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Sommarens och höstens program
16/6 Söndag. Vilda blommornas dag. I år är det faktiskt sjuttonde gången

som detta samarrangemang kring vår växtvärld äger rum. Olika evene-
mang genomförs runt om i Norden och för vår del i Örkelljunga har vi
tänkt besöka Ingeborrarp. Samling vid Netto kl. 09.00.
Ansvarig Zigge

30/6 Söndag. Åraslövs mosse i Vinslöv besöks denna dag. Här hoppas vi få
se olika slags orkidéer, kärrspiror, ull- och starrarter m.m. I det kalkpåver-
kade området finns många arter som vi knappast kan förvänta oss att
hitta i vår egen kommun. Samling kl. 09.00 vid Netto.
Ansvariga Janne Johansson & Zigge

20/7 Lördag. Vandring längs Stensåns övre delar. Under 2018 gjordes utför-
liga inventeringar av Stensån med tanke på de biotoper som finns där.
Finns det goda betingelser för lax, öring, flodpärlmussla, utter m.m? Vi
ställer in oss på en vandring i Östra och Västra Tockarps byar. Ta gärna
stövlar eller likartat på fötterna. Samling vid Netto kl. 08.00.
Ansvariga Lars Schale & Janne Johansson

1/8 Torsdag. Slåtter i Spångabygget. En behjärtansvärd insats under den-
na tid av året är deltagandet i slåtterarbetet på den gamla sidvallsängen
i Spångabygget. Med liens hjälp arbetar vi oss nerför de blöta, tuvrika
sluttningarna. Vattenklövern, småvänderoten och kärrviolen har sedan
länge blommat över, men det lyser kanske ännu gult av myrliljor och
blått av ängsvädd. Vi hoppas att du om möjligt viker denna kväll för en
viktig naturvårdsinsats. Föreningen bjuder på fika och förhoppnings-
vis också på välslipade lieblad. Fotbeklädnad lämpligt för det fuktiga
underlaget. Samling vid Netto kl. 17.50.
Ansvariga: Janne Johansson & Perry Vigelsbo

8/8 Torsdag. Borttagning av slåttergräset. En vecka efter lieslåttern sam-
las vi för att bära bort det avslagna gräset, halvgräset och örterna. Ta
med dig rätt fotbeklädnad, räfsa, grep, busksax och egen fika. Samling
vid Netto kl. 17.50. Ansvariga: Perry Vigelsbo & Janne Johansson

18/8 Söndag. Biparadiset i Örkelljunga. Tillsammans med grannkretsen
Klippanbygdens Natur, kollar vi läget i det gamla sandtaget. Hur klara-
de den nyanlagda ängen förra sommarens torka? Vilka insatser har gjorts
för att gynna blommande växer och pollinerande insekter? Tillsammans
hittar vi både frågor och svar bland blommor och bin. Samling kl. 10.00

vid parkeringen på Ugglestigen. Medtag fika. Ansvarig Pär Svensson
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Sommaren står för dörren med blommande vägkanter och åter-
vändande sångfåglar. För sommarläsning kommer här ett nytt,
fullmatat nummer av Alcedo med artiklar om skog, om Stensån
och om hot mot Svenskemyr. Som vanligt också med ett nytt
program, exkursionsreferat och fågelobsar.

Trevlig läsning!
Redaktionen
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5/10 Lördag. Svampdag i någon hemmamark tillsammans med Mikael Berg-
kvist. Vi hoppas att hösten blir givande för den som vill vistas ute i
svampskogen. Men valet av marker vi ska besöka avgörs som vanligt
av sensommarens väderlek. Glöm inte bra svamplitteratur! Väl mött. Vi
ses vid Netto kl. 09.00. Glöm inte svampkorgen och inte heller fikakor-
gen. Ansvarig Eva Persson

24/10 Torsdag. Hur ser läget ut för miljön i Skåne? Når vi våra miljö- och
klimatmål? Vilka är de stora utmaningarna och hur går åtgärdsarbetet?
Miljöstrategen Tommy Persson från länsstyrelsen i Skåne gästar oss
denna kväll. Klimat- och energistrategin för Skåne ska ge inspiration,
vägledning och stöd för att utveckla och genomföra åtgärder för att nå
de regionala klimatmålen. Missa inte detta tillfälle för egen uppdatering
av ett viktigt område! Samling kl. 18.30 i Utbildningscentrum.
Ansvarig Janne Johansson

