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Äntligen blev vi klara med vårt höstnummer. Fågelobsarna saknas, men
kommer i julnumret.

Det här numret innehåller ett vidlyftigt reportage från sommarens
långresa till Ammarnä, lite tillbakablickar på den torra sommaren och
annat smått och gott.

Trevlig läsning!
Redaktionen
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Höstens och vinterns program
21/10 Söndag. Vandring vid Finjasjön. Denna söndag får vi nya vyer och

inblickar i grannkommunen Hässleholms natur. Finjasjön har sen länge
en vandringsled sjön, vilken vi nyttjar. Planerna är att gå på ledens
västra del, från Almaåns frånflöde till Hovdala slott. Det blir en förhål-
landevis lång och tidskrävande vandring, men dock ingen jobbig ter-
räng. Och så ska vi gå på ”världens längsta alsumpskogsspång”. Tänk
på fika, klädsel och kikare. Samling vid Netto kl. 08.00.
 Ansvarig: Janne Johansson (tel 0435-501 31)

15/11 Torsdag. Nils Carlsson från länsstyrelsen i Skåne berättar om invasi-
va, främmande arter. Dessa arter är ett av de största hoten mot den
biologiska mångfalden. Problemet ökar snabbt i takt med ökat resande,
ökad världshandel och ett allt varmare klimat. Nils ger sin syn på vilka
utmaningar vi står inför, vilka främmande växt- och djurarter som är eller
hotar att bli allvarliga problem hos oss, samt vad som händer i myndig-
heternas arbete. Samling i Utbildningscentrum kl. 19.00.
Ansvarig: Zigge

24/11 Lördag. Vandring vid Lärkesholmssjöarna. Vårt mest frekventerade
strövområde är kanske Lärkesholmsområdet med sina vackert belägna
vattenområden. Även om hösten är långt gången så kan vi ännu få
uppleva färger, utblickar och kvarvarande fågelliv. Samling vid Netto
kl. 09.00. Ansvariga: Patric Carlsson & Björn Herrlund

6/12 Torsdag. Egna bilder. Vi håller fast vid denna traditionella förenings-
träff med bilder från året som gått. Hoppas du ställer upp med dina egna,
bästa foton,med anknytning till naturen och gärna till Örkelljunga. Vi
begränsar oss till max 100 bilder per person! Detta är en bra kväll att
minnas på, nu när decembermörkret omsluter oss. Samling i Utbild-
ningscentrums lokaler kl. 19.00 Ansvarig: Perry Vigelsbo

26/12 Onsdag. Annandag jul. Hallands Väderö. Bjärekretsen har gjort annan-
dagen till en årligen återkommande Väderödag och vi i vår förening
behöver bara haka på. Vill du få en ordentlig nypa frisk luft mitt i julhelg-
ens stök och måsten så häng med! Avfärd kl. 08.45 från Netto. Samling
vid Väderöbåtarna i Torekov kl. 09.45. Ansvarig: Eva Persson.

13/1 Söndag. Januarivandring i hemmanaturen. Vi gör en vandring någon-
stans i hemmanaturen. Vart kosan styrs får vädret, vintern och exkur-
sionsledaren avgöra. Klä dig efter väder och ta med dig fika, kikare och
gott humör. Samling vid Netto kl. 09.00.  Ansvarig: Janne Johansson
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7/2 Torsdag. Årsmöte. Föreningens årsmöte avhålls denna torsdag. Mer
om kvällen i Alcedos julnummer. Vi hoppas kunna knyta en trevlig före-
läsare till kvällen. Ansariga: Styrelsen

En av jätteekarna vid Mölleröds kungsgård. Foto: Janne Johansson

Kryptogamcirkel – visst är det något för Dig!
Vi startar en cirkel där det är mossor, svampar och lavar som ska skärskådas. Vi är
nog många som känner oss både smårostiga och även okunniga när dessa orga-
nismgrupper kommer på tal. För några år sen utkom den välskrivna boken ”Krypto-
gamguiden – en introduktion till mossor, svampar
och lavar” av Linnea Helmersson, på Fältbiologer-
nas förlag. Boken kommer att vara kursbok och bör
helst köpas av alla. Rabatt kan nog fås genom Stu-
diefrämjandet.

Cirkeln börjar med en exkursion i hemtrakten, då
vi gemensamt planerar för de kommande träffarna.
Vi samlas kl 09.00 vid Netto lördagen den 27 okto-
ber. Antalet cirkelträffar bestäms efterhand. Vill du
kan du i förväg anmäla dig till mig: Janne Johans-
son, 0435-501 31 eller janne_ringarp@telia.com.
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Floracirkeln sommaren 2018
Mellan den 28 juni och 26 juli genomfördes en floracirkel i föreningens regi med Zigge
och Janne som ledare. Antalet deltagare varierade oftast mellan 11 och14 personer och
12 personer deltog minst tre av gångerna. Upplägget var i form av kvällsexkursioner
och normalt började vi därför vid 18-tiden för att tre timmar senare avrunda växttittan-
det. Sista gången åkte vi ut till Mölle och Kullaberg, då flyttade vi starten en timme.

Nedan följer hemsidans korta referat från de sista fyra träffarna (inledningen var en
promenad i Pinnåområdet): Stensmyr/Värsjön, Spångabygget/Sandsjöholm, Lärkes-
holm och Mölle:

Stensmyr och Värsjön
Hela 18 personer deltog i kvällens övningar, som dels innebar en vandring ut till
myrliljebältet på Stensmyr, dels en fikastund tillsammans med tusentals notblomster-
stänglar vid Värsjön. 4 av deltagarna var
”medhavda” barn eller barnbarn!

Ute på myren stötte vi på en samling
med gamla tjäderspillningar, modell
höna. Annars sågs diverse myrväxter
som kråkbär, rosling, tranbär, vitag, hjort-
ron och beroende på det långvariga
torrvädret förhållandevis små och för-
hållandevis få plantor av rund- och
småsileshår. Det mäktigt stora antalet
med gulblommande myrliljor gladde!
Och så mängder med små blåvingar flax-
ande i solskenet; Lars noterade att det
var ljungblåvinge! Klockljungen blom-
made förstås rikligt på mossen denna
varma, torra sommar! Och vi noterade
att till och med den vanliga ljungen på
sina ställen börjat slå ut.

Vid Värsjön, vid Osbäckens början
var det verkligen lågt vattenstånd och
föga volymer vatten som lämnade den
stora sjön. Men som sagt, mängder med vitblommande Lobelia, buketter med dysäv,
dock klart sparsamt med brunagsstrån. Och så gula, starkt lysande strandranunkel-
plantor på den blottade sanden. Sjöhjortronens små, knottriga bollar (kollonier av
cyanobakterier/blågröna alger) hittades visserligen, men var ofta uttorkade om de
hade legat ovan vattenlinjen.

Ljungblåvinge
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Spångabygget och Sandsjöholm
Denna kväll besökte vi Spångabyggetängen. En trevlig bekantskap tyckte nog alla 14
personer (inkl 2-årige Dolf Lilja) som strosade runt bland ängens alla örter, ullar och

starrar. Granspirorna är sen länge överblommade och det var endast några platta tät-
örtsblad som avslöjade den artens närvaro.

Än mer överblommade var vattenklövern, småvänderoten och kärrviolen. Och för
den delen även kärrfibblan. Mitt i ängens sluttning stod däremot några lysande hamp-
flockelbestånd och längst ner lyste också myrliljorna och några klockljungsblommor.
Rundsileshårens stänglar visade på att den arten snart kommer att slå ut sina vackra
små vita kalkar.

Något av ängens specialitet är alla dess starrarter som loppstarr, ängsstarr, nålstarr,
dystarr, skärnstarr m.fl. Men även förekomsten av de ovanliga kärr- och gräsullsstråna
visar på originaliteten hos denna säregna sidvallsäng.

Avslutningsvis bilade vi bort till gylen i Sandsjöholm; här gladdes vi åt tusentals
och åter tusentals av kallgrässtrån! Som alltså växte i reda bårder längs gylens strän-
der.
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Lärkesholm
13 personer deltog i kvällsvandringen uppe i Lärkesholm. Först tittade vi efter några
sjönära växter vid Lillsjöns strand, varefter vi vandrade längs skogsstigen upp över
den föryngrade bokskogsmarken mot Månstorp till.

Växter som drog till sig intresse var bl.a. det vackert gulblommande springkornet
(vildbalsaminen) som etalerat sig längs vägen, skärmstarren och Eje Mårtenssons för
20 år sen insådda kaukasiska getruta.

