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Föreningsfunktionärer:
STYRELSEN:
Björn-Åke Andersson (ordf.)
Anders Svensson (sekr)
Jan Lundberg (korresp. sekr.)
STYRELSESUPPLEANTER:
Ronny Josefsson
Ingvar Persson
REVISORER:
Ronny Erlandsson
REVISORSUPPLEANTER:
Rune Holmberg
VALBEREDNING:

Sigvard Lundgren (v. ordf. )
Bruno Dahlqvist (kassör)
Thomas Tranefors (ledamot)
Hans Ericson
Lena Martinsson
Ingegerd Johansson
Inger Stark
Frank Johansson

Möten: Styrelsen har haft 7 protokollförda möten inklusive årsmötet 2017.
Medlemsantal: Vid utgången av 2017 hade föreningen 285 medlemmar. Av
dessa var 130 familjemedlemmar. Det är en ökning av antalet medlemmar sedan
föregående år.
Aktiviteter under året: Föreningen har erbjudit medlemmarna ett flertal
organiserade aktiviteter under året. Av aktiviteterna kan nämnas:
 1:a majrundan, en fågelutflykt i kommunen
 De vilda blommornas dag i Nittorps by
 Blomstervandring i Lilla Hestra
 Ängens dag, med slåttergille i Mjällbo.
 Svamputflykt i Berg
 Jätteträdsexkursion i Hulareds socken
 Medverkade på julmarknaden i Tranemo
NIT, vår tidskrift ”Naturen i Tranemo” togs fram i 200 ex och har skickats ut till
samtliga medlemmar.
Harstugan
Sveaskog har uppmärksammat att Harstugan står på deras mark och att
föreningen inte har något avtal för arrende med Sveaskog. Föreningen har inte
för avsikt att behålla stugan.
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.
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Natursnokar. Under 2017 har natursnoksverksamheten fortsatt med träffar för
barn och föräldrar. Detta är Naturskyddsföreningens barn- och
familjeverksamhet där barn och vuxna upptäcker naturen tillsammans.
Ringmärkning vid holkar, hackspettar och svampar är några av aktiviteterna som
varit under året.
Botaniksektionen. Har bl.a. organiserat de vilda blommornas dag vid i Nittorps
by.
Rådde viltvatten
Föreningen har ansökt och beviljats bidrag från våtmarksfonden för att kunna
restaurera Rådde viltvatten. Grävning har utförts under hösten 2017 och vi
hoppas på att det ska ge ett aktivt fågelliv redan under det kommande året.
Länsstyrelsen har även under 2017 fortsatt 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 2018.
Styrelsen

Tyggestorp.

Foto Anders Svensson

Ordförandens funderingar
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Naturen är en viktig sak för många människor och har varit det i alla tider. Det
verkar ibland som att många idag har tappat kontakten med naturen. Trots detta
verkar det finnas ett behov av naturen för många människor, även om de ibland
inte vet om det. I dag kan man få naturvistelse på recept från läkare. Genom att
vistas i skog och mark lyckas många komma tillbaka till arbetslivet efter att ha
drabbats av stressyndrom och utbrändhet. Frågan om vårt förhållande till
naturen är mer aktuellt än någonsin.
Tranemo naturskyddsförening ordnar varje år ett antal olika utflykter och
aktiviteter och de som deltar är mestadels medelålders till äldre lätt grånade
män. Frågan om hur vi skall lyckas nå ut och engagera barn, ungdomar och
kvinnor har stötts och blötts genom åren utan att någon genial banbrytande
strategi har hittats.
Vad gäller barn så tror jag att de gör mycket som vuxna gör – och vistas vuxna
inte i naturen gör inte barnen det heller.
Det kommer nästan dagligen rapporter om att barn rör sig för lite och tillbringar
det mesta av sin tid framför en skärm av något slag. Jag tror att detta stämmer
även för många vuxna.

Jag minns hur jag som barn följde med mina föräldrar ut i skogen på skidor. I en
trevlig glänta tände vi en liten eld, grillade korv och drack varm chokladmjölk.
Solen sken från en klarblå himmel, det gör den ju ofta när man minns tillbaka,
och kölden nöp lite i de rosenröda kinderna. Jag minns också hur man intresserat
studerade myrorna i stacken som gemensamt forslade bort den tändsticka som vi
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lade dit som studiematerial en varm sommardag. Redan här tror jag att mitt
naturintresse föddes och att jag redan som liten fascinerades av naturens olika
färger och former. När vi lekte bondgård med kottdjur lärde man sig se skillnad
på gran- och tallkottar (gran blev kor och tall blev får). Jag minns också att jag
satt i morfars knä och med ett barns outtröttliga energi pekade på varje fågel i
Sigrid Durangos fågelbok och frågade – Vad heter den? Vad heter den?
De senaste åren tycker jag mig ha märkt en liten ljusning – TNF har engagerade
ledare som driver Natursnokarna för yngre barn som träffas regelbundet och på
ett lekfullt sätt lär sig en massa kul saker om naturen. Vid våra
ringmärkningstillfällen är det ofta barn med som får se fåglar på nära håll, hålla i
dem och lära sig vad de heter, hur mycket de väger, vart de flyttar på vintern
m.m.
Jag tror att mycket handlar
om att ge barn tillfällen att
helt enkelt vara ute i naturen
och jag uppmanar alla
TNF:s medlemmar att vistas
med era barn och barnbarn i
naturen. Bada i sjöar och
hav, meta abborrar från
bryggor och stenar, plocka
tussilago och vitsippor på
våren och titta på
småfåglarna vid fågelbordet.
Gör utflykter med saft och
bullar – det behöver inte
vara långt bort utan kan
räcka med att man lägger en
filt i hörnet av trädgården.
Sitt alldeles tysta och stilla
ett par minuter på en sten
och bara lyssna och lukta.
Ta med en lupp och titta
nära på småkryp och
blommor. Barn är enligt
mina erfarenheter nyfikna
på allt som finns i vår natur
Ringmärkning tornfalksunge. Foto Björn‐Åke Andersson
och ger vi dem chansen att
uppleva detta i unga år så tror jag att många har kvar intresset även i vuxen ålder
och fortsätter att uppskatta och därmed också värna om vår natur.

Hos skogens drakar och prinsessor
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Tjädern är en fascinerande fågel. Ingen är oberörd efter ett möte med en stor
tjädertupp. Mest känt är att tjädern spelar på våren, men den gör det inte var som
helst för den har särskilda krav på sin spelplats. De sista skyddsvärda
naturskogarna av framför allt tall, eller blandskog med tall, håller nu på att
förloras för alltid. Skogsbrukets tryck på dem har aldrig varit större och om inget
görs är de flesta borta inom tio år. På många håll handlar det om några få år.
Situationen är med andra ord högst alarmerande. En enig forskarkår anser att
mer skyddsvärd skog måste sparas i Sverige och att hänsynen på de enskilda
avverkningsplatserna måste bli bättre. Kalhyggets roll har också på allvar börjat
ifrågasättas, inte minst ur miljö- och klimatsynpunkt.
Några formella krav för markägare att inventera och kartlägga spelplatser före
avverkning finns inte. Tvärtom finns en paragraf i FSC att man endast behöver
ta hänsyn till lekplatser som är ”kända”. Länsstyrelsen i Västra Götaland har
gjort bedömningen att ”förluster av enstaka livsmiljöer i Västra Götalands län
kan försämra tjäderns bevarandestatus” eftersom det råder brist på såväl
optimala livsmiljöer som kontakt mellan livsmiljöer, och då populationerna i
stor utsträckning är isolerade och känsliga för förändringar i miljön. Det innebär
i praktiken att varje spelplats har ett skydd.

Tjädertupp. Foto Anders Svensson

Rapportera dina observationer av skogshöns via artportalen
https://www.artportalen.se/ Skogsstyrelsens system för avverkningsanmälningar
är sedan februari 2016 sammankopplat med artportalen så de observationer som
läggs in kommer att vara synliga för skogsstyrelsens personal när de skall
bedöma inkommande avverkningsanmälningar. Det blir därför extra viktigt att
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pricka in observerade fåglar så exakt som möjligt i artportalen så de fångas upp i
skogsstyrelsens system för prioriterade arter.

Tjäderhöna. Foto Anders Svensson

Förr användes ordet lek eller tjäderlek, och med det avsågs alltså tupparnas spel
på en lekplats. Ibland användes även ordet vin eller tjädervin och det används
sparsamt än idag, särskilt i norr. I mitten av 1950-talet började ordet tjäderspel
användas allt mer och idag står tjäderlek och tjäderspel som synonymer i
Svenska Akademins ordlista. Det kan vara bra att känna till de olika orden för på
gamla kartor står ofta namn som Lekåsen, Vinfageråsen och Tjäderlekstjärnen.
I de östra delarna av Tranemo kommun, runt Lagmanshagasjön finns några
spelplatser. Vid en av dessa platser har jag haft ett gömsle under några år. Denna
spelplats kan en bra morgon ha upp till 6-8 spelande tuppar. De första hönorna
kommer till spelplatsen runt 7-15 april.
Tjäderspel är en fantastisk naturupplevelse. Tupparna kommer redan på kvällen
inflygande till spelplatsen och landar med ett jättebrak i någon talltopp så både
kvistar, bark och kottar faller ner till marken. De sitter sedan och grymtar i
träden fram tills det är mörkt. Spelet börjar sedan under natten, långt innan ljuset
och morgonen gryr i träden med de klassiska knäppande, ploppande och
kluckande ljuden. Timmen innan solen går upp flyger de ner på marken och där
börjar tupparna göra sina uppflog för att visa hur stora och starka de är. De
utmanar sina rivaler och det blir till slut konfrontation med ibland långa
slagsmål som följd. Slagsmålsljuden kan vid bra förhållanden höras flera hundra
meter och det känns verkligen i maggropen när det brakar loss.
Anders Svensson