7/11 Torsdag. Örkelljungas skogar – varför ser de ut som de gör – hur blir
de i framtiden? Vi försöker fokusera på tillståndet i den egna kommu-
nen. Här finns bokskogar, enstaka ekskogar, alkärr. Här finns tallbeväxta
torvmarker kring våra myrar. Här finns det också granskogar, granbe-
stånd planterade för skogsägarens plånbok. Vi gör en resa runt i byg-
den med hjälp av många bilder. Upplagt för diskussion och kommenta-
rer. Samling kl. 19.00 i församlingshemmet; Fri rntré. Välkomna!
Ansvariga Perry Vigelsbo & Janne Johansson

17/11 Söndag. Sjövandring runt Hjälmsjön. Även denna höst tar vi oss för att
vandra runt en av våra större sjöar. Hjälmsjön är ju den sjö som ligger
mest centralt sett från Örkelljunga tätort. Vi försöker ta oss runt utan att
behöva traska för mycket på asfaltvägar. Samling vid Netto kl. 09.00.
Ansvarig Björn Herrlund

28/11 Torsdag. Holkspikning i Örkelljungas slöjdsal. Denna gång kommer
vår sågande, spikande innekväll att genomföras i Beringskolans slöjd-
sal. Skolledningen har tacksamt nog låtit oss använda dessa lokaler för
att bygga bostäder åt både stora och små fågelarter. Hoppas du vill
hjälpa oss! Samling utanför Beringskolan kl. 18.00.
Ansvarig Björn Herrlund.

5/12 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 från Örkelljunga. Vi
begränsar oss till max ca. 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

31/8 Lördag. Hanö – ön i Hanöbukten! Vi gör denna höstdag en annorlunda
exkursion till en säregen utpost utanför Blekinges sydvästra kust. Vi får
här uppleva en variationsrik natur med avenboksdominerade ädellöv-
skogar, öppna gräsmarker, buskmarker, hällmarker och småvatten. Hanö
har mycket höga geologiska värden och äger en intressant kulturhisto-
ria. Heldag! Avfärd från Netto kl. 08.00.
Ansvariga Eva Persson & Janne Johansson

10/9 Tisdag. Örkelljungas fladdermöss! Stefan Viktorsson från Hässle-
holm guidar oss. Följ med på en vandring där vi försöker titta närmare
på de hemlighetsfulla djurens värld. Vi använder ultraljudsdetektorer
för att lyssna på fladdermössens högfrekventa läten. En intressant,
spännande och rolig kväll utlovas. Samling vid Netto kl. 19.00.
Ansvariga Lena Ottosson & Janne Johansson

22/9 Söndag. Flyttfåglar på gång? Många av våra fågelarter vistas som be-
kant bara under häckningen i vår del av landet. Nu i september, oktober
kan vi däremot se ett flertal ”utländska” arter passera förbi. Ute vid
Skälderviken finns kanske snäppor och andra vadare att betitta. Må-
hända kan flyttande rovfåglar också inregistreras. Vi får se vart vi far
denna dag. Samling kl. 08.00 vid Netto. Glöm inte lämpliga kläder och
fika.
Ansvariga Björn Herrlund & Kurt Arne Johansson

På spaning efter den tid som flytt... Foto: Janne Johansson
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Attarpamossen – med omnejd den 7 april

Inte mindre än 16 personer deltog i denna omväxlande vandring i Bjälkabyggets och
Attarps in- och utägor. Själva Attarpamossen var huvudmålet och den nådde vi efter
att vi vandrat på en vångaväg från Stora Bjälkabyggets byaväg. Jan Andersson anslöt
till vandringen och delade med sig av sin lokalkännedom i både tid och rum. Liksom
Anders Brorsson, uppväxt på en granngård en bit längre bort.

Dubbeltratsen sjöng livligt under utmarschen, ett tranpar hade stått på betesmarken
tidigare på morgonen, några starar småsjöng... Vid våra frågor berättade Jan att det
kring 1960 funnits ett välbesökt orrspel på åkrarna närmast mossen. Visst var där 15–
20 tuppar på den tiden, men Jan tror det också kunde vara 25–30 när det var som flest.
Idag finns inga orrar kvar. Och det var kanske 30 år sen storspoven slutade häcka, och
länge sen tofsvipan försvann.

Ute på Attarpamossen finns i norr en del relativt grunda torvgravar, där strötorv en
gång brutits. En vildsvinsmatning i mindre skala fanns här också förr. Klockljung,
ljung, kråkbär, vitag, tranbär, rosling (någon hittade en utslagen blomma), tuvull och
tuvsäv sågs. Och många små eller halvstora myrtallar.