Roligt med intresset! Nästa gång drar vi nog till havet!

Mölletrakten
Femte träffen i floracirkeln gick ”utomlands”, till Mölle med omnejd. 11 personer (plus
ytterligare 3 ”Schaleiter”). Men visst var det lika torrt och överblommat där som här...

Vi började med vandring längs havet, riktning Ransvik. Lummiga bladverk av diver-
se träd, olika torra gräsarter, backglim (överblommad), trift, slåtterfibbla (överblom-
mad), backvial, rödkörvel, hästtunga, månviol, backlök (kanske också rosenlök), röd-
klint som blommade. Någon torr samling med gaffelbräken. Blåhallon, backtimjan,
hampflockel, blodnäva (överblommade buketter lite varstans). Ja, vi hade att göra.
Fika med utsikt över Mölle och havet och kvällningen.

Vi avslutade med någon timmes vandring på Mölle fälad. Oj, vad det var torrt i
klockgrodans damm. Undrar hur det blir framöver... Puktörne, strandglim, smal käring-
tand, beska slånbär!

Janne Johansson
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Exkursioner
Naturnatten – tisdagen den 5 juni

Tre timmars stilla exkurerande genomfördes under ”Naturnatten” (2115-2400) av sju
medelålders (och äldre) personer. Molnfritt, en svag vind som gick över i stiltje. Fokus
var inställt på våra fladdermöss. Lena var beväpnad med föreningans detektor, Inger
från Klippan hade en egen.

Under de första två timmarna efter det att vi parkerat vid Trollsjön och i långsam takt
strosat ner till Åsljungasjön och bort till hopptornet och badplatsen, var det ont om
nattflygare. Det var också dåligt med fågelsången! En kniphona flög förbi. Vi flyttade
istället över intresset till olika växter längs den breda gångstigen, det kunde vara
borsttåg, jättegröe, kråkklöver m.fl.

Fikat intogs vid träbordet vid badplatsen; några kvällsbadare kom i vår väg, de
undrade säkert vilka mystiska skymningsströvare vi månde vara.

Men så bortåt elvatiden dök den första fladdermusen upp i svagt blickfång, framfö-
rallt avslöjad av detektorns fiffiga anordning! Nog hörde vi ljud med lite olika frekven-
ser, fladdermöss som avgav olika slags smatter. Hade vi kanske två olika fladdermus-
arter? Men vi fick ingen säker artbestämning, nybörjare som vi är.

På tillbakavandringen stannade vi och fick nytt napp vid nästa markerade rastplats
utmed sjön, västerut sett. Och visst måste det här vara en dvärgpipistrell i farten, med
sitt ”smackande, applådlika” läte med frekvens kring 55 kHz. Fina flyguppvisningar!

Avslutningsvis fick vi så i det ljusa nattmörkret, strax innan midnatt, en stark upple-
velse med nära vattnet flygande vattenfladdermöss i Trollsjön. I natthimlens återblänk
i sjövattnet kunde fladdermössen blixtrande komma och försvinna under sina jakttu-
rer. Ibland drog de sig upp från vattenytan på en konstig, knyckig rundtur några meter
upp – för att sen åter flyga tätt över vattnet.

En trivsam kvällsexkursion fick sitt slut. Visst var vi alla nöjda!
Janne Johansson

Fågelskådning vid kusten – söndagen den 16 september
Så var det annonserat i programmet redan den 9 september men p.g.a. valet blev
aktiviteten flyttad till ovanstående datum.

Samling vid Netto som vanligt och när jag kom dit fanns tre personer redan där och
fler kom det inte. Men Björn ringde och ville bli hämtad vid kommunförrådet, så vi blev
bilen full, fem personer. Vädret var underbart med sol och sval morgon så oddsen för
en lyckad dag var goda.

Även idag skulle vi välja och det gällde till vilket vatten vi skulle fara, Skälderviken
eller Laholmsbukten? Och avgörandet skedde i sista stund före rondellen i Örkel-
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ljunga. Det blev det senare och mer bestämt till Skummeslövs strand. Så befriande när
gatan tar slut och bilspåret pekar rakt ut i havet. Väl där gick vi norrut och spanade i
strandlinjen och strax visade sig fem kustsnäppor. På den här kuststräckan hade stäpp-

hök obsats de senaste dagarna så den ville vi ju bara se. Men under de 1,5–2 tim vi var
där dök den inte upp. Kråka, måsar och trutar finns nästan alltid vid kusten så dem
noterar man knappast.

Vädret var som sagt fint och det innebar att en hel del människor flanerade längs
stranden och då blir fåglarna skrämda och flyttar på sig. Men efterhand kommer andra
fåglar som passerar eller rastar. Så tre strandskator, två småsnäppor, ett 10-tal kärr-
snäppor kom för våra ögon med eller utan kikare.

Ute på det något guppiga vattnet kunde vi notera minst en svärta, någon sjöorre,
skäggdopping, storskarv och ejder. Fikat intogs i skydd av en vassrugge eller vad det
nu var för växt? När matlusten stillats blev nästa anhalt Klarningen vid Östra Karup.
Där har skapats en intressant våtmark med betade ängar runtom och ett stabilt fågel-
torn med bilväg ända fram.

Även här hade en ovanlig gäst setts under några dagar, en större piplärka. Detta var
känt av flera skådare så 10–15 personer cirklade runt på platsen för att möjligen få en

Brushona. Foto: Perry Vigelsbo
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skymt av den eller höra läte från den. Men inget säkert noterades. Dock fanns flera
andra fåglar där; En tornfalk mumsade på ett byte, kråka skrämde upp och jagade iväg
en stenfalk, flera buskskvättor på stolpar eller stängseltråd, stenskvätta, flera ängs-
piplärkor flög förbi, några steglitser, en jagande lärkfalk.

Och så var det tid för fika nummer två. Denna intogs i spridd grupp, två satt i lä i
tornet, en satt utanför i solsken, två intog en sittplats borta på marken vid någon
stängselstolpe. Efter ytterligare spaning och samtal med andra ornitologer som ville få
dagens X, dock utan tur, drog vi oss hemåt. Men det blev ingen glass på hemväg.

Lennart  Persson

Svampdag i Smörmyr – lördagen den 22 september
I lördags var vi 11 engagerade personer som deltog i en likaså engagerad svampvand-
ring nere i Smörmyr by, på gränsen till Perstorps kommun. Svampkännaren Mikael
Bergquist var den som ställt sin tid till förfogande och som gjorde att bestämningarna
kom betydligt närmre sanningen än de annars skulle ha gjort! Det tackar vi så mycket
för.

De marker vi vandrade runt i var i huvudsak skogsmarker med antingen bok eller
gran som dominanter. Men vi tvärade också över gräsmarker för att nå våra mål.

Sopparna verkar ha poppat upp sen regnen åter började falla. Under exkursionen
såg vi både friska och edagade exemplar av Karl-Johan. De som letade matsvamp
hittade väl något för sin korg. Blodsoppen är ganska vanlig i år och visst letade vi upp
en del, såsom brunsopp, boksopp och skönsopp. Den sistnämnda kallas också bitter-
sopp, vilket inte lockar till plockning direkt.

Andra svamparter att nämna var olika riskor och kremlor. Brokkremlan är en ofta
förbisedd god matsvamp som finns på många håll. Den något säregna, vackra prick-
musseronen sågs, den växer mest på stubbar och rötter av barrträd. En oformlig murkla
växte på en skogsväg, olika flugsvampar noterades, de oftast förrädiska spindelskiv-
lingarna (släktet Cortinarius) undvek de flesta att lägga i sin korg. När kantarellerna var
sparsamt förekommande kunde kanske narrkantarellen fylla dess plats, men nej, den
anses nära släkt med pluggskivlingarna och är föga lämplig som matsvamp. Den van-
liga pluggskivlingen var också ofta förekommande.

Fikat intogs på det lilla torpet i söder. Här hade vildsvinen farit våldsamt fram, den
lilla gräsmarken framför ingången var helt sönderbökad! Vi slog oss ner vid utebänkar
och träbord och lät oss väl smaka. En gemensam samling och genomgång hölls vid
torpets brunn. Det som granskades var förstås det som skogsvandringen hittills hade
skänkt oss. Därefter traskade vi vidare bort mot några öppna vallåkrar. En av stengär-
den kringlavad liten kryddhage fanns förresten intill vildsvinstorpet.

Janne Johansson
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Vattendagen vid Vita sjö
I Stensåns Vattenråd ingår olika ”intressenter” med koppling Stensån och dess vat-
tensystem. Vi i Naturskyddsföreningen har varit med som intresserade ”observatörer”
sen en tid och numera ingår Lars Schale i vattenrådets styrelse.

