ÖRKELLJUNGABYGDENS NATUR
Verksamhetsberättelse för år 2003
Styrelsen för Örkelljungabygdens Natur, krets av Naturskyddsföreningen, avger härmed sin
verksamhetsberättelse för år 2003, föreningens 42:a verksamhetsår. Föreningens styrelse har under
verksamhetsåret bestått av: ordförande Seth Nilsson, v. ordf. Leif Sigbo, kassör Björn Herrlund,
sekreterare Janne Johansson samt ledamöter Tony Svensson, Josefin Svensson, Birgit Svensson och
Patric Carlsson. Styrelsen har haft sju styrelsemöten under året. Till sin hjälp med verksamheten har
styrelsen tre arbetsgrupper. Det är Alcedo-redaktionen, programkommittén och kommittén för skötsel
av sidvallsängarna i Spångabygget och skogen i Grytåsa.
Huvudmedlemmar och familjemedlemmar är de som betalt för fullt medlemskap i SNF för hela
familjen. Ensamma medlemmar i SNF kallas för fullbetalande och betalar en lite lägre avgift. På det
lokala planet har vi även lokala medlemmar som betalar för abonnemanget av vår tidning Alcedo.
Nedan listas antalet medlemmar i kategorier.
Huvudmedlemmar
33
Familjemedlemmar
62
Fullbetalande medlemmar
116
Lokala medlemmar
101
Summa
312
Detta innebär en liten ökning totalt sedan ifjol, då vi var 303 medlemmar.
Vårt medlemsblad Alcedo har under året utkommit med sin 25:e årgång omfattande tre nummer med
sammanlagt 144 sidor. Kommunens fåglar har som vanligt ägnats stort utrymme, men även flera
inslag om växter och svampar samt en del om kulturlandskapet i vår kommun. Många positiva
reflektioner med uppskattningar om vår tidning har vi fått oss tillhanda. Av våra medlemmar är det ett
60-tal personer som har sin tillhörighet utanför kommunen och som får Alcedo hemsänd till sig.
Redaktionen har bestått av Peter Hector, Janne Johansson, Tony Svensson och Perry Vigelsbo.
Skribenterna har växlat, medan Perry Vigelsbo i stort stått för det digitala fotograferandet. Ansvarig
för utdelningen av Alcedo har varit Ebbe och Ingabritt Persson.
Olika studiecirklar har hållits under året. Zigge och Janne genomförde en botanikcirkel under
sommaren och som avslutades med en heldag på Ven. En annan uppskattad cirkel behandlade vårt
kulturlandskap där drygt tio personer lockades att delta. Sedan var det cirkeln om Abisko. Denna
resulterade i en veckas fantastisk vistelse i Abisko för 16 personer.
Sedvanlig slåtter genomfördes på ängarna i Spångabygget och Ramnekärr. Även den lilla ängen i
Åkarp slogs med hjälp av liar. Ängarna har dessförinnan också röjts på buskar och nerfallna grenar
har plockats bort. Ett trettiotal arbetstimmar med uppkavlade ärmar avverkades.
Under årets växtsäsong har flera av kommunens skyddsvärda och/eller sällsynta växtarter åter
kontrollerats av floraväktargruppen.
Årets fågelinventering gällde atlasinventeringen av Skånes häckfåglar. Ett 15-tal personer deltog i
varierande omfattning i denna inventering som för oss gäller Örkelljunga kommun. Inventeringen
kommer att pågå i fem år framöver. Den riksomfattande inventeringen av backsvalan har av oss
utförts endast sporadisk, där Björn Herrlund varit ansvarig för sammanställningen. Avseende tjädern
har även denna art inventerats lokalt av Janne Johansson och Patric Carlsson.
I maj hölls den årliga naturdagen för Beringsskolans och Mårdenskolans 4:e-klasselever. Ett sextiotal
elever tillsammans med lärare och föräldrar åkte kl 05:00 på morgonen ut till Lärkesholmsområdet
för en guidad skogspromenad. Föreningen ställde upp med ledare för de uppdelade barngrupperna.

Jan och Josefin Svensson har deltagit i en studieresa till Lettland. Klippanbygdens Natur stod för
samordnandet. Framtiden får utvisa hur Örkelljungabygdens Natur utvecklar dessa nyvunna
kontakter.
Föreningen har vikt två kvällar under året åt snickeri. Det har resulterat i drygt 20 fågelholkar.
Holkserien i Östra Ringarp med 50 holkar inventerades som vanligt av Björn Herrlund. Dessutom
inventerade Björn starholkar i Ekholm och vid golfbanan i Rya.
Följande bildvisningar har erbjudits oss: en uppföljning om fågeln Kuorga av Ingmar Lind,
Söderåsens natur och en Polenkväll har kunnat beskådas i Åstorp genom samarrangemang med
Studiefrämjandet. En kväll har vikts för medlemmarnas egna bilder.
Exkursioner till olika mål har vi som vanligt haft. Exkursioner har gjorts till Landskronatrakten,
Österlen, Morups Tånge, Bjärekusten, Bläsinge ängar och Hallands Väderö. På hemmaplan har vi
haft promenader runt våra slåtterängar, Långalts myr, Lärkesholm, Värsjön, längs Pinnån, Flinka sjö
och en mycket speciell cykelexkursion.
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