Skog – betyder mycket för många.
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Många människor trivs i skogen och finner lugn och harmoni när de vistas där.
En som jag vet trivs i skogen är Frank Johansson från Ölsremma. Han har under
många år försökt att gynna lövskogen på sina marker, men värnar även om de
äldre barrträden. Han har på sina marker, inom bekvämt promenadavstånd, såväl
självsådd björkskog som är 15-20 år gammal, lövskog med grova aspar,
sumpskog, björkgranskog och 140-årig granskog. Dessutom finns här ett
exklusivt träd i form av en sälg och gran som växt ihop.
Frank gillar som sagt att vistas i skogen, och då gärna i lövskog. 2002 bestämde
han sig för att försöka odla fram en lövskog trots vårt ganska karga klimat.
Han hägnade in ett 2,5 hektar stort område som tidigare varit betesmark och
tegar. Här satte han drygt 5000 plantor av lind, bok, lönn, fågelbär och ek. Att
hägna in området var nödvändigt för att inte klövviltet skulle tugga i sig de
späda plantorna. Nu var hägnet så tätt nedtill att inte heller harar och rävar
kunde ta sig in och detta medförde lite problem då sorkarna fick härja fritt och åt
upp en del av plantorna. 2015 öppnades dock hägnet upp nedtill så att rävarna
hade möjlighet att ta sig in och i viss mån reducera sorkbeståndet.
På frågan om vad målet med detta lövskogsprojekt är svarar Frank att han vill att
det ska bli vackert, gynna fågellivet och den biologiska mångfalden. Dessutom
hoppas han att det ska bli ett område där man kan få fina naturupplevelser.
Tranemo naturskyddsförening kommer den 3:e juni att göra en utflykt och hälsa
på Frank som berättar om projektet. Han visar också sina spännande marker med
olika typer av skog. Skog som betyder mycket för många.
Välkomna att följa med!
Björn-Åke Andersson
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Skogen i Tranemo kommun
Skogs och myrmark utgör den största marktypen i Tranemo kommun. Om
skogsmark definieras som mark med en krontäckning på 30 % eller mer så utgör
skogen 80 % av Tranemo kommuns yta. Dock utgörs 13 procentenheter av
beväxt myr och en annan andel utgörs av trädbevuxna betesmarker.
Skogsmarken i Tranemo kommun
domineras av barrträd där granen utgör
det vanligaste beståndsskapande
trädslaget. I östra delen av kommunen
finns mer talldominerade bestånd och
tallen dominerar även på trädbeväxta
myrar och på myrarnas fastmarksöar.
Lövträdsdominerade marker
förekommer spritt i kommunen och
nästan enbart i igenväxta hagmarker
eller i fortfarande betade trädbevuxna
hagar. Lövskogar kan förekomma som
en första trädgeneration efter en störning
i form av brand eller storm men i dessa
bestånd kommer granen att vandra in
och konkurrera ut lövet tills en ny
störning uppkommer. Den enda
naturliga lövskogen är
klibbalsumpskogar där den höga
markfuktigheten håller granen borta.
Flerskiktad barrskog med dödved.
Enligt lövskogsinventeringen som
gjordes 1984 så uppmärksammades 167 bestånd med lövträd större än 3 ha. Den
uppskattade arean var 760 ha. Den mesta lövskogen finns i kommunens norra
delar tex vid Torpasjön och Yttre Åsunden. Även vid Dalstorp, Hulared-Stålared
och i sluttingarna mot Sämån växer rikligt med lövskog.
Trots att all skog i södra Sverige påverkats av människan främst i form av
skogsbete, uttag av brännved och byggnadstimmer så finns det fortfarande sk
kontinuitietsskogar, marker som kontinuerligt har haft ett trädskikt. Även om
trycket på den svenska skogen var hårt redan på 1700-talet med uttag för träkol
till järnbruksindustrin och behovet av betesmark under 1800-talet så visar
kronprins Carls skogskarta från 1846 att det fortfarande fanns stora virkesförråd
kvar i vår kommun. I början på 1900-talet skövlades många träd där det mesta
timret köptes upp av Mölneby bolag. De köpte allt virke på gårdarna av grövre
dimension vilket innebar att klenare virke stod kvar och skogarna blev
utglesade. Trots detta var den mesta utmarken beskogad. Det var först på 1950talet med införandet av trakthyggesbruk som avskogning påbörjades och de
flerskiktade skogarna ersattes med granplanteringar. Det finns fortfarande
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skogar som inte genomgått kalavverkningar och som inte är igenväxta hag- och
betesmarker. Ofta ligger dessa svårtillgängliga områden långt ifrån bilvägar och
nära mossar och på fastmarksöar i mossarna. Endast ett fåtal av dessa
värdekärnor är uppmärksammade i nyckelbiotopsinventeringen. En liten rest av
dessa skogar kan ses i de små reservaten kring Moghult, men finns även
representerade utanför reservaten. Även i Skrikemossekomplexet söder om
Tranemo finns skog som inte utsatts för rationellt skogsbruk.
Skyddad skog
Skog finns skyddad i Tranemo kommun framförallt på mosseöar och kantzoner
vid Komosse med en sammantagen yta på 169 ha. Det är svårt att säga hur
mycket av detta som är impediment eller produktiv skogsmark. Ren skog
skyddas inom reservaten i Moghult vilket består av tre mindre områden med en
sammanlagd yta av 3,7 ha. Skog skyddas även inom Torpanäset och Ekedals
naturreservat med en sammanlagd yta på 91 ha. Tyvärr är stora delar av detta
plantageskogar. Skog skyddas också inom biotopskydd med en sammanlagd yta
av 31 ha. Detta sammantaget innebär att högst 0,5 procent av den produktiva
skogsmarken är skyddad i kommunen.
Det finns även frivilliga skydd som naturvårdsavtal. Det finns 13
naturvårdsavtal som skyddar ca 82 ha men här räknas även hagmarker in.
En skogsägare kan välja att ta fram en grön skogsbruksplan där minst 5 % av
marken ska skötas med naturvård
som mål. Vilka dessa områden är och
vilka naturvärden som finns där är
svårt att veta. Större skogsägare som
Sveaskog och Svenska kyrkan
redovisar dessa öppet.
Här syns ett exempel på Svenska
kyrkans avsättningar utanför
Limmared. Tyvärr är det oftast
kantzoner mot sjöar och mossar som
ändå är skyddade vid avverkningar
genom den generella miljöhänsynen
som måste tas enligt
skogsvårdslagen. Vi hoppas att de
privata markägarna är duktigare på
att peka ut områden för naturvård på
sina planer. Markägaren får högre
betalt på sitt virke om den har en
Frivilliga avsättningar i rött.
grön skogsbruksplan som en
belöning för att de tar mer hänsyn till naturen än den lagstadgade.
Thomas Tranefors
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Hyggesfritt skogsbruk
Förra våren hölls en kurs om hyggesfritt skogsbruk.
Hyggesfritt skogsbruk är ingen nyhet däremot är trakthyggesbruket något som
infördes som brukningsform på bred front under 1950-talet efter stora debatter.
Trakthyggesbruket har stora nackdelar som många har uppmärksammat:
Klimatpåverkan
Genom att skogens förråd av
kol frigörs vid avverkningen,
inte bara kol samlat i GROT
(grenar och toppar som tas ut
vid avverkningar) utan även
kol frigörs från marken.
Skogens kolsamlande
förmåga minskar utan träd.
Ju mer grönmassa desto
bättre på att samla kol.
Rekreation
Om ett hygge är vackert eller
inte lämnar jag till läsaren,
det finns andra öppna
landskap som jag hellre
besöker. Ungskogsfasen
bjuder heller inte på några
större upplevelser. Den
monotona plantageskogen
med likstora träd ofta i rader
och av samma trädslag inger
knappast känsla av skog utan Skog. Foto Thomas Tranefors
snarare av träd. Förlusten av
bär och svamp i skogen gör mångnyttjandet av skogen sämre.
Lönsamhet
Trakthyggesbruk producerar främst massaved av ett lägre värde för skogsägaren
än timmer. Stora kostnader är förknippade med markberedning, plantering och
röjningar, tjänster som naturen ofta sköter själv i hyggesfritt skogsbruk. Vid
hyggesfritt skogsbruk tar man träden när de har som högst värde utan att behöva
ta ner skogen.
Vindskador
Vid trakthuggesbruk öppnas skogen upp för vinden. Den homogena granskogen
är extra stormkänslig, särskilt efter gallring.
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Skadedjur
Monokulturer skapar gynnsamma förhållanden för skadedjur som barkborre,
snytbaggar och betesdjur som snabbt kan föröka sig. En blandad skog har inte
”alla ägg i samma korg” vid framtida utbrott av skadeinsekter eller
svampsjukdomar som kommer av ett förändrat klimat.
Fornminnesvård.
Trakthyggesbruk sker ofta med större maskiner och i ett tempo där hänsyn till
fornminnen blir svårare att ta. På markberedda marker har 65 % av fornminnena
skadats av markberedningen.
Artrikedomen minskar
Många arter i skogen har låg spridningsförmåga och kräver skogar med lång
kontinuitet. Trakthyggesbruket skapar plantageskogar med få ekologiska nischer
och kort kontinuitet. Plantageskogen skapar inte heller gamla träd där många
arter trivs. Hyggena skapar också spridningsbarriärer och fragmenterar
landskapet.
Istället för trakthyggesbruk beskrevs olika former av kontinuitetsskogsbruk.
Blädning som har huvudfokus på optimal tillväxt. Där plockas virke ut när
träden har en viss storlek.
Naturkultur har huvudfokus på att skapa ekonomiskt värdefulla träd. Man
vårdar dessa inkomstgivande träd. Där kan berikande planteringar ske för att
garantera framtid hög långsiktig tillväxt.
Naturnära skogsbruk. Huvudfokus är en minimal arbetsinsats utan att låta
naturen själv driva fram det mest lämpade träden genom självgallring där de
mindre lämpade konkurreras ut. Naturnära skogsbruk fokuserar också på andra
värden som skogen skapar förutom virke. Skötseln anpassas så att naturlig
föryngring kan ske. Genom få dyra ingrepp behöver inte avkastningen
maximeras.
Det viktigaste i hela skogsdebatten är vad skogsägaren vill ha sin skog till. Är
skogen mer än bara träd? Faktum är att vi aldrig haft så mycket träd som nu men
kanske aldrig så lite skog. Och vad är det som efterfrågas i framtiden? Hur ser
världen ut när de plantor vi sätter idag förväntas ge avkastning om 80 år?
Thomas Tranefors
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Skogsfåglar och medborgarforskning
Sedan drygt 40 år räknar frivilliga och kunniga ornitologer antalet fåglar på flera
hundra lokaler runt om i Sverige, både sommar och vinter. Då räkningarna
utförs på samma sätt varje år kan jämförelser göras mellan åren om hur antalet
fåglar i Sverige ökar eller minskar. Projektet Svensk Fågeltaxering drivs av
Biologiska institutionen, Lunds universitet, som en del i Naturvårdsverkets och
länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram.
Här ska jag redovisa hur det går för några fåglar som är knutna till skog och då
fr.a. de som hör hemma i våra trakter. Eftersom några av dessa inventeringar
görs i vår kommun ska de trender som visas inom Svensk Fågeltaxering
jämföras med våra resultat.
Den metod som vi använt i Tranemo är punktrutter. Där räknar man hur många
fåglar man ser och hör under fem minuter på 20 olika platser, samma varje år.
Man kan göra vinterrutter som görs mellan jul och trettondehelgen samt
häckfågeltaxering som sker under häckningstid, dvs. i maj-juni.Tre rutter har
gjorts under längre tid;
Opensten inventerad av Jan Lundberg sedan 1996,
Valhyltan inventerad av undertecknad 1976-1988 samt fro.m. 1990 av BjörnÅke Andersson
Älvshult sedan 1998 inventerad av undertecknad.
Jag har valt att jämföra arter som är används som indikatorarter för miljömålet
Levande skogar och som noterats åtminstone några gånger i våra inventeringar.
Dessutom har jag lagt till större hackspett, spillkråka, nötskrika och nötväcka.
Eftersom de aktuella
arterna alla är stannfåglar
i mer eller mindre
utsträckning har jag också
bara jämfört med våra
vinterrutter.
I tabellen har jag med
egna ord sammanfattat
utvecklingen för de
behandlade arterna enligt
Svensk Fågeltaxering
(SF) och sammanvägt
våra resultat (Tranemo).