Bokbukett vid Attarps skola. Foto: Perry Vigelsbo

Exkursioner
Värsjön den 2 mars

I programmet stod att exkursionsmålet fick rådande väder bestämma. Och visst fick
vädret denna lördag i vårmånaden mars, göra det. Det var ett par plusgrader, barmark
och det fanns hassel- och alpollen i luften, i alla fall hade pollenrapporteringen i
medierna sagt oss detta. Skulle det bli till att styra kosan till någon kustlokal eller bli
kvar ”himmave”? Det blev en hemmalokal som besöktes.

Färden styrdes mot Värsjön med fyra deltagare. Sjön kollades först av från Sjöhol-
ma-sidan. Efter bara en liten kvart där kändes det; vad kallt det var! Trots mössa,
vantar, tröjor i flera lager och långkallingar var det mycket kyligt. Men, vilken otrolig
massa skrakar det låg i sjön, storskrakar. Säkert är detta rekordantal i vår kommun, för
inte mindre än 325 storskrakar kunde räknas in, minst. De var inte lätta att räkna, de
dök, flög över sjön en bit och landade, och en hel del öar finns i sjön att försvinna
bakom. Lättare att hålla reda på var den ensamme salskrak-hanen och de två viggha-
narna borta vid Linhultet. Åt Landön till låg de två knölsvanarna, som setts i sjön de
senaste veckorna, en häger drog över, ett antal knipor här och var. Ja, efter knappa
timmen här kändes klan i fingrarna och till och med i fötterna.

Det fick bli en koll vid Osbäcken också. I denna delen av sjön var det nästan fågel-
tomt, vinden låg på in mot stranden och den oroliga sjön gjorde att fåglarna valde att
vistas i andra delar av sjön. Fikan intogs här, i lä av sten och träd. Efter lite småsnack
kändes stugvärmen där hemma lockande och vi åkte hemåt. Och det var nog ännu
blåsigare ute vid havet.

Björn Herrlund

Martall på Attarpamossen. Foto: Perry Vigelsbo
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Upp mot ljungheden gick vi på den gamla byvägen mellan byn Bollalt och Bollaltebyg-
get. Där såg vi de första slåttergubbeplantorna samt några gröna sandlöpare och även
en del stagg. En bit av heden i den sydliga delen var nyligen avbränd (man försöker
bränna en bit av den 6 ha stora heden varje år). Där letade vi efter de första slåtterfibb-
lorna, men fann inga, kanske har de inte kommit igång efter bränningen. På väg upp

mot toppen hörde Kurt Arne trädpiplärka och ärtsångare. Vi såg ett fint bestånd av
kattfot och uppe på toppen fick vi räknat in 8 plantor av slåtterfibbla.

Det är fin utsikt ut mot Bjärehalvön uppe från toppen, där vi blev beskådades av en
röd glada. Vi gick tillbaka ner genom bokskog där vi hörde grönsångare, lövsångare
och en av dagens höjdpunkter; en göktyta. Förbi gården igen tittade vi på mästerot
vid det gamla brygghuset, tog oss till bilarna för dagens fika. Under fikat såg vi
hussvala, rödstjärt, svartvit flugsnappare och stare.

Därefter fortsatte vi mot Mästocka ljunghed. Det första som visade sig var en busk-
skvätta. Vi började med att leta efter mosippa och vi hittade en planta utan blomma,
och den hittades tack vare att någon markerat den med en liten pinne. Det hördes
trädpiplärka, ängspiplärka och sånglärka. Det var inte avbränt på den här heden, vilket
skulle behövas för ljungen var kraftig på vissa ställen, dock hittade vi mycket slåtter-
gubbe, kattfot och mjölon på de bitar där ljungen inte var så kraftig. Mycket prat om
han- och honplanter på kattfoten (rosa, vita, långsträckta eller kulliga blommor) fler
mosippor räknades in på vägen tillbaka till bilarna samt lite cypresslummer. Det blev
många timmar men vi lyckades se en hel del.

Lars Schale

Hårginst, Hallands landskapsblomma. Foto: Perry Vigelsbo

Bollaltebygget och Mästocka den 5 maj
Vi var idag nio stycken som fick en fin om än lite kylig dag i södra Halland. På vägen
upp mot Bollalt fick vi i vår bil se en storspov i Pershult, en häger och en ormvråk i

Kåphult och en morkulla som flög över vägen strax före Knäred. Uppe vid Bollaltebyg-
get (namnet kommer av Bollalts böge) började vi med att titta på rosetterna till sommar-
fibbla, gick förbi den stora boken, rundade den gamla gården och gick upp i fägatan
med fint upplavade stengären.