Den 26 augusti kom en Vattendag att anordnas uppe vid Vita sjö, på Mikael No-
ressons marker helt nära sjöns södra ände. Det var i form av en LONA-dag, syftande
på det projekt som här pågår. Begreppet invasiva arter har onekligen fått färg och form
här uppe i den säregna kulturmiljön i Krångelbygget. Sjögull, en vackert gulblomman-
de vattenväxt, har slagit sig ner i just Vita sjö. Till synes ditkommen genom en oaktsam
sommarstugeägare för många år sen. En till synes oförarglig växt med naturligt säte i
Mellaneuropa och i sydvästra Asien.

Men som bekant har under senare tid ett projekt dragits igång av ortsbefolkning,
kommun och vattenråd för att om möjligt hålla tillbaka eller kanske rent av utrota
inkomlingen. Den har nämligen tagit för sig som få andra inkomlingar gjort och gör och
dess utbredning i sjön är på många håll förkvävande. Både press, radio och tv har
visat intresse för insatserna här.

Lars Schale hälsar välkommen
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Under parollen Vattendag samlades
nu olika organisationer som Sten-
såns Vattenråd, Örkelljungabyg-
dens Natur, LRF och Södra, men
även representanter för Kustvatten-
rådet, länsstyrelsen, skogsstyrel-
sen och kommunerna Laholm och
Örkelljunga deltog i informations-
spridandet. Per Ingvarsson delade
t.ex. med sig av erfarenheter från
sin färska inventering av de övre
delarna av Stensån, medan Södra
förde på tal den hänsyn som bör
och måste tas vid skogsbruk intill
vattendrag. Zigge och underteck-
nad hade tagit med ett antal andra
invasiva arter att visas upp.

Man uppskattar att cirka 100 personer hade tagit sig till Krångelbygget denna söndag
för att få information om de olika projekt som pågår i Stensåns vattensystem.

Text: Lars Schale & Janne Johansson.

Foto: Perry Vigelsbo

Sjögull
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Skunkkalla – säregen, iögonfallande, farlig
Det kommer i framtiden troligen att bli mycket tal om invasiva växter och djur. EU har
satt ner foten och förklarat ett antal arter som icke önskvärda. Det gäller djur som mink
och signalkräfta och växter som parkslide och jättebalsamin.

En växtart som man knappast kan missa om man kommer i dess väg är gul skunkkal-
la, Lysichiton americanus. Den kan
dyka upp vid sanka områden längs våra
vattendrag, men är en ganska sen in-
komling från västra Nordamerika. Där
den fått fäste i Sverige har den ofta fått
en märklig men aggressiv etablering och
onekligen skapat sig en dominerande
position i biotopen.

Stensåns Vattenråd blev snabbt oro-
ligt när de fick höra att vi hade vårt för-
sta skunkkalla-ex uppe vid just Stensån,
intill ”kattfotens gräsmark” i Tockarp.
Efter något år såg vi också ett stort ex-
emplar vid en bäck längs järnvägen in-

till fiskodlingen i Spång och strax
dök det upp plantor nere i Spin-
neriet.

Denna vår plockade jag fram
spaden och sopsäcken och gräv-
de helt sonika bort växten på dess
kända växtplatser. Men när jag kom ner i Spinnerietområdet upptäckte jag att det där
fanns ytterligare 4–5 plantor som etablerat sig. Några var ganska stora. Jag försökte
gräva upp rotsystemet, men om man lyckats får man kontrollera nästa år. Några fröer
från årets blomning lär dock inte ha fått chansen att sprida sig.

Janne Johansson
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Botaniska notiser
Det är nu ett bra tag sen jag senast rapporterat växtfynd som gjorts i kommunen. Men
nu har det hänt så mycket att det kan vara dags igen. Det är både egna fynd och
rapporter på Artportalen.

Backlök, Allium oleraceum. Örkelljunga. Påträffad längs den gamla banvallen mitt
emot Pinnåområdet. Endast påträffad en gång tidigare i kommunen, då i Jälla.

Doftklöver (!), Trifolium resupinatum. Påträffad i Ekholm av Jan-Olof Petersson och
Crister Albinsson 2017.

Glesstånds (!), Scenecio ovatus. Funnen i Drakabygget av Per Wahlén. Endast ett
fynd gjordes under den senaste skåneinventeringen.

Fujirododendron (!), Rhododendron brachycarpum. Funnen i Värsjö av Stefan Cher-
rug. Planterad.
En vitblommig rododendronart som härstammar från norra Japan. Liksom övriga arter
i släktet är den vintergrön.

Honungsfacelia, Phacelia tanacetifolia. Påträffad i Ekholm av Jan-Olof Petersson
och Crister Albinsson 2017. Tidigare funnen i Jälla.
Honungsfacelian tillhör familjen strävbladiga och har vackert lavendelblå blommor.
Arten är populär bland bin och fjärilar som en av de förnämsta nektarproducerande
örterna, men odlas också som gröngödslingsgröda.

Hällebräken (!), Woodsia ilvensis. Funnen i Drakabygget av Lars Salomon. Endast ett
fynd gjordes under den senaste skåneinventeringen.

Kärrek (!), Quercus palustris. Östra Spång. Planterad vid Skåneportens rastplats.
Kärreken påminner en del om rödek men har något mindre men djupare flikade blad
med tydliga, bruna hårtofsar i undersidans nervvinklar. Kärreken härstammar från
östra Nordamerika där den förekommer från atlantkusten till en bit väster om Missis-
sippi. Liksom rödeken får den starka höstfärger och är därför populär som planterad.

Präriesolros (!), Helianthus ×laetiflorus. Yxenhult, spridd från trädgård.
Det här är en hybrid mellan höstsolros och kronärtskocka som uppstått i Nordamerika
där de båda arterna möts. Den är drygt meterhög med relativt stora, gula blommor och
ses inte sällan i perennrabatter.
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Sjötåtel, Deschampsia setacea. Funnen i Lärkesholm av Erik Ljungstrand.
Troligen förbisedd med endast ett tidigare fynd rapporterat: Professor Henning Wei-
mark 1954. Förmodligen i Skånes-Fagerhult.
 (!) = Arten eller underarten inte tidigare uppgiven för Örkelljunga kommun.

Zigge

Backlök

Höstsolros

Kärrek
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Den torra sommaren 2018
Hur länge sedan var det vi hade en sådan torr sommar? Vi har bott här i Killhult sedan
1981 och det har inte varit så torrt sedan dess. 1992 var det torrt, men inte lika länge.

Redan våren var torr, förstaskörden av gräs blev
inte ens halv mot normalt och andraskörden som
brukar bli i början av augusti blev det inget av.
Ett bra väder runt den första oktober hoppas vi
på, då får det bli en andra skörd. Betet till djuren
tog slut så vi var tvungna att stängsla in en del
av skogen.

I grönsakslandet blev det minst lika dåligt.
Hälften av potatisen kom inte upp förrän i bör-
jan av augusti och har börjat blomma nu (5/9).
Morot sår jag i början av juni för att minska ris-
ken för att få angrepp av morotsfluga. På 60 löp-
meter kom det upp två (!) morötter. Vi sådde nya
morötter när det
börjat regna så det
vill till att det blir en
mild höst för att det
skall bli något att
skörda.

I Lilla Stensån
slutade det rinna i

slutet av juli och vår damm som brukar ha ungefär en
meter djupt med vatten var i stort sett torr. Hägrarna hade
kalas både i ån och i dammen; bäcköringen i ån och ålen
och grodorna i dammen blev hägermat.

Granar har ju ett grunt rotsystem och vi har en väst-
amerikansk hemlock och den fick riktigt med stryk i tor-
kan. Hela toppen tappade barren och totalt ramlade nog
80% av barren av så vi får se vad som händer med den nästa år.

Mycket av blomningen ute i markerna slutade tidigt vilket gjorde att insekterna fick
problem med att hitta pollen och nektar. Det var ändå några blommor som höll ut och
blommade som åkervädd, rödklint, johannesört och rallarros (mjölke). Fjärilar och humlor
hade vi gott om, men vildbin var det dåligt med. Slåttergubbarna vissnade nästan
innan de gick i blom, men de kommer nu med nya friska blad.

Lars Schale

Hemlock utan barr

Lilla Stensån
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Ekholmstäktens historia
Som medlem i Örkelljungabygdens Natur läste jag i Alcedo nr 3 (2016), bl.a. om ”Bipa-
radiset i Örkelljunga” att Karl Gustav Julin trodde att Ljungaskogs Cementgjuteri
hade använt grustaget för sin verksamhet.