Kungsfågel. Foto Anders Svensson
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Tabell 1
SF

Tranemo

M. hackspett

Ökat

?

St. hackspett

Stabil‐ökat

Stabil‐ökat

Spillkråka

Stabil‐minskat

Viss ökning

Gröngöling

Stabil‐minskat

Minskat

Nötskrika

Minskat

Stabilt

Svartmes

Minskat

Stabilt

Tofsmes

Minskat sen 70‐tal. Sentida ökning

Stabilt

Entita

Minskat sen 70‐tal.

Stabilt

Talltita

Minskat sen 70‐tal.

Tydlig minskning

Ökat

Ökning

Trädkrypare

Minskat sen 70‐tal. Sentida ökning

Minskat

Kungsfågel

Minskat sedan 90‐talet

Minskat

Domherre

Ökat de senaste decennierna

Stabil‐minskat

Nötväcka

Kommentarer
Alltför få mindre hackspettar har noterats på våra rutter för att man ska kunna
dra några slutsatser mer än att arten är ovanlig. Med stabilt menas att det inte
finns någon tydlig trend att utläsa. På våra tre rutter ses relativt få fåglar och
tillfälligheter kan spela in. När det står ökat eller minskat så visar våra tre rutter
ganska samstämmiga resultat med trenderna i riket. För vår del har fler arter
minskat än ökat och den mest negativa trenden har talltitan.
Martin Green och Åke Lindström som leder projekt Svensk Fågeltaxering
skriver så här:
”Det finns en grupp fåglar som det under den här tidsperioden, 1998-2016, har
gått bra för, nämligen skogens fåglar. Vår analys indikerar att det totalt sett
under de senaste knappa 20 åren har blivit drygt 8 miljoner fler häckande
fågelpar av de arter som är knutna till skog. Hur kan detta hänga ihop med de
ganska kraftiga varningssignaler som hörs från naturvårdens företrädare om
tillståndet för den biologiska mångfalden i skogen? Här gäller det att tänka till
ordentligt och att vara tydlig med vad som är vad. Att det har blivit fler fåglar av
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de arter som är knutna till skog är för det första inte samma sak som att allt är så
bra det kan bli när det gäller den biologiska mångfalden i skogen.”
Det är vanliga arter som inte finns med bland de som undersökts här som står för
en mycket stor del av ökningen av antalet fågelpar. Det är alltså fåglar utan
större krav på skogarnas struktur och sammansättning. En stor anledning till
ökningen av dessa arter skulle därför kunna vara att den totala ytan av uppvuxen
skog har ökat i landet under den aktuella perioden. Det skulle i så fall betyda att
det ökade antalet häckande fågelpar i skogen 1998–2016 egentligen säger
väldigt lite om skogens kvalitet utan mest om dess kvantitet.
Men det bör finnas fler faktorer bakom ökningen av antalet individer av dessa
arter än enbart det faktum att det blivit ”mer skog”. Bland de arter som ökat
finns också sådana som vi brukar förknippa med högre miljökvalitet i skogen
som spillkråka, mindre hackspett, entita, talltita, tofsmes och trädkrypare.
Möjligen skulle detta kunna vara ett tecken på ökad kvalitet i skogen under just
denna period, skriver projektledarna.

Talltita. Foto Anders Svensson

Förutom ökningen av ytan uppvuxen skog har samtidigt mängden död ved,
gammal skog, lövinslag i barrskogarna och flerskiktad skog ökat något, dvs.
sådant som vi vet är gynnsamt för både skogens fåglar och biologisk mångfald i
skog i allmänhet. Bakom denna förändring står sannolikt till viss del
förbättringar i skogsskötseln genom den senaste skogsvårdslagen från mitten av
1990-talet, miljöcertifiering och liknande. Man kan också tänka sig att pågående
global uppvärmning i vissa stycken kan ha verkat positivt på åtminstone vissa av
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skogens fåglar. Möjligen skulle det kunna vara en av de viktigare förklaringarna
till just ökningen av en del vanliga skogsarter?
Men Green och Lindström skriver också ”Vi vill slutligen trycka på att de
resultat vi här återger för perioden 1998–2016, inte på något sätt är detsamma
som att allt är frid och fröjd med vare sig skogens fåglar eller den biologiska
mångfalden i skogen totalt sett. I ett längre tidsperspektiv är förändringarna av
antalet fåglar i skogen sannolikt betydligt mer negativa än de som visas här.”
De skriver avslutningsvis
”Vi vill därför ge en kraftfull uppmaning till att fortsätta det arbete som inleddes
under 1990-talet med att förbättra skogsskötseln på ett sätt som möjliggör både
en gynnsam bevarandestatus för den biologiska mångfalden i skogen och ett
hållbart nyttjande av skogens resurser. Många av de insatser som gjorts för att
förbättra läget för fåglar och annat i skogslandskapet förefaller fungera. Vår
förhoppning är att man från skogsbrukets sida inte slår sig till ro med det man
har åstadkommit så här långt, utan ser möjligheterna för att förbättra läget
ytterligare.”
Medborgarforskning
Under senare år har begreppet medborgarforskning blivit spritt. Vad vi har
sysslat med när vi gått våra inventeringsrutter är exempel på det. I synnerhet på
vintern kan det vara långt mellan fåglarna men ibland kan man stöta på ett
meståg som livar upp. Det är faktiskt oftast riktigt trevligt att komma ut och
lägga märke till de vanliga fåglarna. Någon gång får man också se något
ovanligt. I protokollen finns bl.a. duvhök, tjäder, orre, sparvuggla, nötkråka och
varfågel.
Idag finns det många olika fält där man utan att vara forskare kan delta och bidra
till ökad kunskap. Inte minst inom miljöövervakning finns många möjligheter,
t.ex genom observationer i naturen.
När jag väl kommit hem efter genomförd fågelrutt så har jag fått några sköna
timmar i naturen och känner dessutom viss tillfredsställelse av att i någon mån
bidra till den kunskap som krävs för veta vad som händer i vår natur.
Sigvard Lundgren
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1:a majrundan 2017
Som traditionen bjuder sedan 29 år tillbaka samlades ett 15-tal personer på
aulaplan vid Tranängskolan kl. 07:00 för att ta sig runt på en
fågelskådningsexkursion i kommunen. Vädret var strålande vackert och humöret
på topp bland deltagarna. För att nå till toppnoteringar i antal arter så var vädret
alldeles för bra. Bra väder för 1:a-majrunda ska gärna vara regn på natten innan
som slutar strax innan exkursionen starar. Det gör att nattsträckande fåglar
stannar upp och inväntar lite bättre väder inför nästa flyttetapp.
På turen besöks Tranemosjön, maderna i Algutstorp,
Lagmanshagasjön, Dalstorpasjön, Sämsjön, Rådde och slutligen en promenad
i Hofsnäs. Artlistan genom årens lopp har skiftat i antal sedda arter från 67 till
104. Många arter är såklart årliga och någon art tillkommer på listan för 1:a maj.
I år tillkom två nya arter; turkduva som sågs vid Tranemosjön och silltrut som
sågs vid Sämsjön.
På första stoppet vid Tranemosjön blev första arten en buskskvätta i tubkikaren.
Det var gott om fåglar som spelade i dungen bredvid fågeltornet och ute i vassen
kunde en vattenrall höras. Det är en art som tidigare bara noterats en gång på
rundan. Plötsligt kommer en liten duva flygande förbi och sätter sig i dungen.
När den flaxar för att sätta sig så syns tydligt ett vitt band på stjärten – en
turkduva skulle det visa sig. Ny art för 1:a-maj och stämningen
stiger ytterligare bland deltagarna!

