ÖRKELLJUNGABYGDENS NATUR
Verksamhetsberättelse för år 2009
Styrelsen för Örkelljungabygdens Natur, krets av Naturskyddsföreningen, avger härmed sin
verksamhetsberättelse för år 2009, föreningens 48:e verksamhetsår. Föreningens styrelse har
under verksamhetsåret bestått av: ordförande Patric Carlsson, vice ordförande Leif Sigbo,
kassör Björn Herrlund, sekreterare Eva Persson samt ledamöterna Christer Sandén och Janne
Johansson. Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden plus ett extramöte
med anledning av Pinnåreservatet. Till sin hjälp med verksamheten har styrelsen fyra
arbetsgrupper. Det är Alcedo-redaktionen, kommittén för hemsidan, programkommittén och
kommittén för skötseln av sidvallsängen i Spångabygget och hårdvallen i Ramnekärr.
Vid årsskiftet hade föreningen 107 fullbetalande, 69 familje- och 1 ungdomsmedlem via
Naturskyddsföreningen samt 124 prenumeranter på vår medlemstidning Alcedo. Ytterligare
25 exemplar av Alcedo delas ut gratis till tidningar, föreningar och organisationer.
Vårt medlemsblad Alcedo har under 2009 utkommit med sin 31:a årgång omfattande tre
nummer med sammanlagt 148 sidor. För redigeringsarbetet har Leif Sigbo, Janne Johansson
och Perry Vigelsbo varit ansvariga. Ebbe och Inga-Britt Persson har ansvarat för tidningens
utdelning.
Föreningen har under året svarat på en remiss om utbyggnad av vindkraftsverk i kommunen.
Vi framhöll att vi på flera sätt var positiva till energi erhållen via vindkraftverk, men vi
påpekade samtidigt att kunskapen om hur höga vindkraftverk, belägna i skogsbygden,
påverkar inte minst fåglar och fladdermöss är mycket dåligt utredda.
I samband med färdigställandet av det kommunala ”Pinnåreservatet” kom kommunens
representanter att ganska egenmäktigt driva igenom ett i våra ögon klart kontroversiellt
förslag – bland annat inbegripandes byggandet av en bro över ån. Föreningen besvärade sig
starkt över detta och fick i samband med denna handläggning träffa kommunens arbetsutskott.
Reservatets invigning har skjutits på framtiden.
Region Skåne invigde under hösten, i samband med Leva 2009-dagarna, sitt strövområde i
Grytåsa. Zigge och Janne Johansson deltog vid de arrangemang som anordnades dagen till
ära. Den betade skogens långa historia lyftes fram i ljuset.
Föreningens styrelse har i ett brev påtalat för länsstyrelsen att en grovt olaglig dikning utförts
i en naturlig bäckfåra i södra delen av kommunen.
Janne Johansson, Leif Sigbo och Patric Carlsson har under våren och sommaren genomfört en
kulturlandskapscirkel. Cirkeln bestod dels av en innedel med 6 träffar, då växter och fåglar
studerades samtidigt som Örkelljunga kulturlandskap i sin helhet belystes på olika sätt, dels
av en exkursionsdel med 9 träffar. Förutom cirkelledarna deltog hela 18 personer, på ett både
flitigt och aktivt sätt, i de olika aktiviteterna.
Sedvanlig slåtter har genomförts på ängarna i Spångabygget och i Ramnekärr. Goda fikor
kunde inregistreras. På Spångabygget röjde vi under våren även bort buskar och nerfallna
grenar. Drygt 50 arbetstimmar har lagts ner på dessa naturvårdsarbeten.

En del av kommunens skyddsvärda och/eller sällsynta växtarter har under året bevakats av
floraväktargruppen. Zigge har mätt in åtskilliga floralokaler med hjälp av GPS.
Björn Herrlund har inventerat mesholkarna i Östra Ringarp, han har även genomfört två
punkttaxeringar av fåglar, en sommar- och en vintertid. Lennart Persson har inventerat
holkarna vid Flinka sjö.
Nya småfågelholkar har spikats ihop uppe i Åsljunga skola, dels i mars, dels i oktober. I
samband med att föreningen gjorde reklam för sin verksamhet under Ingeborrarps julmarknad
sålde man 24 holkar till hugade.
Studierna av skogshönsbeståndet i kommunen har fortsatt under Patric Carlssons och Janne
Johanssons ledning.
Den skånska fågelatlasinventeringen har avslutats i och med detta år. Flera rutor har
slutinventerats så att de blivit nöjaktiga redovisade.
Den årligen återkommande naturdagen för Berings- och Mårdenskolans 4:e-klassare
genomfördes den 5 juni. Omkring 70 elever åkte tillsammans med lärare och föräldrar redan
kl.5 på morgonen ut till Lärkesholmsområdet. Några av ÖN:s medlemmar fungerade sen som
guider under vandringen runt sjöarna. Fåglar och växter stod på schemat.
Den 6 september inföll Svampens dag och samtidigt avslutades den veckolånga Leva 2009mässan. Med Tonys hjälp lyckades vi få göra en svamprik utställning i Vuxenskolans lokaler.
Veckan efter hade vi åter Tony som ciceron, men nu på en svampvandring ute i Svinstorp och
Lönnsjöholm.
Som vanligt har vi under året haft ett rikt program med många olika exkursioner. Längre
bilfärder gjordes till spännande lokaler som Fyledalen, Kullaberg, Kristianstad vattenrike,
Morups Tånge, Mästocka ljunghed och Falsterbo.
Ofta är hemmaexkursionerna nog så välbesökta. Smörmyrs orrmarker och vandringsmarkerna
i Lärkesholm och Smedhult (mossen) fanns på programmet. En ”överraskningsvandring”
ledde deltagarna till att gå på det nyinrättade Grytåsa strövområdes stignät. En ”nyinrättad”
familjedag genomfördes också.
Naturskyddsföreningar från olika håll har brukat genomföra likartade arrangemang under
samma dag eller natt. ÖbN deltog i ”Fågelskådningens dag”, ”Naturnatt” och ”De vilda
blommornas dag”.
Egna bilder är en populär programpunkt och denna gång fyllde vi med råge ett klassrum på
gamla realskolan. En hundraåring skulle också firas – moderföreningen kunde detta år peka
på sin hundaåriga historia, allt från starten 1909. Vi deltog i firandet genom att ordna en
frukost i det gröna uppe i Lärkesholm, på Gustavs backe.
Årsmötet för år 2008 förgylldes genom att filmaren, naturfotografen Sven Nilsson i Svedala
kom och visade godbitar ur sin skattkammare.
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