ÖRKELLJUNGABYGDENS NATUR
Verksamhetsberättelse för år 2004
År 2004 var Örkelljungabygdens Naturs 43:e verksamhetsår. Föreningens styrelse har
under året haft 6 protokollförda sammanträden och haft följande sammansättning: ordförande
Leif Sigbo, vice ordförande Patric Karlsson, kassör Björn Herrlund, sekreterare Tony
Svensson, ledamöter Seth Nilsson, Birgit Svensson, Josefin Svensson och Eva Persson. Till
sin hjälp med verksamheten har styrelsen tre arbetsgrupper. Det är Alcedo-redaktionen,
kommittén för hemsidan och kommittén för skötsel av sidvallen i Spångabygget och
hårdvallen i Ramnekärr.
Vid årsskiftet hade vi 209 betalande medlemmar, varav 127 fullbetalande, 82
familjemedlemmar och 85 prenumeranter på Alcedo. En minskning med 18 sedan 2003.
Medlemstidningen Alcedo utkom med sin 26:e årgång omfattande tre nummer med
sammanlagt 121 sidor text och bilder. Bland annat artiklar om gamla herbarier från trakten
och tjäderspel. Redaktionen har bestått av Peter Hector, Janne Johansson, Tony Svensson och
Perry Vigelsbo. Ansvariga för utdelningen har Ebbe och Ingabritt Persson varit.
Under året har vi haft tre Studiecirklar. Vintern 2003-2004 studerades växternas
förhållande till människan i myt och verklighet. Under nio träffar ledde Zigge och Janne
Johansson i snitt tio deltagare genom floran av medicinalväxter, krydd- och matväxter, giftoch trolldomsväxter och allt vad man använt dessa till.
Under sommaren och hösten hölls en växtcirkel för både nybörjare och botanister. Zigge
och Janne Johansson guidade tio deltagare vid elva träffar genom många intressanta
växtlokaler både i och utanför vår kommun.
Genom entomologen Nils-Ove Lindman fick tio deltagare en intressant inblick i den
enormt omfattande djurgrupp som insekterna utgör. Efter fem uteträffar då vi studerade
insekterna i deras livsmiljö och samlade in ett antal skalbaggar, träffades vi en gång i skolans
biologisal och studerade dessa under mikroskop.
Slåttern i Spångabygget har genomförts på sedvanligt vis. På våren röjdes ängen på buskar
och nedfallna grenar och efter slåttern bortfördes gräset. Dessutom har vi bedrivit slåtter på en
hårdvallsäng i Ramnekärr och en smörbollsäng i Åkarp.
Janne Johansson och Patric Carlsson har fortsatt sina tjäderstudier i norra delen av
kommunen med att bl. a. studera kvällsspel.
Inventeringen av floran i kommunen har fortsatt om än i mindre omfattning. Bland annat
har ombyggnaden av centrum medfört fynd av en del nya arter.
Holkserien i Östra Ringarp och starholkarna i Ekholm och vid golfbanan har inventerats av
Björn Herrlund. och en höstkväll lånade vi slöjdsalen i Åsljunga och snickrade ihop tolv
stycken starholkar.

Vi har haft två bildvisningar under året. På årsmötet visade Jan och Josefin Svensson bilder
från sin resa i vårt grannland Lettland året innan. I december visade medlemmarna sina egna
bilder från året som gått.
Tillsammans med Studiefrämjandet och kretsarna i nordvästra Skåne har vi haft en
föreläsning av växtekologen Mats Gyllin i Åstorp där Ingemar Lind också visade sin film
”Varangerhalvöns karga naturmiljöer”. Dessutom hade vi en lav- och mossexkursion i
Skäralid där Andreas Malmkvist guidade oss i ravinen.
Per Lagerås var i Utbildningscentrums lokaler i februari och berättade om de paleoarkelogiska analyser som genomfördes i anslutning till motorvägsbygget.
Exkursioner till olika mål har genomförts. Vandringar har gjorts till Flugesjö, runt
Fedingesjön, Svarta och Vita sjö och uppe på Ringåsen. Jörgen Andersson guidade oss på
Bjärehalvön där vi gick från Torekov till Hovs Hallar. En tidig morgon vandrade vi i området
kring Vieån. Vi har skådat fåglar i Tosteberga hamn, Skälderviken och i Värsjön. På Långalts
myr lyssnade vi på nattskärror. Vi har botaniserat hemma i Kjell Karlssons trädgård, på
Brännemosse och Prästängen, på Mästocka ljunghed och i Ingeborrarp på ”De vilda
blommornas dag”. Vid en exkursion i Lärkesholm studerade vi lavar under ledning av David
Andersson från Lund. Vi åkte till Bjärehalvön för lyssna på grodkonsert och vi letade svampar
i Ingeborrarp tillsammans med Tony Svensson. Vi avslutade med det traditionella besöket på
Hallands Väderö annandag jul.
Örkelljunga i januari 2005
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