ÖRKELLJUNGABYGDENS NATUR
Verksamhetsberättelse för år 2011
Styrelsen för Örkelljungabygdens Natur, krets av Naturskyddsföreningen, avger härmed sin
verksamhetsberättelse för år 2011, föreningens 50: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 sammanträden. 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 vi 102 fullbetalande, 70 familje- och 1 ungdomsmedlem samt 141
prenumeranter på vår medlemstidning Alcedo. Ytterligare 25 exemplar av Alcedo delas ut
gratis till tidningar, föreningar och organisationer.
Vårt medlemsblad Alcedo har under 2011 utkommit med sin 33: e årgång omfattande tre
nummer med sammanlagt 116 sidor. För redigeringsarbetet och bildmaterialet har Leif Sigbo,
Janne Johansson och Perry Vigelsbo varit ansvariga. Ebbe och Inga-Britt Persson har
tillsammans med Björn Herrlund ansvarat för tidningens utdelning.
Björn Herrlund har fortsatt sin serie om kommunens andfåglar och Patric Carlsson har givit
ord och bild åt den pågående inventeringen av Skånes trollsländor. Historien om ett björnbär
var titeln på en Zigge-artikel. Dessutom fanns i de tre tidskriftsnumren bl.a. artiklar om
Ringarpsfåglarna, om tofsvipan, om Vadehavet och en längre recension av Kerstin Ekmans
bok Herrarna i skogen. Intressanta fågelobsar samanställs numera av Björn Herrlund som
efterträtt Seth Nilsson på denna post. Föreningens inställning till detaljplanläggningen och
exploateringen av Rya/Ingeborrarp behandlades i en artikel av Zigge.
Janne Johansson höll under maj och juni månader i sju olika träffar för ett 15-tal intresserade
deltagare i fortsättningen på kulturlandskapscirkeln från 2010. Detta år genomfördes bara
”uteträffar”, vilka var förlagda till Lärkesholm, Lönsjöholm, Yxenhult, Bjärabygget,
Bjälkabygget, Smedhult och Boalt.
Sedvanlig slåtter har genomförts på ängarna i Spångabygget och i Ramnekärr. Slåttern i
Spångabygget föregicks av sedvanlig fagning. Detta arbete ansvarar Unossons själva för i
Ramnekärr.
En del av kommunens skyddsvärda och/eller sällsynta växtarter har under året bevakats av
floraväktargruppen.
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.
Den årligen återkommande naturdagen för Berings- och Mårdenskolans 4:e-klassare
genomfördes den 27 maj. Drygt 60-talet elever tillsammans med lärare och föräldrar åkte kl.5

på morgonen ut till Lärkesholmsområdet. Där guidades de runt sjöarna av några av
föreningens medlemmar.
Under året har styrelsen svarat på en remiss om detaljplanläggning av det något utvidgade
”gamla” golfbaneområdet i Rya, Ingeborrarp. Här har ägaren, Woodlands CC, tänkt uppföra
ett 50-tal nya, arkitektritade hus i närheten av både hembygdsgård, kyrkoruin och kyrkostig.
Som vanligt har vi under året haft ett brett exkursionsprogram. En föreläsningsserie om naturoch kulturlandskapet i Örkelljunga kommun genomfördes under fyra kvällar i januari och
februari. Vi hade engagerat olika kunniga forskare från Lund och Kristianstad. Träffarna
besöktes i snitt av 130 personer, vilket var betydligt mer än förväntat.
Någon gemensam långresa gjordes inte under 2011, men spännande exkursioner till Österlen,
Klöva Hallar, Hallands Väderö, Falsterbo, Glimåkra och Kristianstad Vattenrike (nya
naturumet) ingick bland våra programpunkter. Som vanligt var hemmaturerna dock fullt så
välbesökta; vi genomförde med Lennart som ciceron en cykelexkursion, vi besökte det
numera vattenfyllda stenbrottet intill motorvägen, vi såg Pinnån i vinterskrud. Dessutom höll
Birgit Svensson och Eva Persson i en familjedag för de minsta och fram på höstkanten kom
Tony Svensson och höll i både Kulturdagens svamputställning och i en efterlängtad
svampexkursion. Det är också sed nu för tiden att genomföra en myrvandring i början av
april, detta år bar det av ner till Svenskemyr, medan årets sjövandring hade Stjärneholmssjön
som mål och utgångspunkt.
De oftast rikstäckande aktiviteterna Fågelskådningens dag, Naturnatten och Vilda
blommornas dag har även ÖbN även detta år deltagit i och därutöver genomfördes i andra
hälften av augusti Insekternas dag. Den sistnämnda förlades av Patric Carlsson till de
välinventerade vattnen i kant av Rössjön. Björn basade som vanligt för holkspikningen och
publiklockande bilder visades upp av ett flertal fotografer i december nere på Utbildningscentrum.
År 2011, föreningens 50:e verksamhetsår, blev ett välfyllt och engagerat föreningsår, där
betydelsen av de mångas engagemang i olika sammanhang inte ska underskattas.
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