Fikat intogs i en lövbacke i väster, mot Attarp till; invid en vildvuxen granskog och en
ekdominerad tidigare betad skog. Sen följde vi mossvägen mot gårdarna i Attarp. En
hemmansägare idkade aspträdfällning med hjälp av sin lastare.

Vi följde så vägen tillbaka mot Bjälkabygget. Mycket mäktiga bokar och bokklungor
intill gamla skolan i Attarp/Bjälkabygget begrundades; åldern vågade vi inte gissa. En
tidigare betad hagmark med hålrika aspar, en spillkråka som hörs. Vi pratade om Gunnar
Bielk som i mitten av förra seklet plöjde fram två mycket fina flintyxor från stenåldertid
på sin åker; möjligen en gammal offergåva till en solgud. Och visst blev det mycket
prat, samtal och trivsel.

Janne Johansson

Hembygdsgården i Bollaltebygget. Foto: Perry Vigelsbo
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lande, spännade nutidslandskap. Är man intresserad av friluftsliv och/eller naturstu-
dier kan detta ”återkoloniserade” Svenskemyrsområde erbjuda ett nytt besöksområ-
de. Ett sådant område borde långt tidigare getts ett påfallande högt naturvärde i sam-

band med att planerarna delar in naturen i olika klasser – inte minst nu när många av de
bortbrutna värdena på olika sätt har återkommit.

För oss i Örkelljungabygdens Natur är det mycket märkligt att man än en gång, i en
tid som vår, åter tänker utsätta återstoden av denna ”världskrigsmosse” för en ny och
definitiv bortbrytning. Att åter återföra merparten av områdets naturvärden till det mer
riskabla ”nolläge” som en 30-årig brytningsperiod kommer att medföra – är det verkli-
gen försvarbart? Ja, nu när en förhållandevis gynnsam bevarandestatus för myren
som sådan alltmer är på väg att inställa sig.

Artskyddsutredningen, är den trovärdig?
Econova Garden såg sig, efter den första ansökningsperioden och de remissyttranden
som då inkom, nödsakade att komplettera sin ansökan om bortbrytning av Svenske-
myr med en ”Artskyddsutredning”. Naturvårdskonsulten Calluna AB tog på sig som
sin uppgift att göra denna insats. Huvuduppgiften kom att bli en analys där den lokala
livssituationen för arterna orre, grönbena och citronfläckad kärrtrollslända skulle skär-

En av Skånes få lokaler för grönbena

Överklagande gällande Svenskemyr
Vi i Örkelljungabygdens Natur, krets av Naturskyddsföreningen, vill på nedanståen-
de sätt uttrycka vår mening i detta ärende. Fokus kommer att läggas på orren och dess
uppträdande i dåtid, nutid och framtid. Med tanke på hur miljötillståndet på Svenske-
myr har utvecklats under de senaste 30–40 åren är vi mycket undrande över varför
länsmyndigheten har gett klartecken till Econova Garden att under en 40-års period få
bryta bort i princip all brytvärd torv i området.

Svenskemyr, en myr på väg att återställas
Den urgamla myr som Svenskemyr utgör har framförallt förändrats genom 1900-talets
täktverksamheter. 1907 var det år som Skånska Landtmännens Andelstorfströ-fören-
ing u.p.a. startade sin verksamhet på myren medan AB Svensk Torvförädling tog över
driften 1969. Driften lär ha avslutats senast 1977. Efter mer än 40 år har det sterila

torvtäktslandskapet allt eftersom långsamt förvandlats och mycket av både växt- och
djurlivet har återkoloniserat.

I nordvästra Skåne utgör mossarna, myrarna en mycket säregen del av landskapet.
De skapar stark omväxling och bidrar med naturvärden av annorlunda slag. Betydel-
sen av dessa särpräglade våtmarker kan därför knappast övervärderas och vikten av
en stringent hållning mot bortbrytandet av desamma bör väl vara en självklarhet idag.

Att Svenskemyr under de drygt 40 år som gått sedan torvbrytningseran avslutats
återfått många naturvärden genom sin avskildhet, genom att växtlighet återetablerat
sig, genom att djurlivet i form av däggdjur, fåglar och insekter åter hittat tillbaka. Det är
faktiskt så att den fyrtioåriga återkolonisationen på flera sätt har skapat ett klart tillta-
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konstateras lite varstans och blickar man ända bak till 1800-talets ljunghedar så var
orrens förekomst i sydvästra Sverige mycket stark.

