ÖRKELLJUNGABYGDENS NATUR
Verksamhetsberättelse för år 2015
Styrelsen för Örkelljungabygdens Natur, krets av Naturskyddsföreningen, avger härmed sin
verksamhetsberättelse för år 2015, föreningens 54: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 61 fullbetalande, 35 huvudmedlemmar och 78 familjemedlemmar genom
Naturskyddsföreningen samt 137 prenumeranter på vår medlemstidning Alcedo. 22 exemplar av
Alcedo delades ut gratis till tidningar, föreningar och organisationer.
Vår medlemstidning Alcedo har under 2015 utkommit med sin 37:e årgång omfattande tre nummer
med sammanlagt 168 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 tidningen brukar exkursionsreferat och fågelobsar vara återkommande inslag, men under 2015 har
det även funnits artiklar om honungsbiet, om trollsländor och om våra skogshöns. En längre artikel
handlade om det äldre kulturlandskapet på några gårdar i Västra Ringarp och Smörmyr. Detta
kontrasterades mot en skildring av naturen i Pältsans närhet, ett fjällområde längst upp i norr. Årets
sista Alcedo fokuserades på artiklar om sjöarnas och vattendragens liv i nutid och dåtid.
Växtligheten och fågellivet i anslutning till kommunens vatten fick stor uppmärksamhet och
sandtrollsländans förvandling visades upp i en serie bilder.
En cirkel om fågelläten genomfördes även detta år med Lennart Persson som ledare.
Slåttern på våra ängar i Spångabygget och Ramnekärr genomfördes den 30 juli resp. den 18 augusti.
Antalet villiga ”slåtterkarlar” var i Spångabygget 6 till antalet, medan Ramnekärrsslåttern budade
ihop drygt 10.
Björn Herrlund har varit flitig inventerare av både mesholkar (Östra Ringarp) och av två
punkttaxeringsrutter av fåglar, en sommar- och en vintertid. Även Lennart Persson har inventerat
holkar (Flinka sjö).
Den årligen återkommande naturdagen för Berings- och Mårdenskolans 4:e-klassare genomfördes
den 5 juni.
Drygt 20-talet exkursioner har genomförts under året, varav merparten har varit förlagda inom
kommunens gränser. Under 1 maj-helgen vistades 11 personer i Store mosse nationalpark, med
övernattning i Lövö. Under våren och hösten genomfördes 2 familjedagar, med fokus på yngre
”fältisar”. Några innekvällar med bildvisning stod också på programmet och mest välbesatt var Lars
Olof Hallbergs berättelse om ”Den siste bonden”. Den 18/11 kom hela 108 personer till
Församlingshemmet. Detta var ett samarrangemang med LRF.
År 2015, föreningens 54:e verksamhetsår, blev ett år likartat de föregående. Präglat av många

exkursioner i både hemmanaturen och i form av utflykter på andra håll i Sydsverige. Dessutom har
vi fortsatt med den slåttertradition som vi för några decennier sen påbörjade i Spångabygget och
Ramnekärr. Slutligen måste man lyfta fram engagemanget från många händer för att hålla liv i och
skapa innehåll i medlemstidningen Alcedo.
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