungpipare  Observationer som tyder på häckning: 1 par Johansjömossen, 
Ölsremma 12/5(BÅA), 3 ex Kockö mosse, Ljungsarp 19/6 (JE). 
Tidig obs: 2 ex Kvistbäck, Grimsås 7/2 (JE). 
Ljungpiparen har minskat kraftigt i kommunen de senaste åren och vi vill gärna 
ha in rapporter som tyder på häckning. Det kan vara par på häckningsplats men 
också födosökande fåglar på lämpliga marker i anslutning till 
häckningsmossarna. Från 2016 finns följande maxantal rapporterat : 17 ex 
Askåker, Ljungsarp (BÅA), 9 ex Rådde, Länghem (UE),  
2 ex Älvshult, Ambjörnarp (SL).    
 
Tofsvipa Tidiga obsar: 1 ex Rådde, Länghem 31/1 (JL), 5 februarifynd 
rapporterade från kommunen. 
 
Kustsnäppa (18) 8 ex mot SV Lagmanshagasjön, Ljungsarp 1/8 (JE), 1 ex mot S 
Torpasjön, Länghem 2/8 (JL). 
Senaste observationerna i kommunen var 2009. 
 
Småsnäppa (24)  1 ex Hagasjön, Tranemo 4-5/8 (BÅA). 
 
Kärrsnäppa  1 ex Algutstorpsjön, Tranemo vid 6 tillfällen 8/7-7/8 
(UE,BÅA,JL,JE), 1 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 6/10 (SL).     
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Brushane (107) 1 hane Lagmanshagasjön, Ljungsarp 7/5 (JE), 1 hona 
Algutstorpsjön, Tranemo 15/5 (JL) och från samma lokal 1 par 26/6 (MD,UE), 1 
ex 13/7 (BÅA). 
 
Dvärgbeckasin (69) 1 ex Dalstorpsjön 22/10 (SB). 
 
Enkelbeckasin Stort antal: 31 ex Dragsudden, Länghem 25/10 (BÅA). 
 
Myrspov (78) 4 ex mot SV Lagmanshagasjön, Ljungsarp 1/8 (JE), 17 ex mot SV 
Kättsjö, Grimsås 10/8 (JE).        
 
Småspov  1 ex mot S Björstorp, Ljungsarp 10/7 (JS), 1 ex mot SV 
Lagmanshagasjön, Ljungsarp 1/8 (JE), 1 ex mot S samma lokal 2/8 (JE). 
 
Storspov Fynd under häckningstid är rapporterade från 6 lokaler i kommunen. 
 
Svartsnäppa (111) 1 ex Algutstorpsjön, Tranemo 4/8 (BÅA).   
 
Drillsnäppa 1:a årsobs: 1 ex Lagmanshagasjön, Länghem 16/4 (JL). 
 
Dvärgmås (39) 1 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 1/5 (TFG) 
 

 
Dvärgmås Lagmanshagasjön.  Foto Anders Svensson 

 
Skrattmås Häckning: ca 10 par Rådde, Länghem (TFG). 
 
Fiskmås Häckning är rapporterad från 6 lokaler i kommunen.  
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Silltrut 1 ad Rådde, Länghem 29/5 (MD), 3 ex mot SV Rörvik, Tranemo 15/8 
(UE). 
 
Gråtrut Häckning: 1 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE). 
 
Fisktärna Häckningar: 2 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE), 1 par Gräsken, 
Sjötofta (ME).  
 
Silvertärna 4ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 31/7 (JE), 5 ex mot SV samma 
lokal 1/8(JE), 2 ex samma lokal 2/8 (JL), 2 ex mot S Torpasjön, Länghem 2/8 
(JL). 
 
Ringduva Vinterfynd: 3 ex Kättsjö, Grimsås 7/2 (JE), 1 ex Älvshult, 
Ambjörnarp 11/2 (SL). 
 
Turkduva (86)  1 ex Nittorp 14/5 (SB), 1ex Dalstorp 25/5 (SB).. 
 
Gök 1:a årsobs: 1 ex Björnarp, Månstad 1/5 (BS).   
 
Hökuggla (41) 1 ex Bystadmossen, Limmared 10/10 (RS). 
 
Sparvuggla Rapporterad från 3 lokaler under häckningstid. 
 
Kattuggla Rapporterad från 18 lokaler under häckningstid varav 4 konstaterade 
häckningar: Kättsjö, Grimsås (JE), Primo, Limmared (MD), Lilla Hestra, 
Tranemo (BD), Bragnum, Länghem (BÅA). 
 