Med anledning av de svängningar och populationsminskningar som orrstammen
genomgått under det senaste halvseklet i dessa trakter, har vi i Örkelljungabygdens
Natur funnit flera anledningar till att mer intensivt studera kommunens bestånd av
arten. Detta har gjorts vid ett flertal tillfällen.

Den första mer kommunövergripande orrinventeringen genomfördes åren 1998 och
1999, vilken sen har följts av nya undersökningar åren 2008, 2014 och senast 2018. En
enkel tabell över antalet orrtuppar på Örkelljunga kommuns orrmossar/orrlokaler redo-
visas här nedan.

Av tabellen ovan framgår det mer än väl att orrens situation i denna del av landet har
blivit allt mer prekär. Man finner också att en av lokalerna, Svenskemyr, tycks ha en
icke oväsentlig betydelse för överlevnaden av det kvarvarande lokala orrbeståndet.
Noteras kan att vid den av Econova Garden beställda fågelinventeringen av Svenske-
myr år 2013 (utförd av Janne Johansson) sågs minst 5 orrtuppar och år 2016 rapporte-
rades hela 9 tuppar (enligt konsultbolaget Callunas rapport) på myren. Siffran kan vara
något osäker.

Antal orrtuppar vid inventeringar i Örkelljunga kommun
1998-99 2008 2014 2018

Smörmyr 10 6 2 1
Flåssmyr 20 5 4 3
Stensmyr 5 3 2 1
Svenskemyr 5 3 3 3
Smedhultamossen 3 1 2 2
Liamossen 3 1 1 3
Store mosse 3 1 1 1
Linhultsmossen 2 1 - -
Långalts-/Skrikamyr 3 1 2-3 3
Jännaholmsmossen 1 1 1 1
Attarpamossen 1 - 1 -
Fjärhanamossen 2 - -
Fäje myr 1 - 2 -
Nissakäll 1 - - -
Västrarp 1 - - -
Fagerhultamossen - - 1 -
Sonnarpsmossen - - - 1
Summa antal tuppar 49 23 23 19

skådas. Arter som tjäder, nattskärra, trana och lärkfalk lämnades utanför undersök-
ningen. Det som analysen skulle ge svar på var om kriteriet ”gynnsam bevarandesta-
tus” var tillämpbart på de tre arterna även om Svenskemyr skulle bortbrytas i samband
med den önskade, framtida 40-åriga täktverksamheten.

De resonemang och tankegångar som förs till tals i utredningen känns ofta intres-
santa, men vad vi kan förstå är bristen på reell kunskap om arternas lokala situation
betydande. Därför kan man nog ifrågasätta flertalet av konklusionerna, bedömningar-
na. Se mer nedan!

Huvudanledningen till framtagandet av utredningen är ju helt klart att få ihop en
skrivelse som gör att brytningen av torv i området inte utlöser det momentum att
dispens krävs från Artskyddsförordningen. Detta framgår på flera håll i utredningen.
Men detta skapar givetvis tvivel i vad mån utredningen kan kännas tillräckligt pålitlig
och trovärdig.

Snabbskiss av orrens prekära läge
Orrens lilla kvarlevande bestånd längst ner i sydvästra delen av Kronobergs län och
längst upp i nordvästra delen av Skåne län utgör något av en sista utpost för arten i
landet. Längre tillbaka i tiden har starka populationer av detta skogshöns kunnat

Spelande orrtupp. Foto: Patric Carlsson
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Ur Callunas rapport ”Artskyddsutredning för Svenskemyr” saxas följande:
Svenskemyr – riskbedömning (sid 12): ”Flera besök och inventeringar indikerar
att Svenskemyr hyser en spellokal med flera spelande tuppar. Myren anses därför
som en förhållandevis viktig lokal för orre (lekplats) i landskapet. I södra Sverige
och då främst Skåne kan man konstatera att orren har minskat påtagligt under sista

halvseklet och lokalt tycks orr-
beståndet ha nått en kritisk
gräns. …   Stor risk för påverkan
genom buller och habitatför-
lust.”
Bedömning av gynnsam bevaran-
destatus (sid 22): Slutsatsen är att
orren ligger nära gränsen för
gynnsam bevarandestatus på lo-
kal nivå eftersom konnektiviteten
är sårbar och andelen livsmiljöer i
landskapet ligger nära tröskelvär-
det för när orrspel kan förekom-
ma. Orren har däremot gynnsam
bevarandestatus på nationell
nivå.
Täktscenario utan skyddsåtgär-
der (sid 24): Slutsatsen är att en
täkt vid Svenskemyr riskerar att
försvåra gynnsam bevarandesta-
tus lokalt (för orren).