Dåvarande ägaren av cementgjuteriet Ivar Nilsson öppnade grustaget i mitten av
1940-talet och han byggde även bron över Pinnån. Det var nog på 70-talet som den
revs och ersattes av en gångbro. De första åren körde de upp om Karl Bengtssons,
Ekholmsgården och ner till grustaget. Men för att få kortare sträcka dit, byggdes bron
över Pinnån sommaren 1950. Vägen ner till bron gjordes samtidigt.

Jag som skriver detta heter Inger Nilsson och är dotter till framlidne Ivar Nilsson.
Tråkigt nog fick min far inte ha sin hälsa så länge, han dog 1952. Men redan 1928
startade min far cementgjuteriet i Ljungaskog och tog då grus från Ljungaskog 13:24,
Sam Billings i Eket, Gustaf Bengtsson i Tockarp, Bröderna Jönsson och Ola Svensson
i Grytåsa, men dessa grustäkter var inte så stora, så Ekholmstäkten måste ju varit
väldigt bra. Min mor Annie Nilsson övertog rörelsen och några som arbetat länge på
cementgjuteriet fortsatte sedan här att ta grus fram till 1964. Då en annan firma tog
över.

Det gick åt mycket grus till olika tillverkningar av brunnsrör, block, tegel och plattor
och det såldes mycket grus till olika byggmästare inom orten. Det var gjutgrus, mur-
grus och putsgrus. I början lastade man för hand, kastade varje spadtag med grus upp
på lastbilsflaket. Men jag kommer ihåg att senare köptes det in någon slags lastare
med motor som de körde upp grus på flaket.

Jag kommer också ihåg att min far ställt upp en gammal buss som arbetarna använde
då de skulle hålla matrast och som regnskydd. I den hade jag och mina syskon och
lekkamrater mycket roligt. Det var på sommarloven vi ibland cyklade från Ljungaskog
dit. Så städade vi den och tyckte det var roligt va nån annanstans än hemma.

På den tiden fanns det inga föreskrifter om matbodar. Det var ju väldigt fritt där och
lugnt och roligt att se alla backsvalor som byggde sina bon i grusväggen och flög runt
omkring. Det ska bli intressant att följa utvecklingen av Biparadiset i Örkelljunga.

Inger Nilsson, Ljungaskog
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Ammarnäs 14–21 juni 2018
Ett kärt återseende blev det för några av deltagarna vid årets långexkursion till Ammar-
näs i sydligaste Lappland. Senast var det åren 1997 och 1999.  I år var vi sex personer
som åkte de 140 milen till ett av Europas största naturreservat, i mitten av juni. Vid
besöket 1997 anlände vi med våren, hur det nu kan låta! Jo, lövsprickningen kom med
oss och isen i sjön Gautsträsk gick upp medan vi var där. Det andra året kom vi upp vid
samma tidpunkt, men då hade våren anlänt lite tidigare.

Vindelfjällen, där då Ammarnäs ingår, är ett av de största naturskyddade områdena i
Europa. All mark i Vindelfjällen, nästan 563 000 ha, ägs av staten. Exempel på områden
som ingår i naturreservatet är Vindelälvens dalgång, Ammarfjället, Tärnasjöns dal-
gång, Björkfjället och Giertsbäcksdalen, ett urskogsområde. Fjällen i området är reser-
verade för renskötsel av de tre samebyarna Gran, Ran och Umbyn. Mitt i Ammarnäs
mynnar Vindelån ut, i Gautsträsk, som sjön heter och där sedan ån ändrar namn till
Vindelälven i sin färd ner mot sitt utlopp i Lule älv, många mil närmare kusten. Det
andra stora tillflödet i Gautsträsk är Tjulån, som tillsammans med Vindelån bildar deltat
i Gautsträsk. Mellan de båda tillflödena är det bara några hundra meter, och vid snö-
smältningen högre upp i fjällen stiger vattennivån ofta flera meter vid rätt väderom-
ständigheter. Detta är de boende vana vid och husen ligger ovan den kritiska gränsen.

Ladriket minner om forna bärgningsmetoder
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Djurhållningen i området lyser numera med sin frånvaro, inga nötkreatur, ett fåtal
hästar och getter/får finns. För att bibehålla karaktären i deltaområdet, transporteras i
slutet av juni betesdjur upp till området, där ett utmärkt bete finns hela sommaren.

Ammarnäs var tidigare också lite av ett centrum vid samernas och andra fastboen-
des i byn vad gäller handeln med Norge och kontakten med sjöfarten från havet.

Vandringen över fjällen kunde ta några veckor beroende på vädret och naturligtvis var
det med renar och skidor som hjälp- och färdmedel. Oftast var det utbyte av varor som
gällde.

Den 14:e juni gav vi sex personer oss  iväg ifrån ett oerhört varmt Skåne till ett
Lappland med duggregn och ca nio grader och klockan var då 23, efter avfärden från
Örkelljunga halv sex på morgonen. Dagsljus är det som bekant dygnet runt vid denna
årstiden  här uppe och att vårfloden var förbi kunde vi se vid återblicken över Gaut-
sträsk, inget högt vattenstånd, maderna i deltaområdet var helt synliga. Träd och
buskar visade en härlig fräsch grönska, så visst var det vår.  Morkullor satt på vägen
vid infarten till byn och Tjulån, som vi åkte över, visade ett riktigt lugnt flöde. Inkvar-
tering och lite vila blev det  innan utflykterna tog vid på förmiddagen.

I ett småregnigt väder gav vi oss ut vid kanten av Gautsträsk, i området där Tjulån
och Vindelån mynnar ut i sjön och som ibland benämns deltaområdet, men som i år inte
alls var översvämmat. I alla fall lättgånget, de välbevarande gamla höladorna var inte
omgärdade av meterhögt vatten, lador som det finns upp emot hundra av och som
påminner oss om svunna tiders slåtter. Just här är silvertärnorna allestädes närvaran-
de, ständigt på lätta vingar över vattnet, nog i luften nästan hela det ljusa norrlands-

Silvertärna
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dygnet. Ganska många par häckar här, gissningsvis upp emot 10 par i och runt deltat.
Under vårfloden är området ett bra rastställe för vadarna, i väntan på att snön ska
smälta uppe på fjället. Så dock inte när vi skåningar besökte Ammarnäs detta år,  den
största mängden snö hade smält undan även högre upp. Dock uppenbarade sig  några

vadare. Längs de vatteneroderade småbranterna vid åmynningarna pågick brushanar-
nas tysta spele på flera ställen . Även rödbenan tillhör karaktärsarterna  här, liksom
grönbenan. Större strandpipare och gluttsnäppa sågs och tre rastande smalnäbbade
simsnäppor låg snurrande i stillastående vatten. Inte den mängd av arten  som väntar
på snösmältningen uppe på fjället som 1997. Då räknade vi till hela 420 smalnäbbade
runt om i deltaområdet och även i en damm nära butiken i byn.

Ja, så detta med den akut hotade fjällgåsen. Under sträcket brukar flera exemplar
observeras i deltat på väg till sina häckningsplatser. Och visst kunde en flock med
gäss ses utanför åmynningarna, hela 14 fjällgäss kollades in i tubarna. Denna minigås
med sitt näpna utseende, som man med mycken möda försöker rädda kvar i fjällvärl-
den. Roligt och en av arterna vi verkligen ville få syn på. Och så måste jordugglan
nämnas. Dagligen såg vi den över mader och vatten och även inne bland hus och
byggnader. En verkligen ståtlig uggla, ljus och långvingad och den kunde ofta ses
från stugan vi bodde i, såväl kl. 12 som kl. 24. Vid något tillfälle skrek någon av oss inne
i stugan, UGGLAN!!, som då kom lågt över hustaken. Trots att  sträcket var slut för

På spaning efter berglärka
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våren så låg det några änder i träsket. Viggen var talrikast, bläsänder, krickor, ett
stjärtandspar, en bergand, ett småskrakepar och en vacker svarthakedopping sågs.
I sjön bara ett fåtal storlommar. En bra utkikspunkt med bra blick över sjön var den
kända Potatisbacken belägen mitt i byn, vilken man måste besöka vid ett Ammarnäs-
besök.