1 maj‐skådare. Foto Anders Svensson
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Efter en stunds ytterligare skådande så går vi tillbaka mot bilarna för att ta oss
mot Lagmanshagasjön och morgonens första fika. Det blir ett stopp utmed vägen
vid Algustorpasjöns mader där trastarna björktrast, taltrast, rödvingetrast och
dubbeltrast studeras och deras dräkter jämförs och förklaras. Och innan resan
fortsatte flög en mindre hackspett förbi och satte sig i ett träd intill.
Nästa stopp blev Lagmanshagasjön. I den första bilen fick man se en större
rovfågel lyfta nerifrån dammarna. Det blev en väldigt snabb obs på en brun
och ormvråksstor uggla som blev mobbad utav några kråkor. Obsen var inte
tillräckligt säker för att kunna bestämma den som en berguv, utan den fick
lämnas som obestämd. Efter en kortare promenad ner till sjön plockades
ryggsäckarna fram och fika smakar väl som alltid bäst ute. Det blåste ganska bra
på sjön, men trots det var det två båtar ute och fiskade. Av de fåglar som sågs
vid sjön kan bland annat nämnas strandskata, rödhake och skrattmås.
Rundan fortsatte med ett stopp vid Göstas brygga vid Dalstorpasjön . Sjön var
ganska tom på fåglar men några fiskmåsar flög omkring vid gångbron. Detta
stopp blev ganska snabbt och nästa anhalt på rundan blev Sämsjön i Månstad.
Från badplatsen spanades sjön av med tubkikare och ut över sjön så sågs
skäggdopping, en ruvande storlom, silltrut och som avslutning en fin
observation på en havsörn.

Fiskgjuse. Foto Anders Svensson

Den sista promenaden på 1:a majrundan görs på stigarna i Hofsnäs. Fågelsången
i lövskogen och hagmarkerna var riklig och mycket vacker. Bl.a. så hördes och
sågs svartvit flugsnappare, svarthätta, gransångare och ut över sjön sågs på håll
två fiskgjusar. Väl tillbaka vid herrgården så hade 82 arter räknats
in under rundan och till sist så avslutades utflykten med en glass i solen.
Anders Svensson
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Finns Tranemo kommuns största tall i
Brandsmo?
Stora träd har alltid fascinerat människan och omnämns ofta i folktro och
sägner. Många träd har varit samlings- och mötesplatser och de har också
använts vid olika riter. En del träd har fått namn som lever kvar i våra minnen
från äldre dagar. Torstena tall, Vasaeken och Stolte Ek är namn som känns igen
från Tranemo kommun. Det berättas om suptallar där resande förr brukade
stanna för att rasta och ta sig en sup. Suptallen fungerade som ett vägmärke och
var ofta en äldre och grov eller solitärt stående tall.
Stora träd är också viktiga för
den biologiska mångfalden då
de är värdefulla för olika växter,
lavar, alger, insekter och fåglar.
Tranemo naturskyddsförening
har under ett antal år gjort
utflykter i våra olika socknar för
att försöka kartlägga
kommunens jätteträd. Jätteträd
kallas de som har en viss
omkrets, vilken varierar för
olika träd. De flesta jättarna är
lövträd som ek, alm, ask och
lönn. När det kommer till
barrträden så är det svårare att
hitta de riktigt stora träden.
Detta beror naturligtvis på hur
skogsbruket bedrivs idag och
där allt färre träd undantas från
avverkning.
Vad gäller tall så ska den ha en
omkrets på 250 cm för att
Stor tall. Foto Anders Svensson
klassas som en jätte. I Tranemo
kommun har vi än så länge bara hittat fyra tallar som platsar i denna kategori.
De finns i Brandsmo, Tranemo 310 cm, vid Kronan, Uddebo 290 cm samt två
tallar i Kvistbäck, Nittorp 260 respektive 250 cm.
Finns det någon som känner till fler jättetallar och kan ge svar på frågan om
huruvida Tranemos största tall finns i Brandsmo?
Björn-Åke Andersson
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Kan man spela skogen?
Hur kan man lära sig om skogens arter på ett nytt och roligt sätt? Den frågan
ställde jag mig för tio år sedan. Det finns hundratals fantastiska böcker om djur
och växter, men nästan inga sällskapspel. Och att spela sällskapsspel är roligt
tycker jag. Det är ett kul sätt att umgås med familj och vänner, där man släpper
allt annat för en stunds tävlande runt en spelplan. Borde det inte gå att göra ett
roligt spel där man samtidigt lär sig om skogen och dess invånare? Jag började
fundera på detta, göra spelbrickor och testa mig fram. Det tog tid och var inte
lätt. De flesta prototyper gick aldrig att spela eller var alltför komplicerade. Jag
provade med dubbla spelplaner där den undre utgjordes av berggrund och
jordarter, och den övre av träd. Jag provade med olika form och storlek på
spelbrickorna. Jag provade vilka arter som passade bäst in i spelet. Men det tog
tid och var svårt att göra ett roligt och väl balanserat spel. Efter många år föll
dock bitarna på plats, med såväl spelmekanik, arter och spelplan. Av en ren
händelse hittade jag illustratören Carim Nahaboo som gjorde artbilder till spelet.
Jag presenterade spelet
för Navet Science Center
som gillade idén och
beställde åtta exemplar.
Sedan var det bara att
jobba på; jag lät trycka
upp bilder till brickor och
spelplan på ett tryckeri,
beställde spelpjäser från
Tyskland och satt otaliga
kvällar med limpistol,
kartongark och etiketter.
När spelen var klara
visade jag ett av dem för
spelförlaget Ninja Print,
som mycket glädjande
nappade på spelet.
Därefter gick det snabbt. Hela speldesignen gjordes om av förlaget för att bli
riktigt proffsig, reglerna finslipades och filerna skickades till Kina för tryck av
7000 exemplar. I slutet av oktober i höstas kom spelen till Sverige och släpptes
i butik över hela Sverige. Spelet fick fina recensioner i flera tidningar, bland
annat bäst-i-test i Göteborgs-Posten. Och strax innan jul var spelen redan
slutsålda hos förlaget. Det var överraskande och såklart roligt. Och extra roligt
att många familjer runt om i landet umgås kring en spelplan fylld av skogens
fantastiska djur, växter och svampar!
Daniel Thorell
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Lite om Staren
Vårens budbärare staren är alltid lika efterlängtad i vårt land. Dessvärre har den
inte alltid varit lika populär bland vissa inom den gröna näringen söderut i
Europa. Där har förekommit diverse försök att decimera antalet starar. Vilken
effekt det har haft är väl ingen som riktigt vet.
På våra breddgrader har ett förändrat jordbrukslandskap som t.ex. mindre
betesarealer och färre naturliga boplatser som ihåliga träd och dylikt med
säkerhet gjort att stararnas antal har minskat kraftigt de sista årtiondena. Det
märktes även hos oss på Vasalyckan, Ölsremma. Ända sedan 1982 hade vi haft
5-6 starholkar i trädgården som resulterade i 4-5 häckningar varje år, men 2006
kunde konstateras att de sista 4 åren bara varit ett par häckningar per år.
Det kändes inte så tillfredsställande så jag bestämde mig för att försöka ändra på
detta tillstånd. Med hjälp av lite anteckningar skall jag berätta lite om hur det
gick.