De slutsatser som konsultbola-
get Calluna dragit tycks till stora
delar baseras på den kunskap om
den lokala orrstammen som akti-
va medlemmar i Örkelljungabyg-
dens Natur delat med sig av. Märk-
ligt nog har inte konsultbolaget

varit ömsesidigt villig att återkoppla till oss ideella uppgiftslämnare för att inhämta vår
respons på deras analysförsök av en möjlig verklighet. Varför kan man undra? I det
läget tycks våra eventuella kunskaper och erfarenheter inte ha varit av något intresse.

Rimligen måste man istället notera följande. Vi som följt förhållandena i trakten
under en längre tid måste konstatera att orren idag befinner sig i en mycket brydsam
belägenhet både lokalt och regionalt. Och detta gäller inte bara för lokalerna, område-
na närmast Svenskemyr utan även för i stort hela det sydvästra utbredningsområdet
som här kommer i fråga. Under en längre tid har vi hoppats på att myndigheter med

Transpår i dyn. Foto: Janne Johansson

Gynnsam bevarandestatus?
Begreppet ”gynnsam bevarandestatus” används i dessa sammanhang för att försöka
reda ut följderna av en möjlig, framtida exploaterings påverkan på miljön, på framförallt
enskilda arter. Hur kan ett sådant ingrepp inverka på livssituationen för exv extra
hänsynskrävande fågelarter. Vi i Örkelljungabygdens Natur finner det anmärknings-
värt att den sökande, Econova Garden, med hjälp av Callunas artskyddsutredning,
säger sig kunna hävda att den föreslagna 30-åriga täktverksamheten inte kommer att
medföra en mycket stark påfrestning för den redan nu hårt pressade orrens överlev-
nadsmöjligheter lokalt sett. Denna mångåriga verksamhet, som nu planeras ute på
själva mosseplanet på Svenskemyr, innebär istället en mycket stor chanstagning visa-
vi orren och dess möjligheter att överleva i denna trakt.

Visst har vi lokalt verkande naturvårdare och ekologer länge tyckt att det verkligen
behövs genomtänkta, aktiva insatser för att skapa livsrum för en framtida, lokal orr-
stam i denna del av landet – men sannerligen borde dessa insatser vara av ett annat
slag än i form av en 30-årig mycket aktiv täktverksamhet!

Från ideellt håll har vi, som redan sagts, under ett flertal decennier försökt lyfta fram
problematiken med de starkt förminskade bestånden av orre och tjäder i denna del av
landet. Insatser kopplat till ett större ”Life to Ad(d)mire-projekt” gjordes av statliga
myndigheter för några år sen, vilket inbegrep bortröjning av talluppväxt på några stora
mosskomplex i exv Småland. Det har dock ur vår synvinkel varit svårt att få några
myndigheter att mer seriöst satsa medel och tankekraft för ett än mer heltäckande
projekt som ”går i klinch” med hela skogshönsproblematiken, även den som visar sig
i södra, sydvästra Sverige.

När vi nu istället ställs inför det faktum att en ganska stor, viktig våtmark som
Svenskemyr ganska lättvindigt sorteras bort som i sin möjliga funktion som viktigt
framtidsområde för skogshönsen i våra trakter – då inställer sig många frågor. Även i
Callunas artskyddsutredning anses ju myren som en förhållandevis viktig lokal för
orre, inte minst p.g.a. att orrbeståndet tycks ha nått en kritisk gräns lokalt sett.

Hur tänker man egentligen? Varför visar länsmyndigheten, i ett fall som detta, ett så
svalt intresse för den lokala skogshönspopulationen, här i länets okända utkant?
Varför vågar man så smått spela ”hasard” med arternas framtid under de kommande
25–30 åren? Varför har man inte tidigare arbetat för att gynna skogshönsens framtid i
dessa trakter. Nu har man mycket svårt att tycka att myndigheten skulle ha agerat
trovärdigt. Inte ur naturvårdssynpunkt i alla fall.

Callunas bedömning och orrens lokala situation
Enligt den av Calluna framtagna artskyddsutredningen är orrens situation i denna del
av landet nära gränsen för gynnsam bevarandestatus. Men man påstår samtidigt att
det inte råder något ”stort hot att den skall försvinna från området”. Som om inte
artens nuvarande prekära populationsstorlek skulle vara orsak nog till oro.
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Slutligen anser vi i Örkelljungabygdens Natur att det beslut som länsstyrelsen i Kro-
nobergs län nu fattat är ett klart olämpligt och otidsenligt beslut och att deras ställ-
ningstagande bör omprövas av högre myndighet.

