
Anvisningar för användning av Band Tjust_Fågelklubb – BTFK 

BTFK är ett utmärkt sätt att dela med sig av fågelobservationer och effektivt hjälpa många 

skådare att få ta del av upplevelsen. Målsättningen är att alla fågelskådare i klubben skall 

använda systemet och vara nöjda med det. För att systemet skall vara bra behövs några regler 

men kom ihåg att regler här skall tolkas som rekommendationer. Låt oss hjälpas åt att göra 

systemet och dess användande ännu bättre!  

 BTFK bygger på att användarna larmar när de ser, eller för den delen hör eller hör talas 

om, en ovanlig fågel. Det är samtliga användares ansvar att se till att ovanliga fåglar 

larmas ut.  

 Larma då du är säker på artbestämningen. Larma även om du är ”nästan säker” men skriv 

då att du är osäker på artbestämningen. Larma vanliga fåglar vid "ovanliga" tidpunkter på 

året. Den som först på året ser en nyanländ flyttfågel i Tjust kan larma artens ankomst.  

 Larma endast arter sedda i Tjust, dvs. Västerviks kommun plus socknen Locknevi i 

Vimmerby kommun, socknarna Gärdserum och Hannäs i Åtvidabergs kommun samt 

socknarna Tryserum och Östra Ed i Valdemarsviks kommun.  

 Larma endast från kl 06 till kl 22, men bryt mot denna regel när du anser att larmet är 

viktigt. 

 Ge en exakt position för platsen där fågeln observeras för att underlätta för andra att hitta 

den. 

 Om det handlar om en sträckande fågel så larma med sträckriktning.  

Vad ska BTFK INTE användas till? 

 Förfrågningar av privat intresse skall inte skickas via BTFK utan direkt till 

uppgiftslämnaren. 

 Kommentarer av typen ”Grattis”, ”Mega” eller ”Magiskt” skall inte skickas ut som larm. 

Uppmuntra observatören genom att “Gilla” larmet t.ex. med en tumme upp (finns 

funktion för detta i appen).  

Medlemmar i Tjust Fågelklubb som är beredda att följa ovanstående anvisningar kan ansöka om 

medlemskap i BTFK hos administratören. 
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