ÖRKELLJUNGABYGDENS NATUR
Verksamhetsberättelse för år 2005
Styrelsen för Örkelljungabygdens Natur, krets av Naturskyddsföreningen, avger härmed sin
verksamhetsberättelse för år 2005, föreningens 44:e verksamhetsår. Föreningens styrelse har
under året haft fem protokollförda sammanträden och haft följande sammansättning:
ordförande Leif Sigbo, vice ordförande Patric Carlsson, kassör Björn Herrlund, sekreterare
Eva Persson samt ledamöter Tony Svensson, Birgit Svensson och Pär Svensson. Till sin hjälp
med verksamheten har styrelsen tre arbetsgrupper. Det är Alcedo-redaktionen, kommittén för
hemsidan och kommittén för skötsel av sidvallsängen i Spångabygget och hårdvallen i
Ramnekärr.
Vid årsskiftet hade vi 247 fullbetalande eller familjemedlemmar och 99 prenumeranter på vår
medlemstidning Alcedo.
Vårt medlemsblad Alcedo har under 2005 utkommit med sin 27:e årgång omfattande tre
nummer med sammanlagt 112 sidor. För redigeringsarbetet har Peter Hector, Janne Johansson
och Tony Svensson svarat, medan Perry Vigelsbo varit ansvarig för tidningens bildmaterial.
Ansvariga för utdelningen har Ebbe och Ingbritt Persson varit.
Två studiecirklar har hållits under året. Leif Sigbo och Janne Johansson har hållit i en
botanikcirkel för både nya och mer erfarna botanister. Tio gånger under sommaren och hösten
träffades i genomsnitt åtta deltagare, vilka besökte olika växtlokaler både i och utanför vår
kommun.
Under hösten ledde Tony Svensson en svampcirkel inriktad på inventering av olika områden i
kommunen. Fyra gånger träffades upp till fyra deltagare för att kartlägga vad som fanns i
svampväg.
Sedvanlig slåtter genomfördes på ängarna i Spångabygget och Ramnekärr. Även en mindre
smörbollslokal i Åkarp och backsippebacken vid golfbanan har slagits med lie. På våren
röjdes ängen i Spångabygget från buskar och nedfallna grenar och två stormfällda träd
sågades upp och bars bort. Ca 45 arbetstimmar har lagts på dessa naturvårdsarbeten.
Björn Herrlund har inventerat starholkarna i både Ekholm och Rya.
Under årets vintertaxering har Björn Herrlund räknat fåglarna i en ruta och Tony Svensson i
två rutor.
Flera av föreningens medlemmar har varit aktiva i den skånska atlasinventeringen. Tre rutor
har rapporterats in under året.
Janne Johansson och Patric Carlsson har fortsatt sina tjäderstudier i Örkelljunga kommun.
Floraväktargruppen har under året bevakat flera av kommunens skyddsvärda och/eller
sällsynta växtarter.
I maj genomfördes den återkommande naturdagen för Berings- och Mårdenskolans 4:eklassare. Ett sjuttiotal elever tillsammans med lärare och föräldrar åkte kl. 5 på morgonen ut

till Lärkesholmsområdet. Föreningen ställde upp med ledare som guidade grupperna på en
trevlig skogpromenad.
I slutet av oktober var föreningen i slöjdsalen i Åsljunga och snickrade ihop starholkar.
Vi har haft två bildvisningar under året. På årsmötet visade Seth Nilsson sina fågelbilder och
en kväll i november visade medlemmarna sina egna bilder.
Ola Olsson var i Utbildningscentrums lokaler i mars och föreläste om den mindre
hackspettens liv och leverne.
I samarrangemang med grannkommunernas naturskyddskretsar och studiefrämjandet har vi
haft en föreläsning av Linnea Oskarsson om våra gamla kulturväxter. Patrik Olofsson har
visat diabilder från Vattenriket i Kristianstad och Mikael Palmgren visade en film om
Öresund.
Vi har som vanligt haft exkursioner till olika mål. Det har skådats fågel både på Rönnen och
Sandön och kring Landön och Tosteberga. Nattskärror har kunnat avlyssnas på en av
kommunens mossar och en tidig morgon upplevde vi slättsjöarnas fågelliv kring Hammarsjön
och Araslövssjön. Vandringar har gjorts vid Rössjön, runt Storesjö, i området kring Trollsjön,
Sörsjön och Spinneriet och längs Bjärekusten. Vi gjorde en vintervandring i
Klåverödsområdet med Söderåsens Natur. Ute på Kullaberg blev vi guidade av Göran
Paulsson och Bo Pettersson från Höganäs. Vi besökte Hallands Väderö en tidig morgon i maj.
I Klöva Hallar studerade vi svampar under ledning av Bengt Hertzman. En paddeltur gjordes i
Kristianstad Vattenrike. Det har botaniserats i Kjell Karlssons trädgård, i Grevie backar och
kring HD-gården i Ånalt på ”De vilda blommornas dag”. Vi har besökt Räfshalen där
Klippanbygdens Natur presenterade sin slåtteräng och basaltformationerna på Juskushall.
Örkelljunga den 31 januari 2005
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