Opåverkad  skog av urskogskaraktär saknas i våra hemtrakter, men kanske inte här
uppe. En tur i en barrskogsdominerad skog, gles med inslag av en del löv och stora
stenblock, blev det senare på dagen. En lavskrika visade sej för några av oss bland
lavbehängda granar. Vi följde Karsbäcken, en vilt forsande bäck från fjället, i en härlig
miljö. Fågelsången var lite gles under hela veckan. Redan i mitten av juni var nog
kulmen nådd för en del arter nedan kalfjället, skulle det visa sej. Och visst kändes det
lite konstigt när det fortfarande var ganska god fart på många arter i hemtrakterna.

Men det kändes bara så gott och rogivande att traska runt i en sådan miljö, med bara
Karsbäckens brus som ljudkuliss.

En vandring på nästan ett halvt dygn stod på agendan. Först lite fusk med bil upp
längs Vindelån, sedan vandring upp mot Biergienas renslakteri, där vi tog oss fram en
stund på Kungsleden. Efter att bilen lämnats gick vi genom fjällbjörkskog innan kalfäl-
let tog vid. Inte mycket sjungande småfågel nu heller. Visst hördes någon rödvinge
och bergfink, en blåhake helt kort och en mindre hackspett lät. Lövsångarna var förvå-

Potatisbacken i Ammarnäs
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nansvärt tysta. Ovan trädgränsen dök en flock fjällabbar upp, hela 16 exemplar, som
antagligen strök omkring utan att  genomföra  någon häckning detta år. Vissa arter gör

ju detta om födotillgången är mindre god, exempelvis såg vi inte en enda lämmel. Vi var
nu nedan topparna Dorrotjåkko och Mieskattjåkko, där vi under tidigare resor, haft
fina obsar av berglärka, men som numera inte längre fanns på denna lokal,  hade vi fått
reda på. Men målet var en lokal ännu längre bort längs fjället, ovan två sjöar, Dautajau-
re och Lisvojaure, runt och på en rasbrant ovan dessa, som  numera är en säkrare
berglärkelokal.

Janne, Patric och undertecknad tog oss längs och slutligen uppför branten, utan
kontakt med någon berglärka. Ängspiplärkor hade vi längs hela turen och även fint
sjungande lappsparvar, också stenskvättan  har ett starkt fäste på fjället. Nästan uppe
på berget ovan sjöarna vi fick vi se något fint. Ett gäng fjällpipare häckade troligen här.
Uppskattningsvis tre par såg vi. Denna ofta orädda och vackra pipare. Lite lön för
mödan efter mycken vandring på skrå i stenskravel. Förstås fanns även ljungpiparen
här uppe och på en plats hade en ljungpipare sällskap av en kärrsnäppa! I de tidigare
namngivna sjöarna hittade vi alfågel, svärta och sjöorre. Men inget spår idag av

Äng med smörbollar och rödblära
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någon berglärka. Senare meddelade de som var kvar nedanför branterna, Inger, Eva
och Christer, att de haft misstänkt berglärka! Dock försvann den i terrängen för dem.
Ja, det har inte nämnts tidigare, men fika gjorde vi då och då varje dag under dagstu-
rerna. Depåerna måste fyllas på! Till sist kom vi tillbaka till P-platsen efter dryga 10
timmars vandring och skådning i gott väder. Föresten, resans enda smålom sågs i
Vindelån ner mot Ammarnäs.

Ett nytt område för oss alla var turen vi tog, delvis på Kungsleden, i riktning mot
Hemavan. Först, vid starten i Ammarnäs, gick leden genom barrblandskog som strax
ersattes av en mycket frodig fjällbjörkskog. Rödbläror, smörbollar, midsommarbloms-
ter blommade, stormhatt och tolta  var på gång. Jannes skarpa ögon fick också blicken

på några spindelblomster.  Här sjöngs det lite mer. Rödvinge, lövsångare, rödhake,
bergfink. Troligen betydde det soliga vädret en del. I barrskogen sjöng ett par talltitor.

En trumning fick oss alla att stanna till. Hackspett i faggorna! Efter ett stillsamt
jagande hittade vi den. Det var den tretåiga hackspetten som hamnade i kikarna.
Roligt. Rovfågel hade vi inte många under dagarna här, men här en förbiflygande
fjällvråk.  Som vi ofta gjorde under dagarna i Ammarnäs, blev det en tur ut på maderna
vid Gautsträsk. De eleganta silvertärnorna kan man inte undgå att betrakta, deras
stilfulla flykt genom luften, lätet. Brushanana kvar, liksom röd- och grönbenora. Jord-
ugglan kollade av området. I videt sjöng en nordlig sävsångare, där Janne och jag ska
ta oss igenom med uppkavlade byxor. Det visade sej vara alldeles för djupt!

Tallurskog
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En småregnig dag strövades det uppåt Vindelån, förbi forsen ner mot Gautsträsk, där
vi nästan dagligen kunde se strömstareparet sitta på en klippa,  dyka i det strömmande
vattnet,  komma upp igen. Längre upp fanns även forsärla. I alla fall blev det efter hand
uppsprickande molntäcke och det lätta regnet upphörde. Det blev en vandring längs
Stor-Tjulträsk, sjön som avvattnas av Tjulån, och ovan den stora sjön ligger Lilla

Tjulträsk. Frodigheten var också här otrolig, med samma arter som nämnts tidigare i
artikeln.  I det nu bättre vädret var det hyfsat med sång i skogen. De tidigare nämnda
plus ett antal svartvita flugsnappare, då holkserier fanns längs stigen i björkskogen.
Sävsparv vid sjökanten, taltrastsång, gråsiskor och morkulla. Sent om sider kom vi
fram till Rödingvik, ett gammalt hemman, där ängarna runt husen slåttras för att floran
ska bestå. På öppen mark med tillgång till mera ljus, var smörbollarna talrikare, jämfört
med inne i skogen. Även en del orkideer fanns här som Jungfru Marie nycklar.

Ännu ett av kalfjällsområdena måste besökas och detta är beläget norr om Stor-
Tjulträsk, så det blev till att vandra uppför, genom björkskogen, från sjön. Fler arter
kunde nu kryssas av oss. I rasbranten  hittades  ett ringtrastpar, som Patric uppmärk-
sammade på varningslätet. I samma sluttning visade sej snart äntligen några ripor,
fjällripor. Sitter de stilla och är tysta, smälter de oerhört väl in bland växtlighet och
stenskravel. Liksom vid de andra besöken ovan trädgränsen, fanns det sjungande
lappsparvar här, men talrikast i denna miljö är ängspiplärkan. Tre fjällabbar som drog
förbi, en alfågelhane i en av sjöarna. Vid återvandringen sjöng ett par trädpiplärkor.

Sista lokalen vi kollade av under veckan, blev åter upp längs Vindelån/älven och
några kilometers vandring innan vi tog av upp mot fjället i en blandad barr/lövskog.
Parallellt med oss forsade en större bäck våldsamt mot älven. Men vilken underbar
skog som sträckte sig upp mot den mötande björkskogen. Gamla tallar med många
lågor liggandes i olika förmultningsgrad och med en marktäckande bärrismatta, som
får en att tänka på tjäder. Visserligen såg inte vi inte någon tjäder, men den finns här.
Svartvit flugsnappare fanns här i gammelskogen häckandes i ett naturhål. Resans
sista nya arter blev en duvhök och en grå flugsnappare längs älven.

Text: Björn Herrlund / Foto: Patric Carlsson

Ljungpipare
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Matpaus på toppen av potatisbacken

 Lavskrika
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Fjällripa, gulärla, fjällabb
och lappsparv

Foton: Patric Carlsson
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Kommunekologen – till vilken nytta?
”Om det är roligt att jobba som ekolog på kommunen?” Lasse tittar lite skälmskt där
han försvinner bland böcker och staplade pappershögar. ”Visst trivs jag, det är ett
roligt jobb!” Det kommer därefter snabbt en hel hoper med välartikulerade ord, ord
som variationsrikt, stimulerande, får styra mycket själv, välja själv vad jag vill vara
med på... Men, visst möter han också en del motgångar, det är inget helt lätt jobb.
Påpekar han lite eftertänksamt.

I vår grannkommun Hässleholm har man haft en kommunekolog, idag bara titulerad
ekolog, under bortåt 20 år. Kan en sådan göra skillnad? kan man undra... Artikeln ska
alltså handla om Hässleholms ekolog Lars-Erik Williams som beredvilligt ställt upp för
en intervju. Hur har denne sen ca. 16 år kommunanställde naturvårdare upplevt sin tid
i denna kommuns förvaltning. Har han fått lov att göra något? Har han gjort någon
skillnad? Har han gjort någon nytta sett ur naturvårdens synvinkel?

