ÖRKELLJUNGABYGDENS NATUR
Verksamhetsberättelse för år 2013
Styrelsen för Örkelljungabygdens Natur, krets av Naturskyddsföreningen, avger härmed sin
verksamhetsberättelse för år 2013, föreningens 52:a 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 åtta 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.
Vid årsskiftet hade vi 109 fullbetalande, 71 familje- och 2 ungdomsmedlemmar genom
Naturskyddsföreningen samt 133 prenumeranter på vår medlemstidning Alcedo. Ytterligare
23 exemplar av Alcedo delas ut gratis till tidningar, föreningar och organisationer.
Vårt medlemsblad Alcedo har under 2013 utkommit med sin 35:e årgång omfattande tre
nummer med sammanlagt 128 sidor. För redigeringsarbetet har Leif Sigbo, Janne Johansson,
Perry Vigelsbo och Lena Ottosson varit ansvariga. Ebbe och Inga-Britt Persson har
tillsammans med Björn Herrlund ansvarat för tidningens distribution.
En annorlunda artikel om vackra, sällsynta jordlöpare har skrivits av Nils-Ove Lindman, en
bildrik artikel om ett trollsländeläger i Åsljunga skildras genom Magnus Billquists penna och
Pinnåns fiskfauna får ord och bild genom Anders Eklövs el-fiskearbete. Zigge har detta år
påbörjat en artikelserie om floran i kommunen, med början i Årröd, Ingeborrarp och Rya. Ett
par längre artiklar av Janne Johansson skildrar dels Ekholmsbrödernas betande djur ute på
Hallands Väderö, dels en fågelinventering av Svenskemyr på gränsen till Markaryds kommun.
Årets fågelobsar har på sedvanligt sätt sammanställts av Björn Herrlund. Ett flertal skribenter
har hjälpt till med att skriva ned längre eller kortare exkursionsreferat.
Under årets första hälft hölls en cirkel kring boken Det skånska kulturlandskapet. Nio
inneträffar plus två exkursioner genomfördes och deltagarantalet var oftast 12-14 personer. En
av huvudförfattarna till boken, Urban Emanuelsson, gav den 19 mars en välbesökt föreläsning
över bokens ämne i Församlingshemmet.
Slåttern på våra ängar i Spångabygget och Ramnekärr genomfördes även detta år. Den 31 juli
avklarade 9 personer sidvallsängen i Spång och den 14 augusti slogs hårdvallsängen i
Ramnekärr. Villiga slåtterkarlar, slåtterkvinnor, god stämning och smaksam förtäring
utmärkte bägge träffarna.
Björn Herrlund har inventerat mesholkarna i Östra Ringarp och 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 5 juni. Cirka 60 elever, tillsammans med lärare och föräldrar, delades in i 4
grupper. Vi i föreningen ställde upp som guider längs vandringen runt sjöarna.

Örkelljungabygdens Natur fick möjlighet att ge synpunkter på Killebergs Torvindustris
ansökan om torvtäkt på Fagerhulta- och Onsenamossen. Föreningen påpekade att någon
verklig växt- och fågelinventering överhuvud inte genomförts.
Som vanligt har vi under året haft ett brett exkursionsprogram. En skymningsvandring i
Lärkesholm var ett nytt inslag under en vårkväll, vilken följdes upp av en ”retroexkursion”, en
mycket välbesökt vandring runt ett alltmer igenväxande, granplanterat Flinka sjöområde.
Andra hemmautflykter genomfördes i form av naturnatt, de vilda blommornas dag och
insekternas dag. En klassiker har Lennarts cykelsommarkväll blivit. Längre bort liggande
exkursionsmål under året har Hammarsjön, Skummeslöv och Hallands Väderö varit. Tor
Nitzelius arboretum i Fladalt, Minnenas trädgård, var ett annat givande, fast regntungt
utflyktsmål. En familjedag i Lärkesholmssjöarnas omgivning lockade en del föräldrar med
mindre barn, medan en svampexkursion tillsammans med Tony drog andra människor ut i
naturen. Höstens sjövandring blev detta år en vandring runt Köphultasjön. Slutligen kan
nämnas holkspikningen i Åsljunga slöjdsal och årets bildvisning som denna gång, med sent
varsel, förflyttades till Örkelljunga kommunhus.
År 2013, föreningens 52:e verksamhetsår, blev liksom många av sina föregångare ett rikt och
välfyllt föreningsår. Ett rikt utbud av exkursioner, ett vällovligt engagemang i ett par
slåtterängar och en medlemstidning som tycks uppskattas av sina läsare hör väl till det som
karakteriserar Örkelljungabygdens Natur.
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