Stare. Foto Gunnar Svensson

2007
I februari skrotades de gamla holkarna och 10 st nytillverkade sattes upp runt
huset där vi bor.
10 maj
Våren kom tidigt detta år och nu finns det kläckta ungar i sju av 10 holkar.
11 maj
En flock på ca 15 starar (fjolårsungar antagligen) som inte häckar håller sig i de
häckandes absoluta närhet och är väldigt intresserade av de andras förehavanden
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under matningsperioden. Direkt när ungarna är flygfärdiga blir det en väldig fart
i holkarna, ut med gammalt bomaterial – in med nytt. Resultatet av detta blev
fyra nya lyckade häckningar med flygfärdiga ungar en vecka in i juli. Jag vet
inte i fall det var några av de gamla paren som direkt skaffade sig nya kullar
eller om det var några ur den nyfikna flocken som hade bildat par och väntat på
sin tur att få använda de attraktivaste holkarna. Just detta beteende har jag aldrig
sett varken förr eller senare, däremot några gånger att tornseglare direkt tagit en
holk när stararna lämnat den. Hur som helst blev det 11 lyckade häckningar på
10 holkar. Detta kan ju tolkas som bostadsbrist och att de tre oanvända inte föll
någon på näbben.
2008
Satte upp 6 nya starholkar, vilket detta år resulterade i 10 lyckade häckningar.
2009
8 par häckade.
2010
Satte upp 6 nya holkar. Här finns nu 22 starholkar uppsatta. Sedan dess har vi
varje vår haft 20-25 starholkar i gott skick uppe. Detta år häckade 15 par vilket
var mycket glädjande.
2015
Det var året med flest
häckningar hittills, hela 19 par
lyckades få fram flygfärdiga
ungar.
Snittet har varit 16 häckningar
om året fr.o.m 2010 – 2017.
Inte någon av holkarna i denna
lyckade satsning är placerad
längre bort än 100 m från vårt
hus, vilket säger något om
stararnas sociala behov av
artfränder för att trivas. Det
krävs alltså inga större marker
för att själv kunna bidra med
hjälp till denna minskande
fågelart och arbetsinsatsen är
inte så stor om man också
betänker vilken trevnad några
starfamiljer ger.
Frank Johansson
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Rådde Viltvatten restaurerat
Viltvattnet anlades 1995 för att visa för markägare behovet av att återskapa
våtmarker i jordbrukslandskapet. Rätt anlagt kom det att samla upp kväve och
fosfor från åkrarna och därmed förbättra miljön för vattendrag nedströms och
havet. Det var på initiativ från Jägareförbundet, som man tillsammans med
Skogsstyrelsen och markägarna Rådde och Enets gårdar anlade viltvattnet.
Under åren har det blivit en väldigt fin häcknings- och rastlokal för fåglar. En
våtmark behöver emellertid underhållas med nivåreglering och att man håller
efter igenväxning. Det är framför allt bredkaveldun och bladvass, som kan ta
överhand så att de öppna vattenspeglarna växer igen. Fåglarna kanske finns där,
men blir svårare att observera för skådarna. En del arter är mycket kräsna för att
häcka. Skedand är ett exempel, som häckade när det var som mest optimalt.
Jägare och markägare känner ett stort ansvar för att dels skydda och sköta
befintliga småvatten och dels som på Rådde och Enet skapa och underhålla nya
våtmarksmiljöer. För många av våra fågelarter och även däggdjur är våtmarker
ett viktigt inslag i deras livsmiljö. När viltvattnet de senaste åren alltmer vuxit
igen togs initiativ till att restaurera. Offert togs fram från en firma med
specialgrävmaskin med 20 kvm bäryta. Bidrag söktes om ett projekt via Leader
Sjuhärad, som beviljade 30000 kr. Ett brett samarbete med olika organisationer
gjorde att projektet kunde få ytterligare bidrag. Tranemo Naturskyddsförening
sökte medel via Svenska Våtmarksfonden och beviljades 25000 kr. Från
Brahwska fonden som förvaltas av Stiftelsen Väla Jaktvårdsgård har ytterligare
15000 kr beviljats. Dessutom har en stor ideell arbetsinsats gjorts av jägarna och
markägarna på Rådde och Enet. Nu har det mesta kaveldunet grävts bort och
dikena runt viltvattnet har breddats. Av massorna har anlagts ett stort antal
mindre öar, som förhoppningsvis kommer att attrahera häckande och rastande
fåglar.
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Framtida scenario
Det önskvärda scenariot är att om något år i maj kunna närma sig viltvattnet och
på långt håll höra skrattmåsarnas skrän från kolonin på öarna. Blomvass,
vattenpilört och olika starrväxter har etablerat sig i den mosaikartade
vegetationen. Ute i vattnet växer det rikligt med undervattensväxter t ex natar
och möjor. Sångsvanparet, som häckat i flera år har fått ut en ny kull. Grågässen
med sina ungar är också där. En årta knarrar i den blå bården där den
tillsammans med skedanden också letar föda. I vassarna hörs smådopping och
svarthakedopping. En brun kärrhök, en lärkfalk och ormvråken syns i området.
Ett stort antal sim- och dykänder hittar föda på varierande djup och har funnit
attraktiva boplatser på öarna. Sothöns och rörhöns jagar varandra i sitt
revirhävdande. Tranparet har traditionsenligt byggt sitt rede. Fjädermyggor
svävar över våtmarken och lockar tornseglare och svalor. På de flacka
strandzonerna finns föda för snäppor och andra vadare. Tofsvipan har redan fått
ungar och dess klagande läte ljuder. Enkelbeckasinerna gnäggar och tickar.
Sädesärlor, gulärlor, sävsparvar och piplärkor sjunger. En fröjd för alla sinnen.
Vi hoppas att det är så vi får uppleva vår fina fågellokal från ett restaurerat
fågeltorn och god tillgänglighet för alla intresserade. Välkommen!
Lennart Appelquist
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Fåglar i Tranemo 2017
Fågelåret 2017 sågs det 179 arter i Tranemo kommun, fyra färre än året före.
Årets fågelrapport är huvudsakligen hämtad ur det internetbaserade
rapporteringssystemet Artportalen där 71 skådare, mot 61 förra året har
rapporterat från Tranemo kommun 2017. Ytterligare ca 20 personer har bidragit
med rapporter. Den som såg flest arter i kommunen 2017 blev Björn-Åke
Andersson med 162 st. Liksom tidigare år kommer merparten av
observationerna från fågelgruppens medlemmar men fågelskådare som besökt
kommunen bidrar också med sina observationer. Några av årets häftigare obsar
var brun glada, ägretthäger, skräntärna, hökuggla och kungsfiskare. Första säkra
häckningen av röd glada konstaterades i Ambjörnarp där ett ruvande par hittades
– tyvärr avbröts häckningen.
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. 2016.
Björn-Åke Andersson

Smålom Häckningar: Sjötofta 1 unge (SL). Observerad under
häckningstid i ytterligare en sjö (SL,BÅA,UE).
Storlom Häckningar: 1 ruvande Sämsjön, Månstad (TFG), 1 unge
Pjukasjön, Ambjörnarp (CM,SL,BL), Observationer under
häckningstid har rapporterats från Gräsken, Store Malen, Visen,
Ösjön, Lagmanshagasjön, Opperhalen, Övre Älvsjön,
Nygårdssjön och Vassgården.
1:a obs: 1 ex Byasjön, Ambjörnarp 23/3 (SL).
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Skäggdopping Häckningar: 4 kullar Yttre Åsunden‐Torpasjön
(JL,BÅA,MG). Vinterfynd: årets största vinterantal var 34 ex Yttre
Åsunden, Länghem 1/12 (MD).
Svarthakedopping Häckningar: Inga konstaterade häckningar i
år men observerad under häckningstid Korrebo, Månstad (BÅA)
och Rådde, Länghem (TFG).
Storskarv Observerad mellan 1/1 och 30/12 på olika lokaler i
kommunen. Störst antal: 45 ex mot SV Älvshult, Ambjörnarp
27/9 (SL). Inga observationer som tyder på häckning är gjorda
under året.
Ägretthäger (1) 1 ex Rådde, Länghem 29‐31/5 (MD,MG,m.fl).
Andra fyndet i Tranemo kommunen av denna art som ökar i
Sverige.

Ägretthäger.

Foto Anders Svensson

Gråhäger Häckningar: 5 bon varav 4 bebodda Lagmanshagasjön,
Ljungsarp (JE). Två vinterfynd är rapporterade under januari.
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Knölsvan Häckningar: 3 par (5,4, 3 pull ) Yttre Åsunden ‐ Dragsudden,
Länghem (AS,MD). Stort antal: 40 ex Yttre Åsunden, Länghem 11/3
(MD), 30 ex samma lokal 12/3 (LA,JL,RJ), 26 ex Dragsudden, Länghem
29/9 (JL).
Mindre sångsvan (104) 3 ad Skårtebo mader, Limmared 28/2
(BÅA,JL,RJ), 8 ex mot N Kättsjö, Grimsås 4/3 (JE), 5 ex mot N Rådde,
Länghem 11/3 (JL).
Sångsvan Häckningar: Sällerås, Länghem (BÅA), Mölnås, Sjötofta
(SL,m.fl), Rådde, Länghem (TFG), Sjögårdsjön, Ljungsarp (PR,m.fl),
Hässelås, Tranemo (GA,BÅA).
Stort antal: 270 ex Dragsudden, Länghem 4/1 (BÅA), 200 ex Yttre
Åsunden 1/1 (RJ).
Sädgås Vinterfynd: 24‐25 ex Skårtebo‐ Limmared 1/1 (MD,JL,JE,RJ).
Denna flock av underarten rossicus, tundrasädgäss var kvar sedan
december. 5 ex Korrebo, Månstad 26/2 (BÅA).
Grågås. Häckningar: 22 häckningar är rapporterade.
Stort antal: 1400 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 19/10 (SL). Det
största antalet grågäss som setts i Tranemo kommun.
Kanadagås. Häckningar: 18 häckningar är rapporterade från
kommunen.
Vitkindad gås (79) 5 ex mot NO Södra Åsarp, Limmared 1/4 (RJ),
75 + 50 ex mot O Länghem 7/5 (MD,JL), 550 ex mot N
Tranemosjön 7/5 (AS), 150 ex mot NO Bystad, Limmared 14/5
(MD), 33 ex mot NO Södra Åsarp, Limmared 14/5 (RJ), 200 ex
mot N Limmared 14/5 (AS), 150 ex mot NO Grimsås 14/5 (JE),
180 ex mot O Växtorp, Dalstorp 16/5 (SB), 16 ex mot NO Vida,
Tranemo 16/5 (UE ), 25+35 ex mot NO Älvshult, Ambjörnarp 18/5
(SL,TFG), 130 ex ,mot NO Pjuken, Ambjörnarp 18/5 (CM), 40 ex
mot SV Vida, Tranemo 27/9 (UE), 4 ex mot S Älvshult,
Ambjörnarp 19/10 (SL), 4 ex mot S Växtorp, Dalstorp 29/10 (SB).
Den vitkindade gåsen ökar i Sverige vilket också märks i vår
kommun, framför allt under vårsträcket i mitten av maj.
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Bläsand Stort antal: 68 ex Dragsudden, Länghem 29/9 (JL) och
115‐120 ex samma lokal 7‐8/10 (JL,BÅA).
Snatterand (64) 1 par Yttre Åsunden, Länghem 12/3 (JL,RJ).
Gräsand Stort antal: 300 ex Yttre Åsunden, Länghem 13/11
(BÅA).
Stjärtand 1‐2 hanar Yttre Åsunden, Länghem 12‐13/3
(LA,JL,RJ,UE), 1 hona Reningsdammen, Grimsås 8‐16/4 (TFG), 1
par Torpasjön, Länghem 17/4 (BÅA,CA), 1 par
Lagmanshagasjön, Ljungsarp 14/5 (JE,BÅA), 1 hona
Reningsdammen, Grimsås 24‐26/10 (BÅA,JE).
Skedand 6 hanar Lagmanshagasjön, Ljungsarp 14/5 (JE,BÅA)
[Brudand] 2 hanar Björsdamm, Tranemo 12/5 (HE) och 1 hane
Tranemosjön 12‐16/5 (HE,BÅA,HM,MM).
Första fyndet i Tranemo kommun av denna vackra parkrymling.