Vilket stort avbräck att detta område offras! Det märks på flera sätt, inte minst genom
använda ordval att många som varit inblandade i denna process, aldrig tycks ha fått

upp ögonen för områdets kvalitéer. Ett intressant frilufts- och naturområde ska alltså
nu med öppna ögon åter förpassas 50-80 år tillbaks i tiden. Så fantasilöst och opassan-
de.

En slutkommentar. I beslutshandlingarna, sid 8 (37), står följande sentens nedskri-
ven som sammanfattning av myndigheten: ”Bolaget har beskrivit nollalternativet
och bland annat framhållit att om inte Svenskemyr bearbetas måste man öppna en
täkt någon annanstans.” Kanske kan det vara en salomonisk lösning på denna pro-
jektansökan – låt Bolaget ”öppna en täkt någon annanstans”!

Örkelljungabygdens Natur

Janne Johansson Björn Herrlund
Ordförande Kommunornitolog

En ny morgon gryr över Svenskemyr?

ansvar i hela denna del av södra Sverige skulle sätta till tankekraft och resurser för att
på sikt råda bot på och försöka förstå situationen för orren – och för den del även för
tjädern. Hitintills har detta inte skett i någon större omfattning.

Vi i naturskyddsföreningen Örkelljungabygdens Natur ser istället med stort bekym-
mer på att myndigheterna i denna tid är villiga att steg för steg försämra de lokala och
regionala förhållandena för inte minst skogshönsen. Många av de återstående orr-
och tjäderlokalerna har genom åren försämrats och förminskats, men ska man ha nå-
gon möjlighet framöver att rädda kvar dessa märkliga, fantastiska fågelarter så är det
av stor vikt att äntligen ta sig an uppgiften att bevara och förstärka dessa arters
hemmiljöer. Inte är då rimligt att aktivt och destruktivt påverka arternas återstående
miljöer med exv täktverksamhet eller slentrianmässigt, rationellt skogsbruk. Är det
rimligt att som myndighet chansa och hoppas – i ett viktigt artbevarandearbete som
det kring skogshönsen? Hur ansvarstagande är ett sådant förfarande?

Vi delar verkligen inte Econovas (och indirekt även Callunas) bedömning att den
påverkan på områdets orrstam (och övrigt naturliv), som en torvtäkt modell maxi skulle
medföra, kan betraktas som näst intill negligerbar. Den artskyddsutredning som tagits
fram tycks redan vid starten bara ha haft en övergripande målsättning – den att finna
formuleringar och skrivsätt som vid behov ”omtolkar” den risk/fara en totalbrytning
av myren innebär för de studerade arterna. På något annat vis kan man knappt tolka
rapporten.

Avslutningskommentarer
I Örkelljungabygdens Natur har vi svårt att förstå att länsstyrelsen i Kronobergs län
den 31 januari 2019 har godkänt den täktansökan som företaget Econova lämnat in för
att få laglig rätt att under 30 år bedriva torvtäkt på hela Svenskemyrområdet. En av
anledningarna är att vi inte kan finna att företaget på ett övertygande sätt har visat hur
skyddsvärda fågelarter som orre och grönbena (upptagna i artskyddsförordningen)
kommer att garanteras gynnsam bevarandestatus när täktverksamheten är det enda
allenarådande. Alltför många riskabla ”moment” finns att bemöta. Visst måste man
konstatera att myndighetens tjänsteutövning när de hjälpte till med att lotsa genom
Econovas projektansökan har något av chanstagning över sig. För visst finns det
andra och bättre alternativ för belägenheten av dylik verksamhet än denna.
Vi anser också att Calluna AB:s artskyddsutredning har ett flertal svaga punkter och
flera tvetydiga resonemang i sin rapport och man kan knappast påstå att de har be-
handlat grönbenans, orrens och inte heller tjäderns situation på ett tillräckligt och
uttömmande sätt. Och när bolaget Econova helt frankt påstår att tjädern i dessa trakter
”har stärkt sin ställning” så kan man undra vem man haft som informatör. Ja, visst är
det märkligt att tjäderns ställning inte undersökts på ett mer seriöst sätt. Hur och av
vem bestämdes detta?
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Kort bakgrund
Sen i alla fall 1000 år har Skåne varit det landskap i Sverige där ädellövskogen, framfö-
rallt bokskogen, haft sitt viktigaste fäste. Men 1900-talets syn på skogsbruket kom att
inbegripa en mycket knepig period av skogstillväxt och ”förenkling” och av en allt
eftersom mycket stark ekonomisk fokusering på många håll.