Hornuggla Häckningar: Algutstorp, Tranemo (BÅA,UE), Torget, Länghem 
(BÅA), Broaslätt, Länghem (BÅA). En ropande Bystad, Limmared 13-22/3 
(MD), 1 ropande Pjuken, Ambjörnarp 2-3/6 (CM). 
 
Jorduggla (7) 1 ex Jorstorp, Ljungsarp 16/11 (BÅA). 
 
Pärluggla  Häckning: Moghult, Grimsås (JE). Rapporterad från ytterligare 2 
lokaler under häckningstid. 
 
Nattskärra  1 spelande Hörryd, Ambjörnarp 31/5-5/6 (SL,AL), 2 spelande 
Banvallen mellan Tranemo och Limmared 1-3/6 (MD,BÅA), 1 spelande 
Brandsmo, Tranemo 1-5/6 (TFG), 1 spelande Ryda mader, Nittorp 1/6 (BÅA), 1 
spelande Pjuken, Ambjörnarp 2-3/6 (CM), 1 spelande Kättsjö, Grimsås 3/6-2/8 
(JE). 
 
Tornseglare 1:a årsobs:  5 ex Södra Åsarp, Limmared 15/5 (RJ).   
 
Kungsfiskare (53) 1 ex Jälmån vid 27:an slutet av september (KJ) 
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Göktyta Häckning: 1 par Fägerhult, Länghem (MR), 1 par Älvshult, Ambjörnarp 
(SL), 1 par Normanslid, Uddebo (RB).  
 
Mindre hackspett  Vår- och sommarfynd har noterats på 11 lokaler. 
 
Trädlärka Fynd under häckningstid  1 sjungande Järphult, Tranemo 30/3-1/5 
(SL,BÅA,UE), 1 sjungande Björkered, Ambjörnarp 30/4-1/5 (JL,MD), 1 
sjungande Tranemosjön 1/5 (TFG).      
 
Sånglärka 1:a årsobs: 8 ex Rådde, Länghem 6/2 (LA 
 
Backsvala Endast 2 fåglar rapporterade och backsvalan häckar inte längre i vår 
kommun. 
 
Ladusvala Tidiga fynd: 1 ex Björnarp, Månstad 30/3 (BS), 1 ex Älvshult, 
Ambjörnarp 1-9/4 (SL,AL), 1 ex mot N Växtorp, Dalstorp 15/4 (SB).  
 
Trädpiplärka Tidig obs: 1 ex Fägerhult, Länghem 13/4 (MR) 
 
Rödstrupig piplärka (91) 1 ex mot S Växtorp, Dalstorp 11/9 (SB).  
 
Forsärla Häckningar eller fynd som tyder på häckning är rapporterade från 19 
lokaler. Tidig obs: 1 ex Södra Åsarp 25/2 (JL).   
 
Sädesärla 1:a årsobs: 1 ex sågs på följande lokaler 27/3 Växtorp, Dalstorp (SB), 
Älvshult, Ambjörnarp (SL), Hofsnäs, Länghem (BÅA,CA). 
 

 
Sädesärla, Bystad.  Foto Magnus Dahl. 
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Sidensvans Stora antal: 100-500 ex Grimsås 1/11-17/12 (JE,TE), 200 ex Nittorp 
4/11 (JE), 100-500 ex Tranemo 6/11-9/12 (BÅA,JL,MD,SL), 200 ex Limmared 
20/11 (AS), 100 ex Länghem 27/11 (LA).  
Sidensvansens uppträdande i kommunen hösten 2016 slår alla rekord. De första 
fåglarna observerades 24/10 och fanns sedan kvar året ut. 
 

 
Sidensvans.  Foto Anders Svensson 

 
Rödhake Vinterfynd: 1 ex Bystad, Limmared 1-28/1 (MD), 1 ex Tranemosjön 
15/1-25/2 (CA,BÅA), 1 ex Körningsgärde, Uddebo 18/1 (BÅA), 1 ex Älvshult, 
Ambjörnarp 24/1 (SL), 1 ex Södra Åsarp, Limmared 27-28/2 (RJ,JL). 
 
Svart  rödstjärt  Häckningar och fynd som tyder på häckningar är rapporterade  
från 7 lokaler.   
Sen obs: 1 hane Fägerhult, Länghem 16/10 (MR). 
 