Brudand Foto: Hans Ericson
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Brunand 1 hane 11‐13/3 Yttre Åsunden, Länghem (TFG), 1 par
Dalstorpsjön 26/3 (SB), 1 hane 7‐17/10 Dragsudden‐Yttre
Åsunden, Länghem (TFG).
Vigg Stort antal: 50 ex Yttre Åsunden, Länghem 19/3 (LA), 60 ex
Dragsudden, Länghem 8/10 (BÅA).
Bergand (51) 1 hane Yttre Åsunden 5/1 (JL,MD), 1 par Sämsjön,
Månstad 16/4 (SB).
Ejder (37) 1 hane Pjukasjön, Ambjörnarp 7/4 (CM,BL).
Senast ejder sågs i kommunen var 2011.

Ejder.

Foto Anders Svensson

Alfågel (38) 1 hona Dragsudden, Länghem 4/1 (BÅA), 1 hane
Yttre Åsunden, Länghem 9‐16/4 (JL).
Sjöorre. Nattsträck: 1 flock mot N Kättsjö, Grimsås 31/3 (JE),
1flock mot N Älvshult, Ambjörnarp 19/4 resp. 23/4 (SL), 1 flock
mot N Kättsjö, Grimsås 27/5 (JE), 1 flock mot S Älvshult,
Ambjörnarp 23/8 (SL). Rastande: 1 hane Dalstorpsjön 14/4
(BÅA,CA).
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Salskrake. 4‐6 honor Yttre Åsunden, Länghem 1‐5/1 (TFG), 2
hanar, 1 hona Torpasjön, Länghem 2/3 (BÅA), 1 par Yttre
Åsunden, Länghem 4/3 (JL), 1 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp
4/3 (JE,AS), 1‐4 ex Yttre Åsunden, Länghem 11‐19/3 (TFG), 1‐3 ex
Lagmanshagasjön, Ljungasarp 24‐26/3 (BÅA,CM,KM,BP), 4
hanar, 3 honor Yttre Åsunden, Länghem 26/3 (BÅA,CA,POL), 3
honor Torpasjön, Länghem 21/10 (JL).
Småskrake 1 par Torpasjön, Länghem 17/4 (JL,SB,BÅA,CA).
Storskrake Stort antal: 250 ex Dragsudden, Länghem 4/1 (BÅA),
220 ex Yttre Åsunden, Länghem 5/1 (MD).
Brun glada(6) 1 ex Rådde, Länghem 10/9 (MD).
Röd glada Häckning: 1 par Ambjörnarp (SL,GJ,RR), Ca 80
observationer av röd glada i kommunen. Flera observationer
som tyder på häckning i området Limmared ‐ Månstad –
Länghem. Bl.a. 1 juv Opensten, Limmared 12/8 (AS).
Havsörn Häckning: 1 par häckade i kommunen för sjätte året i
rad och fick 1 unge (CGA).
Övriga obsar: 1 2K Tranemo 20/1 (SL), 1 ad Södra Åsarp,
Limmared 11/2 (JL,RJ), 2 ad Kroksjön, Tranemo 13/2 (CM) forts.

Havsörn. Foto Anders Svensson
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1 ad mot N Kättsjö, Grimsås 4/3 (JE), 1 ad Älvshult, Ambjörnarp
11/3 (SL), 1 ad Kättsjö, Grimsås 11/3 (TE), 1 2K mot NV samma
lokal 19/3 (JE), 1 ad Södra Åsarp, Limmared 24/3 (JL), 1 ad
Sämsjön, Månstad 1/5 (TFG), 1 4K+ mot S Bystad, Limmared
21/7 (MD), 1 ad Älvshult, Ambjörnarp 7/9 (SL), 1 ex mot S
Bystad, Limmared 16/9 (MD), 2 1K mot S Södra Åsarp,
Limmared 16/9 (JL), 1 1K Ekeremma, Ljungsarp 2/11 (BÅA), 1
4K+ mot S Tranemo 11/11 (MD), 1 ad rastande Växtorp, Dalstorp
18/11 (SB), 1 ad Kvistbäck, Grimsås 22/11 (TE).
Brun kärrhök Fynd under häckningstid: 9 obsar av 1 par, 1 hona,
1 hane Rådde, Länghem 25/5‐1/7 (TFG). Tidig obs: 1 ad hona
Tranemosjön 31/3 (UE).
Ormvråk Stort antal 56 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 5/10 (SL).
Fjällvråk Vinterfynd: 1 ex Bragnum, Länghem 4/1 (LA). Sent
vårfynd: 1 ad Länghem 26/5 (BÅA,MG,JOS).
Kungsörn 1 subad Valhyltan, Tranemo 5/1 (BÅA,CA), 1 subad
Kättsjö mosse, Grimsås 15/1 (JE) 1 subad Kättsjö, Grimsås 11/3
(TE), 1 juv Stockremma, Grimsås 1/8 (BOA), 1 ad Dragsudden,
Länghem 29/9 (JL), 1 juv Ulvshult, Ambjörnarp 14‐15/11
(LK,UA), 1 ex Pjuken, Ambjörnarp 19/11 (CM). Fyndet i augusti
är intressant då det kan tyda på häckning i närheten.
Fiskgjuse Häckningar: Länghem 3 par (TFG), Ambjörnarp 1 par
(SL,AW), Månstad 1 par (BS), Hulared 1 par (RJ).
Första obs: 1 ex Vassgården, Länghem 25/3 (LA).
Tornfalk Häckning: 1 par 4 ungar Rådde, Länghem (LA,MG,
TFG). Obs under häckningstid: 1 par Södra Åsarp 22‐30/7 (RJ,JL).
Lärkfalk Häckning: 1 par Övre Älvsjön, Ambjörnarp (SL), 1 par
Tranemosjön (SL,JL,JE). Fynd under häckningstid i lämplig
biotop har gjorts på ytterligare 4 platser i kommunen.
Järpe rapporterad från 3 lokaler i kommunen
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Orre Största rapporterade spel är 12 (7+5) tuppar Kättsjö östra
och västra mosse, Grimsås (JE), 6 tuppar Grimsås mosse (JE), 6
tuppar Larsbo, Länghem (LA,MG).

Orrspel. Foto Anders Svensson

Tjäder Tre spelplatser rapporterade, Limmared, Mossebo och
Ljungsarp.
Rackelhane (1) 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 8 resp. 16/8 (SL).
Andra fyndet av denna sällsynta korsning i vår kommun.
Vaktel (7) 1 spelande Opensten, Limmared 28/5 (JL,TFG).
Vattenrall (99) 1 ex Tranemosjön 1‐18/5 (TFG,TT), 1 ex Rådde,
Länghem 1/6 (BÅA), 1 ex Ljungsnässjön, Tranemo 15/6
(MD,BÅA), 1 ex N. Tranemo kyrka 15‐16/6 (BÅA,MD,SL).
Rörhöna (81) Häckning: 2 kullar Reningsdammen, Grimsås
(TFG), 1 kull Bruntorp, Månstad (JOS). Övriga obsar: 1 ex Rådde,
Länghem 3/6 (JL).
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Sothöna Häckning: 2 par Rådde, Länghem (TFG).
Trana Första obs: 1 ex Skårtebo mader, Limmared 28/2 (JL,RJ).
Stort antal: 4600 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 5/10 (SL), 1000
ex mot S Kättsjö, Grimsås 5/10 (JE), 2000 ex mot S Rådde,
Länghem 5/10 (LA), 1800 ex mot S Älvshult, Ambjörnarp 6/10
(SL), 1200 ex mot S Torpanäset, Länghem 6/10 (BÅA).
Vinterfynd: 1 ex Bragnum, Länghem 29/10‐31/12 (MD, GN,m.fl)
Individen i Bragnum var skadad i vingen och kunde inte flyga.
Ett flertal färgmärkta individer har noterats i kommunen och
häckande par har kontrollerats.
Strandskata Fynd under häckningstid: 1 par Nygårdssjön,
Nittorp (TFG), 1 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp (TFG), 1 par
Sämsjön, Månstad (TFG), 1 par Hofsnäs, Länghem (TFG).
Mindre strandpipare Häckningar: 1 par Såget, Limmared (JL).
Fynd under häckningstid finns rapporterat från ytterligare 2
lokaler.
Större strandpipare 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 18/7 (SL), 1 ex
Lagmanshagasjön. Ljungsarp 26/7 (JE), 1 ex mot S Torpasjön,
Länghem 9/8 (SB), 1 ex Algutstorpasjön, Tranemo 14/8 (JL,UE).

