ÖRKELLJUNGABYGDENS NATUR
Verksamhetsberättelse för år 2012
Styrelsen för Örkelljungabygdens Natur, krets av Naturskyddsföreningen, avger härmed sin
verksamhetsberättelse för år 2012, föreningens 51:e verksamhetsår. Föreningens styrelse har
under verksamhetsåret bestått av: ordförande Patric Carlsson, vice ordförande Janne
Johansson, kassör Leif Sigbo, sekreterare Eva Persson samt ledamöterna Björn Herrlund
Christer Sandén och Lena Ottosson. Styrelsen har under året haft sju 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 101 fullbetalande, 68 familje- och 1 ungdomsmedlem samt 145
prenumeranter på vår medlemstidning Alcedo. Ytterligare 23 exemplar av Alcedo delas ut
gratis till tidningar, föreningar och organisationer.
Vårt medlemsblad Alcedo har under 2012 utkommit med sin 34: e årgång omfattande tre
nummer med sammanlagt 124 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 har detta år skildrat
ejderns och stjärtandens uppdykande. Zigge har bl a skrivit en välinitierad, sakkunnig artikel
om Örkelljungas orkidéer och Pär Svensson har i en välskriven artikel skildrat några dagars
vistelse i Sarek sommaren 2012. Janne Johansson har i sedvanlig stil bidragit med flera
artiklar, exempelvis en med rubriken ”En uthållig fågel- och naturvän” och några andra kring
Värsjöns flodkräftor och om Spångabyggetängen. Många olika skribenter har hjälpt till med
trevliga exkursionsreferat.
Zigge och Janne Johansson höll under slutet av 2011 och framförallt under 2012 i en
läkeväxtcirkel. Deltagarantalet låg oftast mellan 10-14 personer. Besök gjordes även på
Hillesgården och på Fredriksdal.
Janne höll dessutom i en utecirkel i anslutning till de kulturlandskapscirklar som genomförts
under tidigare år. Byarna Sönder Össjö, Årröd, Ramnekärr, Tockarp, Tranetorp/Örnalt
besöktes, ofta med ”lokal” guide. Deltagarantalet låg oftast mellan 12-14 personer.
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. I denna äng växte i år ca 200 Jungfru Marie nycklar, 170 grönvita nattvioler.
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 26 maj. Eleverna tillsammans med lärare och föräldrar åkte kl.5 på
morgonen ut till Lärkesholmsområdet. Där guidades de runt sjöarna i det mycket tilltalande
vädret av några av föreningens medlemmar.
Under året har styrelsen fortsatt att bevaka den nya detaljplanläggningen av golfbaneområdet i
Rya, Ingeborrarp. Styrelsen avgav under året flera skrivelser i ärendet där man bl.a. motsatte
sig den planläggning som Örkelljunga kommunfullmäktige godkänt. Kommunen ansåg inte
att ÖbN var berättigad att överklaga. Detta beslut överklagades till både länsstyrelsen i Skåne,
Mark- och miljödomstolen i Växjö och till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Myndigheterna avslog våra besvär utan att i stort överhuvud motivera sina svarsskrivelser.
Som vanligt har vi under året haft ett brett exkursionsprogram.
Spännande exkursionsmål utanför kommungränsen var Tosteberga, Kullaberg, Rönnen, Ven,
Bjärekusten och Snibe stua. Bland hemmautflykterna kan nämnas Långalts myr, Spinneriet,
Jälla sjö. Johan Krook, med hemort hos Ekologgruppen i Landskrona, besökte föreningen i
slutet på året och pratade om möjligheten av restaureringar av igenväxta sjöar. Lennart höll i
en cykelexkursion och detta år genomfördes även ett par sammankomster för yngre ”fältisar”.
Eva och Marita höll i några sådana.
De oftast rikstäckande aktiviteterna Naturnatten och Vilda blommornas dag har även ÖbN
deltagit i och därutöver genomfördes i andra hälften av augusti Insekternas dag. Den
sistnämnda förlades, liksom ifjol, till de välinventerade vattnen i kant av Rössjön. Patric fick
förstås ansvaret för denna programpunkt. Björn basade för holkspikningen och
publiklockande bilder visades upp av ett flertal fotografer i december nere på Utbildningscentrum.
År 2012, föreningens 51:e verksamhetsår, blev ett välfyllt och engagerat föreningsår.
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