Ringtrast  9 observationer av totalt 14 ex 8-30/4.  
 
Taltrast Tidig obs: 1 ex Södra Åsarp, Limmared 9/3 (JL). 
 
Rödvingetrast Observationer som tyder på häckning är rapporterade från 4 
lokaler. 
 
Sävsångare  Sjungande fåglar: 1ex Tranemosjön  17-18/5  (MD,BÅA,UE), 1 ex 
Kättsjö, Grimsås 12/6 (JE), 1 ex Grytteredsjön, Hulared 25/6-2/7  (RJ,JL).  
 
Kärrsångare   Sjungande fåglar: 1 ex Rådde, Länghem 29/5 (MD).      
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Härmsångare Tidig obs: 1 sjungande Älvshult, Ambjörnarp 8/5 (SL). 
 
Svarthätta Sen obs: 1 honfärgad Kättsjö, Grimsås 23/10 (JE).   
 
Tajgasångare  (1) 1 ex Växtorp, Dalstorp 19/9 (SB). 
Andra fyndet i kommunen. 
 
Gransångare  Häckningar och fynd som tyder på häckning: 3 par Älvshult, 
Ambjörnarp (SL), 1 par Kättsjö  Grimsås (JE), 1 par Lilla Hestra, Tranemo 
(BD).   
 
Lövsångare 1.a årsobs: 1 sjungande Fägerhult, Länghem 14/4 (MR). 
 
Svartvit flugsnappare 1:a årsobs: 1 hane Sämsjön, Månstad 1/5 (TFG). 
 
Nötkråka Fynd under häckningstid: Grytteredsjön (JL,RJ), Brandsmo, Tranemo  
(JL), Lilla Hestra, Tranemo(BD), Mjällbo, Tranemo (TT). 
 

 
Nötkråka.  Foto Anders Svensson. 

 
Råka Tidig obs: 1 ad Växtorp, Dalstorp 13/2 (SB). 
 
Svartkråka (20) 1 ad Växtorp, Dalstorp 25-26/4 (SB). 
 
Stare Vinterfynd: 2 ex Ekered, Dalstorp 16/1 (SB), 1 ex Södra Åsarp, Limmared 
25/1 (JL), 4 ex Opensten, Limmared 7/2 (BÅA). 
 
Steglits Rapporterad vid 27 tillfällen under året men inga fynd under 
häckningstid. 
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Hämpling Fynd under häckningstid finns från 3 lokaler. 
 
Snösiska (21) 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 11/2 (BÅA). 
 
Ortolansparv 1 ex mot S Växtorp, Dalstorp 24/8 (SB). 
 
Sävsparv  Tidig obs: 2 ex Rådde, Länghem 21/2 (BÅA).   
   
Observatörer: Anders Svensson (AS), Andreas Lundgren (AL), Bengt 
Strömqvist (BS), Björn-Åke Andersson  (BÅA), Bernt Lundgren (BL), Bo 
Svensson (BS),  Brita Gustafsson (BG), Bruno Dahlqvist (BD), Carina 
Andersson (CA), Charlott Malm (CM), Curt Lundgren (CL), Jens Ekdahl (JE), 
Jan Lundberg (JL), Jan Svenningsson (JS) , Knut Johanesson (KJ), Lennart 
Appelqvist (LA), Lennart Sundqvist (LS), Magnus Dahl, (MD), Mats Eriksson 
(ME), Mats Grönberg (MG), Mikael Ramström (MR),  Lennart Sundqvist (LS) , 
Ragnar Gustafsson (RG), Roger Book (RB), 
Roger Svensson (RS), Ronny Josefsson (RJ), Sigvard Lundgren (SL), Stellan 
Bygård (SB), Thomas Karlsson (TK), Thomas Tranefors (TT), Tranemo 
Fågelgrupp  (TF G), Urban Eriksson (UE). 
      
                    
     
Signaturen TFG innebär att flera av fågelgruppens medlemmar sett 
fågeln/fåglarna samma dag eller under en längre period. 
Förutom ovanstående rapportörer har ett flertal personer rapporterat via Svalan 
eller muntligt och vi framför ett stort tack till alla dessa. Ingen nämnd och ingen 
glömd. 
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Bilder från utställning TNF 50 år  
Tranemo konstnärslokal Dec 2016 
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Välkomna till Natursnokarna 
 
Vi träffas kl 15-17 första måndagen varje månad. Våra aktiviteter är anpassade 
för barn i förskoleåldern, men alla barn är välkomna tillsammans med vuxen. 
Plats och tema annonseras på Naturskyddsföreningens facebookgrupp ”Naturen 
i Tranemo”.  
 