Ljungpipare. Foto Anders Svensson
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Ljungpipare Observationer som tyder på häckning: 4 spelande
ex Kättsjö mosse, Grimsås (JE,AS).
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 2017
finns följande maxantal rapporterat : 36 ex Askåker, Ljungsarp
(JE), 13 ex Rådde, Länghem (MD),
6 ex Älvshult, Ambjörnarp (SL), 13 ex Lid, Ölsremma (BÅA).
Kustpipare (84) 11 ex mot S Dragsudden, Länghem 2/8 (AK), 1 ex
Algutstorpsjön, Tranemo 6‐18/8 (TFG), 7 ex mot S Älvshult,
Ambjörnarp 13/8 (SL).
Brushane (111) 2 hanar Askåker, Ljungsarp 29/4 (JE).
Dvärgbeckasin (70) 1‐2 ex Tranemosjön 14‐23/10 (JL,JE,BÅA,UE).
Morkulla Vinterfynd: 1 ex Björnarp, Månstad 5/1 (BS), 1 ex
Långared, Hulared 19/12 (BS).
Myrspov (80) 50 ex mot SV Kättsjö, Grimsås 28/7 (JE), 32 ex mot S
Dragsudden, Länghem 2/8 (AS), 5 ex mot S samma lokal 4/8 (JL).
Småspov 3 ex Rådde, Länghem 7/5 (UE).
Storspov Fynd under häckningstid är rapporterade från 7 lokaler
i kommunen.
Svartsnäppa (112) 2 ex Algutstorpsjön, Tranemo 13/8 (BÅA).
Gluttsnäppa Tidig obs: 2 ex Övre Älvsjön, Ambjörnarp 30/4 (SL).
Grönbena Tidig obs: 1 ex Rådde, Länghem 11/4 (SP,IR).
Drillsnäppa 1:a årsobs: 1 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 24/4
(BÅA).
Skrattmås Häckning: ca 10 par Rådde, Länghem (TFG).
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Fiskmås Häckning är rapporterad från 7 lokaler i kommunen.
Silltrut 1 ad Sämsjön, Månstad 13/4 (JL). 1‐2 ad samma lokal
29/4‐7/5 (TFG), 1 ex Sibbarp, Månstad 1/7 (JL), 1 ad mot SV Övre
Älvsjön, Ambjörnarp 7/8 (SL).
Gråtrut Häckning: 3 par Lagmanshagasjön, Ljungsarp (JE), 1 par
Övre Älvsjön, Ambjörnarp (SL).
Skräntärna (2) 1 ad Dragsudden, Länghem 9/8 (BÅA,MG).
Tredje fyndet i vår kommun där de tidigare obsarna gjordes 1995
och 2009.
Fisktärna Häckningar: 1 par Torpasjön, Länghem (JL). Endast ett
häckande par rapporterat men det finns säkert fler häckningar i
kommunen.
Silvertärna 22 ex mot S Torpasjön, Länghem 9/8 (SB).
Skogsduva Tidig obs: 1 ex mot N Rådde, Länghem 25/2 (JL).
Ringduva Vinterfynd: 2 ex Växtorp, Dalstorp 24/2 (SB).
Turkduva (88) 1 ex Tranemosjön 1/5 (TFG), 1 spelande Älvshult,
Ambjörnarp 16/5 (SL), 2 ex Parkgatan, Länghem 20/5 (LA), 2‐3 ex
Hult, Månstad 20‐25/5 (MD), 1 ex Grimsås 31/5 (JE), 1 spelande
Parkgatan, Länghem 1/6 (LA,UE), 1 ex Rådde, Länghem 15/10
(JE).
Gök 1:a årsobs: 2 ex Björnarp, Månstad 2/5 (BS).
Berguv 1 ropande Växtorp, Dalstorp 11/3 (SB).
Den senaste gången vi hade ropande berguv i kommunen var
2010.
Hökuggla (42) 1 ex Prinsdalen, Sjötofta 9/2 (BÅA).
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Sparvuggla Häckning: 1 par Askåker, Ljungsarp (AS,SL,LB).
Rapporterad från ytterligare 7 lokaler under häckningstid.

Sparvuggleungar. Foto Anders Svensson

Kattuggla Rapporterad från 23 lokaler under häckningstid varav
4 konstaterade häckningar: Kättsjö, Grimsås (JE), Korrebo,
Månstad (BÅA), Skårtebo, Limmared (BÅA), Bragnum, Länghem
(EH).
Hornuggla Häckningar: Björnarp, Månstad (BS,BÅA), Rådde,
Länghem (UE), Södra Åsarp, Limmared (RJ), Pjuken,
Ambjörnarp (CM).
Pärluggla Rapporterad från 4 lokaler under häckningstid.
Nattskärra 1 spelande Brandsmo, Tranemo 24/5‐21/6 (TFG), 1‐2
ex Ryda mader, Tranemo 24/5 (JE), 1 spelande Kättsjö, Grimsås
27/5‐11/7 (JE), 1 spelande Ösjövägen, Limmared 1‐9/6 (AS,BÅA),
2 spelande Banvallen mellan Tranemo och Limmared 15‐16/6
(MD,BÅA), 1 spelande Givarp, Länghem 11/6 (UE), 1 spelande
Mon, Sjötofta 14/6 (SL).
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Tornseglare 1:a årsobs: 1 ex mot N Bystad, Limmared 13/5 (MD),
5 ex Lagmanshagasjön, Ljungsarp 13/5 (AS).
Kungsfiskare (54) 1 ex Södra Åsarp, Limmared 13/7 (JL,RJ), 1 ex
Lagmanshagasjön, Ljungsarp 3/9 (NE,CE), 1 ex Assman,
Tranemo 29/9 (DR), 1 ex mitten av november Tranemosjön
(PAS).
Göktyta Rapporterad från 9 lokaler under häckningstid.
Mindre hackspett Vår‐ och sommarfynd har noterats på 11
lokaler.
Trädlärka Fynd under häckningstid 1 sjungande Järphult,
Tranemo 29/3‐25/6 (SL,BÅA,UE,CM), 1 sjungande Björkered,
Ambjörnarp 3/5‐18/6 (TT,SL,AS,MD), 1 sjungande Dalstorp 26/6
(AS), 1 sjungande Limmared 4/7 (RJ).
Sånglärka 1:a årsobs: 8 ex Växtorp, Dalstorp 25/2 (SB), 40 ex mot
N Rådde, Länghem 25/2 (JL).
Rödstrupig piplärka (92) 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 8/9 (SL), 1
ex Normanslid, Uddebo 8/9 (RB).
Forsärla Häckningar eller fynd som tyder på häckning är
rapporterade från 17 lokaler. Tidiga obsar: 1 ex Södra Åsarp 17/3
(JL), 3 ex Forsa, Länghem 19/3 (LA). Sen obs: 1 ex Hagatorpet,
Tranemo 4/11 (JE).
Sädesärla 1:a årsobs: 1 ex Kättsjö, Grimsås 25/3 (JE).
Sidensvans Sent vårfynd: 15‐20 ex Fägerhult, Länghem 24‐25/4
(MR).
Rödhake Vinterfynd: 1 ex Länghem 31/1 (MG), 1 ex Mjällbo,
Uddebo 1/2 (TT), 1 ex Södra Åsarp, Limmared 13/2 (RJ), 1 ex
Lugnet, Månstad 28/2 (BÅA).
Blåhake (49) 1 ad hona ringmärktes Tranemosjön 17/9 (JL,m.fl).
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Svart rödstjärt Häckningar och fynd som tyder på häckningar
är rapporterade från 7 lokaler.

Svart rödstjärt. Foto Anders Svensson

Stenskvätta Tidig obs 1 ex Rådde, Länghem 29‐30/3 (LA).
Ringtrast 21 vårobservationer av totalt 36 ex 1‐27/4, 1 ex Kättsjö,
Grimsås 14/10 (JE).
Taltrast Vinterfynd: 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 6/1 (SL). Tidig
obs: 1 ex Södra Åsarp, Limmared 2/3 (JL).
Rödvingetrast Observationer som tyder på häckning är
rapporterade från 6 lokaler. Vinterfynd: 10 ex Kättsjö, Grimsås
25/12 och 1 ex samma lokal 31/12 (JE).
Dubbeltrast Tidig obs: 3 ex Skårtebo mader, Limmared 25/2 (JL).
Gräshoppsångare (21) 1 sjungande Ösjön, Limmared 14/5 (AS).

39

Sävsångare Sjungande fåglar: 1‐2 ex Tranemosjön 16/5‐15/6
(TFG), 1 ex Kättsjö, Grimsås 2/6 (JE), 1 ex Sämsjön, Månstad 26/5
(JE), 1 ex Grytteredsjön, Hulared 4/7 (RJ,JL).
Kärrsångare Sjungande fåglar: 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 20/5
(SL), 1 ex Sämsjön, Månstad 25/5 (BÅA), 1 ex Tranemosjön 6‐9/6
(TFG), 1‐2 ex N. Tranemo kyrka 15‐20/6 (TFG).
Svarthätta Tidiga obsar: 1 sjungande Södra Åsarp, Limmared
16/4 (RJ), 1 sjungande Kättsjö, Grimsås 17/4 (JE).
Gransångare Fynd under häckningstid: 25 observationer väl
spridda i kommunen. Sen obs: 1 ex Älvshult, Ambjörnarp 15/11
(SL).
Lövsångare 1:a årsobs: 2 ex Parkgatan, Länghem 10/4 (LA).
Mindre flugsnappare ( 28) 1 sjungande Lagmanshagasjön,
Ljungsarp 20/5 (JE), 1 sjungande Jorstorp, Ljungsarp 20/5‐6/6
(JE,MD).
Senast det observerades revirhävdande mindre flugsnappare var
2012.
Svartvit flugsnappare 1:a årsobs: 1 par Södra Åsarp, Limmared
29/4 (JL).