När naturvården började ta fart i landet
Det var nog först fram på 1960-talet som den statliga naturvården tog några mer
bestämda steg upp och in i svenskarnas vardagsrum. Den första Naturvårdslagen

kom 1964, Naturvårdsverket in-
stiftades 1967 efter sammanslag-
ning av några andra statliga nämn-
der, en Miljöskyddslag såg da-
gens ljus 1969.

Men visst gjordes många vikti-
ga naturvårdsinsatser långt dess-
förinnan, under den tidigare de-
len av 1900-talet. Nationalparker
blev en tidig skyddsform, medan
begreppet naturreservat faktiskt
först kom att användas från 1964.
Under 1950-talet var striden kring
vattenkraftutbyggnaden ständigt
något som berörde och upprörde

stora folkgrupper. En del hoppades då att kärnkraften skulle vara räddningen. Men
vem vet inte idag att det finns djupa svårigheter vid denna nyindustriella hantering?

Nu fokuserar vi fortsättningsvis i denna artikel mest på ”den gröna naturvården”.
Att försöka uppmärksamma och rädda viktiga, bevarandevärda naturmiljöer, att också
göra insatser för att bevara sällsynta och klart hotade växt- och djurarter. Att få män-
niskor att upptäcka denna natur. De flesta vet nog hur sorgsamt vi i norra Skåne har
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förvandlat och på flera sätt starkt förenklat våra skogar och vårt kulturlandskap – sett
med naturvårdens ögon. Men att akta sig för att sitta till doms över gången tid.

Inte vill jag kritisera eller bagatellisera gångna tiders försök att komma till rätta med
svält och reell fattigdom. Nej, men nu med facit i hand måste man konstatera att under
stora delar av 1900-talet har naturen och naturvården verkligen inte rosat marknaden.
En eftertänksam framtidssyn har haft svårt att tränga fram. Men vi hoppar strax tillbaka
till nutiden, till 2000-talets Hässleholm.

Ekologer i kommunal tjänst

Landets förste kommunalt anställde naturvårdare på heltid, blev Tord Ingmar som
1976 började sin anställning för Uppsala kommun. Han fick då titeln naturvårdsinten-
dent. Ibland brukar man anföra att Lunds kommun var först, då Nils Englesson 1981
påbörjade en tjänst med just titeln kommunekolog.

I Hässleholm tycks den första ekologen ha anställts kring milleniumskiftet och strax
därefter lyckades Pernilla Olsson, som fått tjänsten, att övertyga politikerna om att ett
arbete med att ta fram ett naturvårdsprogram för kommunen behövde göras. Projektle-
dare för detta blev då Lars-Erik Williams. Han hade utbildat sig på Lunds universitets
fyraåriga ekologiska gren, för att därefter bli doktor via forskning inom växtekologin.

Efter det att naturvårdsprogrammet färdigställts kom Lars-Erik att få fortsatt förtro-
ende och tillsammans med Pernilla genomfördes olika projekt under åren som kom.
LONA-projekt (LOkala NAturvårdssatsningar) kom från och med 2004 att bli ett nytt
och lyckat sätt att stimulera kommuner till att göra nysatsningar inom naturvården;
antingen i form av kunskapsuppbyggnad eller i form av igångsättning av olika projekt
som restaureringar, eller för att kanske säkra områden för framtiden.

Naturvårdare i arete
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Idag finns det ganska många kommunekologer i Skånes 33 kommuner, Lasse gissar på
15-20 som har en liknande tjänst som hans. I dagens Hässleholm finns dels en ekolog,
dels en miljöstrateg.

Hovadala- och Finjasjöområdet kom snabbt på tapeten
Lasse nämner att en del av hans tid är vikt åt att bistå kommunens planavdelning med
ekologisk kompetens. I samband med att nya planer tas fram, när bygglov eller strand-
skydd ska ges eller i samband med andra typer av exploateringar är det guld värt att
också ha ekologisk expertis. Det är A och O för en ekolog att komma in på ett tidigt
stadium om man vill göra skillnad.

En viktig milstolpe för Hässleholms kommun var militärens tillbakadragande från
Hovdalaområdet! Plötsligt låg fältet öppet och genom ett generöst förhållningssätt
från statsmakten kunde kommunen utan att spränga sin ekonomi, få bli ny ägare till det
gamla övningsområdet. Och i den process som nu infann sig har inte minst naturvår-
den fått vara en viktig spelare.

Världens längsta alsumpskogsspång. Foto: Lars-Erik Williams
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Snart började man att ta fram skötselplaner över det stora området, riktade invente-
ringar gjordes för att skaffa kunskap och handlingsutrymme och restaureringsinsatser
för att återupprätta hävden av viktiga strandängar vid Finjasjön kom också snabbt på

tapeten. Parallellt med detta naturvårdsspår började det gå upp för myndigheten att
här också fanns potential för ett utbyggt friluftsliv i de gamla krigarmarkerna.

Radarparet Bjarne Öhrling (pro-
jektledare och idékläckare) och
Lars-Erik Williams kom därför att
snabbt bli ett samkört par under
det decennium som därefter pas-
serade. Nu skulle man kombinera
natursatsningar med genomtänk-
ta friluftssatsningar för att sätta
Hässleholm på kartan. Som Lasse
uttrycker det så var en av huvud-
tankarna för de olika projekten att
få ut naturovana personer i den-
na spännande närnatur. Här fanns
ju också förutom Hovdalaområdet även den stora och betydelsefulla Finjasjön. Vid
Hovdala slott möts besökaren idag av en informationsskylt, där man med stora bok-
stäver ger ord och mening åt sina intentioner: Hovdala naturområde & vandrings-

Utsikt över Hörlinge ängar
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centrum. Härifrån utgår flera intressanta vandringsleder vilka under åren blivit alltmer
frekventerade. De fyra rundlederna har fått säregna namn, det är: Höjdarnas höjdar-
led (22 km), Jakten på Gullspira (21 km), I Posta-Nillas spår (26 km) och Finjasjöle-
den (20 km). Hovdala som ett seriöst vandringscentrum kom väl till pass när Skåne
stod som värd för det europeiska vandringsåret 2016.

Projekt i olika former och tider
Vieån (Verumsån) längst i norr i Hässleholms kommun blev redan innan Lars-Erik kom
med i bilden ett framgångsrikt projekt. Här vid Hörlinge ängar lät man återställa de f.d.
fodermarkerna, de sidvallsområdena som sen länge växt igen med viden. Ett fågeltorn
anlades och numera kan man kanske få sig till livs fina, starka fågelupplevelser –
framförallt under vårens och försommarens tid. Här finns förresten också en iord-
ningsställd vandringsled, Vieåleden, en lagom långvandring i variationsrik natur. På
ett avsnitt av leden måste man veva sig över Helge å på en flotte.

Även Finjasjöleden kom förresten tidigt att bli en Hässleholmsnära friluftsaktivitet,
initierad av kommunens tekniska kontor. Och som redan antytts så förändrades ju hela
Hovdalaområdet inom kort och nya dörrar kom att öppna sig. Idag måste man nog
säga att kombinationen Finjasjön och Hovdalaområdet skapat ett unikt område att
nyttja och att vara rädd om.

I början av sin anställning i kommunen blev det ofta Lasses uppgift att ta tag i och
genomföra diverse satsningar, först var det framtagandet av Naturvårdsprogrammet,
men senare kunde det bli andra projekt: exv Vinne å och våtmarkerna i form av ett
LONA-projekt (tillsammans med Kristianstads kommun), restaureringar av Finjasjöns
igenväxta strandängar och uppstarten av en bäck- och sidvallsrestaurering i Hovdala
slotts närhet. Tillsammans med länsstyrelsen har dessutom ett flerårigt projekt star-
tats, där man gör insatser för att förbättra och förlänga livet på skyddsvärda gamla
träd.

Naturvårdsprogram och LONA-satsningar
När Hässleholms kommuns första naturvårdsprogram såg dagens ljus var vi framme
vid år 2005. Detta blev ett bra dokument att ha i ryggen för det fortsatta naturvårdsar-
betet, det kändes som en viktig milstolpe, säger Lars-Erik. Av stor betydelse var också
statens införande av de lokala naturvårdssatsningarna, LONA-projekten som kom
året innan, 2004. Nu fanns möjligheter att få hälften av de godkända projektens kost-
nad betalda av staten, om man bara själv kunde ordna finansiering av resten.