Önskas mer information, ring mig Stina Kullingsjö 073-9332186 
 

 

Svamputflykt i oktober 

 

Göra eld i november 
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Ringmärkning vid Tranemosjön 2016 
 
Även under hösten 2016 bedrevs ringmärkning vid Tranemosjön. Glädjande nog 
var det mycket folk som deltog, vid ett tillfälle var det hela 17 stycken som var 
med på ringmärkningen. 
357 fåglar av 31 arter ringmärktes vid elva tillfällen. Det var ovanligt många 
olika arter som märktes, bara vid två tidigare höstar har det märkts fler arter. De 
vanligaste arterna som ringmärktes under hösten 2016 var kungsfågel (68 ex), 
lövsångare (46 ex), blåmes (45 ex), rödhake (32) och rörsångare (32 ex). Ingen 
ny märkart blev det under 2016, men en ladusvala märktes den 27 augusti och 
det var den andra ladusvala som märkts vid Tranemosjön sen starten 1997. 
Gransångare fortsätter att öka i antal, 2016 märktes nio stycken och det är nytt 
rekord. Fem fåglar som märkts tidigare vid Tranemosjön fastnade i näten igen, 
intressantast var två talgoxar som märktes med 50 minuters mellanrum samma 
dag den 10 oktober 2015 och sen kontrollerades båda två samma dag den 2 
oktober 2016 . Ett exempel till på ett återfynd var en stjärtmes som märktes vid 
Tranemosjön den 11 oktober 2014 och fastnade i ett nät två år senare, den 8 
oktober 2016. 
 
                                                                                                               Jan Lundberg 
 
 

 

Ringmärkning på Tåstarpsängar  Foto Charlott Malm 
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Tranemo Naturskyddsförening 
Program 2017 

 
 
1:a majrundan. Vi samlas kl. 07.00 på skolans aulaplan i Tranemo för 
gemensam avfärd. Det blir en sedvanlig rundresa för fågelskådning på några av 
kommunens mer kända fågellokaler. Vi hoppas på gott om nyanlända häckfåglar 
och några sällsyntheter. Medtag fika. 
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0325-767 59 
 
Naturnatten 5-6 juni en paddeltur utmed Assman från Tranemosjön till 
Uddebo. Kom och njut av försommarnattens ljud och dofter. Samling 20:00 vid 
kyrkans parkering. Ta med kanot och fika.  
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02 
 
De vilda blommornas dag, anordnas i år den 18:e juni vid Nittorps by. 
Samling vid Aulaplan kl. 9:00 eller 9:30 vid kyrkoruinen. Medtag fika. 
Ansvarig: Bruno Dahlqvist 0325-767 87 
 
Slåttergille – Ängens dag Mjällbo, Uddebo, 13 augusti. Samling 9:00 
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02 
 
Svamputflykt 15 oktober kl. 10.00 samling vid ridskolan i Berg. Utflykt i 
samarbete med svampföreningen Häxringen. Medtag fika. 
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02 
 
Jätteträdexkursion söndagen 29:e oktober, samling 9:00 vid kyrkan i Hulared, 
medtag fika.  
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0325-767 59 
 
Höstmöte 5 nov Månstad bygdegård kl. 19:00 Ingemar Lind visar sin nya film i 
serien om Nordisk vildmark. 
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0325-767 59 
 
Fågelgruppen har månadsmöten första måndagen varje månad mellan 
september till juni med intressanta bildvisningar och annat trevligt från fåglarnas 
värld på Tranemo bibliotek kl. 18:30. Separat program finns på hemsidan. 
 
Ringmärkning vid Tranemosjön kommer att ske även detta år. Datum för 
dessa aktiviteter kommer att läggas ut på hemsidan och på Facebook. 
Ansvarig: Jan Lundberg 0325-780 62 
 
Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter, både medlemmar och övriga 
intresserade! 
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Vid alla utomhus aktiviteter gäller lämplig klädsel för rådande 
förhållande. Ta gärna med fika. Vid resor med privatbilar föreslås att 
varje passagerare ersätter föraren med 5 kr / mil.  
 
Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter, både medlemmar och övriga! 
Tack för alla bidrag till artiklarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


