ÖRKELLJUNGABYGDENS NATUR
Verksamhetsberättelse för år 2014
Styrelsen för Örkelljungabygdens Natur, krets av Naturskyddsföreningen, avger härmed sin
verksamhetsberättelse för år 2014, föreningens 53: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 sex sammanträden. Till sin hjälp med verksamheten har
styrelsen haft fyra arbetsgrupper, nämligen Alcedo-redaktionen, kommittén för hemsidan,
programkommittén och kommittén för skötseln av sidvallsängen i Spångabygget. Sedan hösten
2013 har föreningen även haft en egen Facebooksida med Birgit Svensson som administratör.
Vid årsskiftet hade vi 92 fullbetalande, 72 familjemedlemmar och 1 ungdomsmedlem genom
Naturskyddsföreningen samt 145 prenumeranter på vår medlemstidning Alcedo. 23 exemplar av
Alcedo delas ut gratis till tidningar, föreningar och organisationer.
Vår medlemstidning Alcedo har under 2014 utkommit med sin 36:e årgång omfattande tre nummer
med sammanlagt 144 sidor. Huvudansvariga för framtagningen av tidningen har varit Leif Sigbo,
Perry Vigelsbo, Janne Johansson, Pär Svensson och Lena Ottosson, medan Ebbe och Inga-Britt
Persson tillsammans med Björn Herrlund har haft huvudansvaret för tidningens distribution.
I varje tidningsnummer tillkännages föreningens program för den närmast följande perioden. Ett
flertal exkursionsreferat finns i vanlig ordning nedtecknade i medlemstidningen, men dessutom
finns också ett utförligare reportage från den Ölandsresa som gjordes under månadsskiftet maj/juni.
De mest intressanta fågelobsarna i Örkelljunga kommun har sammanställts och redovisats i varje ny
tidning. I ett par Alcedoartiklar har initierad information getts med anledning av den nu avslutade
inventeringen av Skånes trollsländor. Ett nyfynd av den sällsynta skalbaggen torvlöparen har också
publicerats i tidningens septembernummer, medan ett referat om honungsbinas stressade vardag gett
andra typer av inblickar. Den invasiva, expansiva arten sjögull har porträtterats i ett av
Alcedonumren, vilket man också kan säga har skett med Attarpsbonden Yngve Eliasson och
stenuppdragaren Gösta Johansson. Årets julnummer blev som omväxling ett temanummer med
myrlandskapet i fokus. Ett flertal olika skribenter hjälptes åt med att skapa faktarik, innehållsrik
helgläsning åt medlemmarna.
Cirklar har även i år genomförts i olika ämnen, med skiftande antal deltagare och träffar. 12-15
personer träffades fyra gånger för att lära sig mer om fågelläten. Nästan lika många personer deltog
i de fyra sammankomster som fokuserade på kulturlandskapet och byarnas utveckling. Man besökte
bland annat Stivelsmosse och Porkenahult. Dessutom genomfördes även andra cirkelsammankomster där målet var att lära känna floran i vårt närområde.
Slåttern på våra ängar i Spångabygget och Ramnekärr genomfördes även detta år. Den 31 juli
lieslog 9 personer sidvallsängen i Spång och den 12 augusti slog 7 personer hårdvallsängen i
Ramnekärr (Unossons äng). Både villiga slåtterkarlar och slåtterkvinnor, en god stämning och en
smaksam förplägnad utmärkte bägge slåttertillfällena.
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.
Styrelsen har i år beslutat att föreningen ska stödja Hörjelgårdens verksamhet i Sydskåne och
därmed ingå i nätverket Hörjelgårdens Vänner.
Örkelljungabygdens Natur gav under året synpunkter på Killebergs Torvindustris ansökan om
torvtäkt på Fagerhulta- och Onsenamossen.
Som vanligt har vi under året haft ett brett programutbud. Exkursioner har förlagts till Måkläppen i
sydväst, till Tosteberga ängar öster om Kristianstad, till Mästocka ljunghed några mil upp i
Hallandt. Hallands Väderö besöktes både under en härlig majmorgon liksom under en avstressande
annandagsexkursion. Kristi himmelfärdshelgen nyttjades av några, som redan konstaterats, till att
besöka Öland. Ofta brukar hemmaträffarna vara väl så besökta som långutflykterna. Detta år
genomfördes bl.a. en skymningsvandring uppe i Lärkesholm, en Värsjövandring, en familjedag för
de små, en cykeltur för ”de äldre”, en svampexkursion, liksom en vandring runt Vita sjö. Under de
mörka innekvällarna kunde man avnjuta Johan Hammars vackra bildsvit om skånsk natur eller
lyssna på Bengt Nihlgårds föredrag om de stressade honungsbina. En höstdag besökte Thomas
Johnsson biblioteket i Ängelholm och visade säregna bilder från Estremadura. Men även detta år
blev det en riklig ”Egna bilder”-session i Utbildningscentrum. Två andra programpunkter som
brukar återkomma är svamputställningen på Kulturdagen och holkspikandet uppe i slöjdsalen i
Åsljunga. Tony hjälpte oss beredvilligt med svamparna och Björn såg till att vi ”hamrade i takt”
även detta år.
År 2014, föreningens 53:e verksamhetsår, blev åter ett rikt, varierat och välfyllt föreningsår. Ett
utbud av varierade exkursioner, ett vällovligt engagemang i ett par slåtterängar och framtagandet av
vår medlemstidning, Alcedo hör väl sammanfattningsvis till det som karakteriserar
naturskyddsföreningen Örkelljungabygdens Natur.
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