Jag får vid intervjun tillgång till en sammanställning av de LONA-projekt som bevil-
jades i Hässleholms kommun mellan åren 2004 och 2018. Någon slutredovisning finns
dock inte för de sista tre åren, men fram t.o.m. 2015 har statligt stöd erhållits på 2,8
miljoner, medan kommunen har ställt upp med 3,5 miljoner i samband med dessa LONA-
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satsningar. Under de senaste tre åren har visst staten preliminärt lovat bidra med
nästan ytterligare 1,6 miljoner, medan kommunen behöver bidra med drygt 1 miljon.

Flertalet av projekten berörde Hovdala- och Finjasjöområdet, men här finns också
exempel på inventeringsinsatser av flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla i Al-
maåns vattensystem och en naturvärdesinventering av skogarna i Tyringetrakten.

Ett tjäder- och orrprojekt kom 2013 att genomföras som ett gemensamprojekt mellan
Örkelljunga och Hässleholms kommuner. Undertecknad var med om att dra en lans för
dessa spännande skogshöns vilka sen länge för en tynande tillvaro här i de sydligaste
delarna av landet.

Att vara en sammanlänkande person
Alla vi som sysslar med natur och naturvård vet hur viktigt det är med personer som
stannar länge på sin post. En person som allt eftersom kan samla in markägarnas,
allmänhetens och olika myndigheters infallsvinklar. Det är därför förkastligt att anställ-
da, kommunala ekologer av olika anledningar blir utbytta efter bara ett par år.

Det är nog ett tidskrävande arbete att försöka skapa förtroende hos olika intressen-
ter. För det första ska de egna politikerna och kommunens egna tjänstemän få detta
förtroende för en om man ska kunna jobba. Sen krävs det kanske än mer att man ska
kunna nå samförstånd och förtroende med den markägarkår som säkert kan ha helt

Arne Gustavsson (GBF),  Lars-Erik Williams och Karin
Persson (markägare) på Rävninge blomsteräng
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andra idéer och framtidsvisioner för sin mark. Och så finns de ideella naturvårdarna, i
Hässleholm finns sen mycket länge GBF, Göingebygdens Biologiska Förening. En
ekolog behöver inträdeskort även i den församlingen.

Natur- och friluftsrådet är ett forum med syfte att tjänstemän från olika förvaltning-
ar på kommunen ska träffas och samordna sig. Man har också i sin hand en påse
pengar att användas för framförallt skötsel av olika naturområden. Idag finns bortåt
900.000 kr i kassan. Dessa tillgångar har tillkommit när olika LONA-projekt fått grönt
ljus och kommunen funnit att skötselpengar måste kopplas till projektet. Dessa medel
förfogar rådet över. Lars-Erik är både ordförande och sekreterare. Kan man tänka sig.

Hur fungerar det då idag?
Det känns verkligen som om Lars-Erik Williams tycker sig ha hamnat på rätt plats i
livet. Det leker ännu av idéer i hans 60-åriga fysionomi. Jo, han har visserligen häcken
full med arbete, han tvingas bortprioritera (”listan är lång”). Men han känner ändå att
han ganska ofta kan göra skillnad.

Samarbetet med GBF känner han är betydelsefullt, de träffas två gånger om året.
Nyligen fick han mycket lämpligen låna vältagna drönarbilder som gav en vision av
hur översvämmade åkermarker vid Hovdala kanske skulle kunna permanentas till våt-
marker för storkens och grodornas skull.

När man jobbar med många frågor samtidigt finns risker, konstaterar Lars-Erik. ”Det
är lätt att gå vilse när man känner sig vilja ta de puckar som dyker upp eller när man
tvingas göra brandkårsutryckningar allt som oftast”. Det finns många utmaningar i
ett ekologjobb, fast åren har väl gett honom en viss trygghet i sig själv. Den bör han
inte trolla bort. ”Fast man kan knappast vara helt introvert i detta jobb”, småskrattar
han.

En kommunekolog bör vara bra på samarbete, det är kanske en självklarhet för
Hässleholms ende betalde naturvårdare för tillfället. Visst vore det en önskedröm om
han haft ett par kollegor att jobba med. ”Du, det finns verkligen ingen brist på arbets-
uppgifter.”

Världens längsta spång genom en alsumpskog (1,6 km) anlades vid Finjasjöns nord-
västra strand, den är Lasse stolt över. Liksom över den arkitektritade och välbesökta
fågelplattformen ”Slingra dig!” vid Mölleröds kungsgård inte långt därifrån. Han är
också väldigt mallig över det LONA-projekt som har bringat klarhet i och framhållit
Hässleholms och Hovdalaområdets märkligt starka fladdermusförekomst. Här finns
idag 17 av Sveriges 19 fladdermusarter!

Avslutningsvis kan nämnas att stora djurgrupper som insekter och delvis också
växtvärldens kryptogamer fortfarande är dåligt eller mycket dåligt inventerade och
kända. Och i den snart reviderade Naturvårdsplanen finns säkert många naturlokaler
vars naturvärden bör uppmärksammas på ett mer ambitiöst sätt. Om det saknades
arbetsuppgifter.

Janne Johansson
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Flinka sjö
Sista dagen i september. Jag får för mig att åka till Flinka sjö. Ett sällsynt besök. Det kan
numera dröja mer än ett år mellan tillfällena, även om jag just 2018 varit här minst en

gång tidigare. Det är helt enkelt på gränsen till outhärdligt att sitta och lyssna på E4:an.
Det är fjorton år sedan den nya stäckningen öppnades för trafik. Åren går…
Flinka sjö har aldrig varit någon märkvärdig fågelsjö. För 25 år sedan, då jag var här
som mest frekvent, häckade sångsvan, grågås och trana, så småningom brun kärrhök.
Det var härligt att sitta i tornet en vårkväll och lyssna på beckasiner, morkullor, vatten-
rallar och rörsångare. Någon gång kärrsångare. Betesmarkerna vid sjön hyste årligen
några par tofsvipor. Ett år upptäckte Janne en småfläckig sumphöna. Alla var där och
lyssnade. Sporadiskt häckade sothöna och skrattmås. Ett år gjorde förmodligen ett par
årtor ett försök. Smådopping noterades ibland, men häckade troligtvis inte.

För många i föreningen sträcker sig minnena av vår lilla oansenliga fågelsjö betyd-
ligt längre bakåt i tiden. Det första fågeltornet låg på andra sidan sjön. Det har jag bara
sett resterna av. På den tiden fanns sävsångare och näktergal att lyssna på. Kanske
grönbena häckade något år. När vi skulle sammanställa alla fågelobservationer som
dokumenterats i kommunen (vilket så småningom resulterade i boken Örkelljunga
kommuns fåglar) så var loggböckerna från Flinka sjö från 1967 och framåt det samman-
taget viktigaste källmaterialet.

Framför tornet har några björkar växt sig så höga att de skymmer sikten av den lilla
igenväxande sjön. Först får jag bara syn på en ensam storskarv. Som vanligt händer
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inte mycket här, tänker jag. Någon har rivit ut en massa blad ur loggboken och pennan
saknas. De som skrivit i boken under sommaren är för mig alla obekanta. Fågelskåda-
rna lyser med sin frånvaro. De senaste 15 åren är det Lennart som varit här oftast.

En forsärla sträcker över. Kul! Jag anstränger mig genast lite mer och upptäcker att
det faktiskt ligger åtta krickor ute i näckrosorna. En gräsandshona glider ut från en vik.
En gråhäger anländer. En ormvråk på långt håll. Mindre flockar med bofinkar sträcker
förbi. Plötsligt dyker det upp en varfågel på andra sidan. Min första denna höst! Jag
hinner få in den i tubkikaren en kort stund innan den åter försvinner. Minsann om inte
en enkelbeckasin är uppe och flyger dessutom. De har tydligen ännu inte lämnat sjön.

Hägern fångar en gädda på några decimeter. Jag får för mig att jag kanske skulle
kunna fotografera den med mobilen genom okularet på tuben, men när jag fumlat
färdigt med det så var hägern borta. Nöjd med fisket får man förmoda. Tiotalet ladusva-
lor ses först på långt håll, men kommer strax till sjön och håller sig sedan kvar i en kvart.
Jagar, dricker. Mina sista svalor i år? Varfågeln tillbaka i en trädtopp.

Kunskapsläget om sjön är klart sämre nu än för 20 år sedan. Trana och brun kärrhök
häckar eventuellt fortfarande, men sångsvanarna tror jag är borta. Det mesta av betes-
markerna har planterats igen med gran och tofsviporna hittar inget av intresse här
längre. De få gånger jag varit vid sjön de senaste åren har den vanligtvis varit mer eller
mindre tom på fågel. Några par av grågås, gräsand, kricka och knipa. Någon fiskande
storskrake i bästa fall.