Svartvit flugsnappare. Foto Anders Svensson
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Törnskata Sen obs: 1 1K ringmärktes Tranemosjön 17/9 (JL,JE).
Varfågel/Svartpannad törnskata ? 1 ex Älghagen, Uddebo 24/5
(OK).
Fågeln sågs under omständigheter som gjorde att den inte kunde
artbestämmas.
Steglits Fynd under häckningstid: 2 ex Rådde, Länghem 1/6 (PJ).
Hämpling Fynd under häckningstid finns från 4 lokaler.
Lappsparv 5 ex Rådde, Länghem 14/10 (BÅA,MD).
Observatörer: Anders Karlsson (AK), Andreas Lundgren (AL),
Anders Svensson (AS), Anders Wikland (AW), Bernt Lundgren
(BL), Bernt‐Ove Andersson (BOA), Birgitta Persson (BP), Bo
Svensson (BS), Björn‐Åke Andersson (BÅA), Carina Andersson
(CA), Camilla Ekdahl (CE), Charlott Malm (CM), Efraim
Hjorthage (EH), Göte Andersson (GA), Gun Jarl (GJ), Gunnar
Nilsson (GN), Hans Ericson (HE), Helena Mylläri (HM), Ilse
Rossi (IR), Jens Ekdahl (JE), Jan Lundberg (JL), Kent Malm (KM),
Lotta Berg (LB), Lennart Appelqvist (LA), Lennart Kindblom
(LK), Magnus Dahl, (MD), Mats Grönberg (MG), Maurits Mylläri
(MM), Mikael Ramström (MR), Niclas Ekdahl (NE), Oskar
Kullingsjö (OK), Per‐Arne Svensson (PAS), Per Johansson (PJ),
Per‐Olov Larsson (POL), Philip Rydin (PR), Roger Book (RB),
Ronny Josefsson (RJ), Roland Richardsson (RR), Stellan Bygård
(SB), Sigvard Lundgren (SL), Stefan Persson (SP), Tommy Ekdahl
(TE), Thomas Tranefors (TT), Tranemo Fågelgrupp (TFG), Ulf
Andersson (UA), 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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Ringmärkning vid Tranemosjön 2017
Vid elva tillfällen under hösten 2017, med start den 13 augusti, ringmärktes 261
fåglar av 27 olika arter. De arterna som ringmärktes i störst antal var järnsparv
(40 ex), sävsparv (38 ex), kungsfågel (29 ex), rörsångare (24 ex), lövsångare (14
ex) och rödhake (14 ex). Det blev ingen ny märkart 2017. Sen starten för tjugo
år sen har det ringmärkts 52 olika fågelarter vid Tranemosjön.
Den 17 september ringmärktes en blåhake och det var sjutton år sen sist och den
fjärde sen starten 1997. Under hösten ringmärktes även den tredje buskskvättan
och den fjärde bergfinken genom tiderna. Rekordmånga törnskator märktes, sex
stycken, även sävsångaren hade ett rekordår med nio märkta.
Den 13 augusti fastnade en rörsångare i ett av näten i vassen som var ringmärkt i
Belgien. En sävsparv som märktes vid Tranemosjön den 10 september 2017
kontrollerades 39 dagar senare av ringmärkare i Nederländerna. Höstens sista
ringmärkningstillfälle var den 7 oktober.
Jan Lundberg

Ringmärkare med blåhake. Foto Thomas Tranefors
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Vinterfåglar inpå knuten 2018
Varje år, den sista helgen i januari, arrangerar Sveriges Ornitologiska
Förening en räkning av fåglar vid fågelmatningar i Sverige. Tranemo
kommun har fått rapporter från 44 st matningar 2018 ( 52 st 2017).
Här nedan visas 10 i topp-listan för Tranemo kommun 2018 och 2017.
Man kan konstatera att även Tranemo kommun fick del av
gråsiskeinvasionen denna vinter.
Björn-Åke Andersson
Tranemo

Tranemo
2018 Art

2017

Antal

Art

Antal

1

Talgoxe

475

Talgoxe

602

2

Gråsiska

408

Blåmes

494

3

Blåmes

393

Domherre

264

4

Kaja

204

Gulsparv

197

5

Domherre

150

Kaja

188

6

Skata

120

Pilfink

183

7

Grönfink

110

Gråsiska

176

8

Gulsparv

105

Skata

153

9

Pilfink

92

Grönfink

119

Stjärtmes

82

Nötväcka

107

10

Sverige

2018

Sverige

2017

1

Talgoxe

Talgoxe

2

Blåmes

Blåmes

3

Gråsiska

Pilfink

4

Pilfink

Domherre

5

Domherre

Sidensvans

6

Skata

Skata

7

Kaja

Kaja

8

Koltrast

Grönfink

9

Grönfink

Koltrast

10

Gulsparv

Gråsiska
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Medlemsförmåner.
TNF vill tipsa om att du som medlem i Naturskyddsföreningen har bl.a.
följande förmåner
Hyr en stuga
Upplev den svenska naturen genom att hyra någon av
Naturskyddsföreningens stugor runt om i landet. En del stugor hyrs ut
av Rikskansliet i Stockholm, andra i olika kretsars regi.
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad‐du‐kan‐gora/som‐
medlem/hyr‐en‐stuga
Rabatt på resor med Bra Miljöval hos SJ
Som medlem i Naturskyddsföreningen har du 10 procent rabatt vid
bokning av SJ‐biljetter. SJ har varit märkt med vår miljömärkning Bra
Miljöval sedan 1994 och köper endast förnybar energi. Bistrovagnarna på
dagtågen är dessutom KRAV‐märkta. Du når din rabatt genom att logga
in på Naturkontakt ‐ vår portal för medlemmar.
Rabatt hos Taxi 020
Som medlem har du alltid 10% rabatt på resor i miljöbil hos Taxi 020.
Erbjudandet gäller på cirka 60 orter i hela landet om du bokar via deras
nya app. www.taxi020.se
Rabatt hos Grön Interiör
Den ekologiska inredningsbutiken Grön Interiör erbjuder alla
medlemmar 10% rabatt året ut. Rabatten gäller både i nätbutiken
www.groninterior.se och i den fysiska butiken Grön Interiör i
Stockholm. Ange Natur2018 som kod.
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Boken ”Naturen i Tranemo”
Vi har fortfarande kvar vår jubileumsbok som gjordes när föreningen firade 50
år 2016. Det är en fin bok om den vackra naturen vi har alldeles rund knuten.
Kommunens 12 socknar är beskrivna i varsitt kapitel med text och bilder. Boken
finns till försäljning via hemsidan www.tranemonatur.se eller genom att
kontakta någon i styrelsen. Boken kostar 190kr och överskottet går oavkortat
tillbaka till föreningen och till naturen i Tranemo.
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Tranemo Naturskyddsförening
Program 2018
Årsmöte 15 mars kl 19.00 i Tranängskolan. Det är åter dags för årsmötet att
tacka, kritisera och bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt att välja funktionärer.
Efter årsmötet serveras fika och därefter blir det en bildvisning om Alaska och
Island av Anders Svensson.
Ansvarig: Jan Lundberg 0325-780 62
Holktillverkning 19 mars. Samling vid Prefab i Tranemo kl 18:00. Kom och
snickra nya bostäder till fåglarna i din trädgård. Ansvarig: Björn-Åke Andersson
0723-07 24 14
Signalarter i skogen, söndag 8:e april. Samling vid parkeringen till
Ambjörnarps skola kl. 9:00
Vi träffas för att lära oss mer om olika mossor och lavar som signalarter för
gammal skog på och omkring området runt Skrike mosse. Medtag fika.
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02
1:a majrundan. Samling vid parkeringen till Tranängskolan kl. 07.00 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 0723-07 24 14
Biologiska mångfaldens dag 22 maj kl. 18:00 vid Tranemo hembygdspark.
Vilka olika arter finns i och runt hembygdsparken, kom och leta och fråga vad
det är du hittat.
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02
Ädellövsplantering 3 juni visas en skapad ädellövskog utanför Ölsremma som
ett alternativ till granplantager.
Samling 9:00 Vasalyckan, Ölsremma. Samåkning 8:15 från Tranängskolan i
Tranemo.
Ansvarig Frank Johansson 0321-620 50
De vilda blommornas dag, anordnas i år den 17:e juni utmed banvallen i
Tranemo.
Samling vid gymnasiets parkering kl. 9:00 för en gemensam vandring utmed
banvallen. Medtag fika.
Ansvarig: Bruno Dahlqvist 0325-767 87
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Slåttergille – Ängens dag Mjällbo, Uddebo, 12 augusti. Samling 9:00
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02
Svamputflykt 9 september kl. 10.00 samling vid Tranängskolan i Tranemo.
Stina Kullingsjö guidar oss i skogen och delar med sig av sina kunskaper.
Medtag fika.
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02
Jätteträdexkursion söndagen 21:e oktober, samling 9:00 vid torget i Dalstorp,
medtag fika.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14
Höstmöte 4 nov Månstad bygdegård kl. 19:00. Rolf Agnestrand visar film om
Bergsgorillor.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14
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 utomhusaktiviteter 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.

48