Det blåser en del och E4:ans ljudmatta är just därför inte alltför störande denna dag.
Krickorna syns inte till längre. Skarven sitter kvar på sin gren. Nu har jag varit här en
timma. Det blev ingen ägretthäger och inga kärrhökar eller falkar. Kanske nästa gång…

Patric Carlsson
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Engagemangets växlingar och våndor
För någon timme sen lyste solen på de allt höstlikare löven, två kvickgräsfjärilar dan-
sade med sin egen lätthet upp och ner för att sen vila på några eklöv. När detta skrivs
har eftermiddagsregnet förmörkat tillvaron, vinden ruskar så smått i trädens grenar.

Livet är ibland lustigt, lustfyllt. Livet kan vara fascinerande och variationsrikt. Detta
vet med bestämdhet den som fått upp ögonen för naturen. Själv drabbades jag för
många år sen av ett ”Karlsson-virus”, mångtaliga exkursioner i naturen, skötsel av
naturområden, artkännedom i form av växter och djur. Man kan ha oförskämd tur här i
livet.

Men detta lilla ”deklamerande” ska föra fram till mitt långsamma, men ganska orubb-
liga beslut att på flera sätt dra mig undan mer tidskrävande ansvar i vår egen lilla
förening, men också vad gäller engagemang i vår lilla kommun. Mest ansvar har jag
nog under åren lagt på framtagandet och utgivandet av medlemstidningen Alcedo.
Tillsammans med Peter Hector och Mats Lindgren startade ju detta tidningsprojekt

redan 1979. Många av de
aktiva medlemmarna har
sedan under åren hjälpt till
att hålla liv i bladet, som
märkligt nog ännu finns att
läsa.

Mitt eget naturliv har
som antytts fört mig till lite
olika biologjobb. Störst in-
venteringsinsatser har nog
gjorts i samband med fram-
tagandet av Naturvårds-
planen för Örkelljunga på
1990-talet (tillsammans med
Jörgen Andersson) och på

2000-talet när kunskapen om kulturlandskapet skulle fördjupas. I det sistnämnda fallet
var det Regionmuséets Cissela Olsson som höll i helheten. Engagerande jobb, visst!

”En liten kommun behöver inte ha något naturvårdsarbete”
Ovanstående fiktiva rubrik har säkerligen inte framsagts av nån Örkelljungapolitiker.
Tror inte ens de har tänkt tanken. Jag har däremot själv svårt att tyda deras handlingar,
deras budgetar, deras dubbla budskap på något annat sätt.

Tror man kan säga att kommunen 1998 låg ganska långt framme i naturvårdssam-
manhang – för att vara just en liten fattig kommun i skogssveriges södra del. Men när
en och annan politiker tyckte att man skulle arbeta aktivt med den nyss framtagna

Dammussla och flytsäv vid Vieån
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Naturvårdsplanen, då började ”de mäktiga” i politiken att dra öronen åt sig. Nej, inget
ska göras, så måste man ha sagt eller tänkt. Men efter några år kom ”kompromissen”
varvid man bestämde sig för att genomföra en större ny inventeringssatsning som
istället mer utförligt skulle belysa vårt småskaliga, utsatta kulturlandskap. Vi från na-
turskyddsföreningen samtyckte till detta... Men förstod aldrig varför man inte kunde
jobba med naturvårdsplanens många olika infallsvinklar samtidigt.

Regionmuseet i Kristianstad tog på sig uppgiften med inventering av kulturland-
skapet. Jag fick hjälpa till med mycket av fältarbetet. Cissela Olsson tog slutligen fram
en sammanfattande rapport, den fick namnet Bland stengärden och slåttergubbar,
2009. Tror det blev en hyfsad skrift som skildrade kulturlandskapet, men sett även med
historiska ögon.

Att få uppleva sådant märkligt ointresse – smått overkligt
Mottagandet av både Naturvårdsplanen och Regionmuseets rapport har dock så

smått chockat mig under och efter alla dessa år. Jörgen Andersson och jag redogjorde
för vår ganska omfångsrika, framarbetade Naturvårdsplan för Örkelljunga kommun
inför fullmäktige 1998. Vad jag påminner mig var det bara Kurt Arne Johansson från
avlägsnaste hörnet av kommunen som ställde någon undrande fråga. Alla andra var
mol tysta. Punkten efter på dagordningen var det eventuella inrättandet av en gymna-
sieskola. Då kan man kanske inte klara två stora frågor samtidigt.

I samband med framtagandet av rapporten om kulturlandskapet hölls nog mer än
tiotalet kvällssammankomster. Människorna i de byar som berördes hade bjudits in
personligt och uppslutningen var varje kväll väldigt god. Visst fanns här ett stort
intresse.

Om man ska sammanfatta min egen inställning till rapporternas vidare öden, så kan
jag nog bara använda ord som apati och stor förvåning. Vågar jag avslöja att jag
någon gång kanske snuddat vid tanken, att är det så här man ansvarar för sina budget-
medel – först försöka inringa ”problemen” med hjälp av ganska mycket pengar till
inventeringsinsatser i olika former. När det sen kommer till åtgärder för att förstärka
och bevara de viktiga naturvärden som tagits upp på bordet. Ja, då orkar man liksom
inte gå till beslut, eller vågar inte. Lite märkligt om det gällt andra områden, helt accep-
tabelt när det gäller landskapet, naturen?

Att bli uttröttad i förtid?
Jag går den lilla skogsvägen upp till Mats Gustafssons tryggt betande köttdjur, av
märket limousine. Gula, bruna, halvgröna löv dalar efterhand ner på vägens gräsrika
mittremsa. Kanske jag hellre själv velat vara ett sådant visset löv i vinden. Den klok-
skap som finns i dagens Sverige hör jag nog inte hemma i. Varken lokalt eller mer
nationellt.

Janne Johansson, ekolog
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Torrsommar

Flytsäv på torra land, Hörlinge ängar. Foto: Janne Johansson

Drönarbild över Ekholms by. Foto: Thomas Johnsson
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Medlemsavgifter för år 2018
295 kr Medlem i Naturskyddsförening (NF), Naturskyddsföreningen i Skåne och Örkelljungabygdens

Natur. Du får tidningen ”Sveriges Natur” i färg, med normalt sex nummer per år och med en
upplaga på 200 000 samt Alcedo tre gånger per år.

365 kr Familjemedlemskap i NF (fritt antal medlemmar på samma adress).
150 kr Lokal medlem i Örkelljungabygdens Natur. Vilket innebär att medlemsavgiften täcker framtag-

ningen och distributionen av tidningen Alcedo tre gånger per år.
Bankgiro nr 617-8792.
Har du e-post eller tillgång till Internet, finns stora möjligheter till ytterligare information.
Skicka ett brev till info@naturskyddsforeningen.se och fråga vad de kan erbjuda!

www.orkelljunganatur.se

Styrelse, avgifter m.m.
Örkelljungabygdens Natur krets av NF

Ordförande Patric Carlsson, Kungsvägen 3 S12, 286 34 Örkelljunga,
070-744 35 50, carlsson_patric@yahoo.com

Vice ordförande Björn Herrlund, Ekorrstigen 3, 286 35 Örkelljunga, 070-951 53 23,
bjornherrlund@gmail.com

Sekreterare Janne Johansson, Ingas väg 7, Ö. Ringarp, 286 91 Örkelljunga,
0435-501 31, janne_ringarp@telia.com

Kassör Leif Sigbo, Bjäregatan 3, 286 31 Örkelljunga, 0435-522 32,
leif.sigbo@telia.com

Ledamot Eva Persson, Ingas väg 7, Ö. Ringarp, 286 91  Örkelljunga,
0708-30 14 27, evahenny@hotmail.se

Ledamot Lena Ottosson, Hässleholmsvägen 47, 286 35 Örkelljunga, 0435-
511 03, lena@ottoson.net

Ledamot Christer Sandén, Bladvägen 2, 286 72 Åsljunga, 0435-46 05 38,
christ.sanden@gmail.com

Ledamot Lars Schale, Utterkroken, Killhult 161, 312 98 Våxtorp, 072-38,
lars@schale.se

Studiefrämjandet är det studieförbund som vi i Naturskyddsföreningen utnyttjar vid
anordnande av studiecirklar. Distriktskontor finns i Hässleholm (0451-140 90) och
därifrån kan vi även få stöd till täckandet av föredragskostnader samt till tryckandet av
exempelvis denna medlemstidning.
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