Om blicken riktas mot norra, nordvästra Skåne är det uppenbart att införandet av ett
mer ordnat skogsbruk i dessa trakter (ofta med start från tidigt 1900-tal, ibland först
från 1950-talet) på sikt fört med sig att bok- och ekskogen minskat starkt i areal, att
tidigare ljunghedar planterats igen (nästan alltid med gran), att den tidigare, ofta träd-
fattiga men mycket utbredda utmarksskogen/skogsbetet mest överallt ersatts av ak-
tivt skogsbruk.

Skogsbetesperioden utgjorde en mycket lång epok, oftast mellan 500–1000 år i dessa
trakter (om man begränsar sig till perioden med permanent bebyggelse) men epoken
kom ju därefter under 1900-talet att med besked förpassas till historieböckerna. Utan
att myndigheter eller ansvariga till synes orkade ta några krafttag för att hitta en mer
rimlig, annorlunda ”avvecklingsplan”, bevarandeplan. Här finns, fanns många starka
värden ur både natur och kultursynvinkel! Under 1900-talet har man alltså med öppna
ögon i stort låtit resten av värdena gå sin grav till mötes. Om man bortser från en del
värdefulla punktobjekt. Detta säger ganska mycket om oss människor och framförallt
om oss nutidsmänniskor, våra ”prioriteringar”. Hela kulturlandskapet har, inte minst i
norra Skåne, på något ”kollektivt” sätt prioriterats bort. Och detta har skett bara under
någon enstaka generations tid.

Strategin 2006 och förslaget 2019
När nationella prioriteringar ska göras i samband med skydd av skog i landet kommer
givetvis bokskogen och ädellövskogen att bli Skånes lott. Detta var förstås fallet 2006
och så gäller även i den nu småreviderade strategin 2019. Att under lång tid (”strate-
gin” gällde förstås indirekt redan för naturvårdsmyndigheterna långt bak i 1900-talet)
enbart ha den mycket viktiga ädellövskogen som enda fokus har dessvärre fört med
sig att många viktiga naturmarker och skogsområden i norra Skåne har fått stå tillbaka,
bortprioriteras. Med ofta katastrofala följder, måste man konstatera.

Själv är jag dåligt påläst i hur olika länsmyndigheter har försökt att göra rimliga
avvägningar, hur och om man har lobbat och lagt energi på att försöka påtala för de
nationella myndigheterna att norra Skåne dock har riksintressanta värden att försvara
förutom ädellövskogen. Men det man nu åter kan konstatera, i ett sammanhang som
detta, är att när strategin för skydd av skog i Skåne ska diskuteras och fastställas, då
är norra Skåne i stort återigen en vit fläck. Tragikomiskt kan man påstå att den försum-
melse av naturskyddet i norra Skåne som natur- och skogsvårdsmyndigheten gjorde
sig skyldig till under 1900-talet nu ”slutförs” under 2000-talet. Vad gäller försöken att
bevara helheter och större bevarandevärda naturområden.

Strategi för skydd av skog i Skåne
Våra regionala myndigheter i form av skogs- och länsstyrelse i Skåne har ett stort
ansvar för hur skyddet av våra skogar genomförs och vilken strategi man försöker
tillämpa i sammanhanget. 2006 antogs ett sådant policydokument men innevarande år
ska man nu uppdatera den dryga decenniet gamla planen. Vilken typ av skogar, skogs-
typer ska ägnas mest uppmärksamhet, vilka vill man göra till naturreservat eller ge
biotopskydd. Undertecknad var närvarande (repr. för SkOF) när ett dialogmöte hölls
med olika aktörer med intresse för skog; markägare, naturvårdsföreningar m.fl.

Allmänt
Under denna eftermiddag på länsstyrelsen i Kristianstad hölls ett välbesökt dialogmö-
te. Myndigheterna Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne inledde med en genom-
gång av sitt förslag till en redigerad strategi för skydd av skog i Skåne. Frågor och
diskussion allt eftersom. Här nedan en del kommentarer och synpunkter, men mest
bara från min horisont – huvudsakligen belägen i norra Skåne.

Blåbärsrik tallskog
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ne, inom LONA-projektet ” Tjäderskogar och orrmyrar – ett landskapsperspektiv på
Nordskånes skogsbygd”, så hörde vi av oss till länsmyndigheten. ”Finns det inte
möjlighet att jobba en del med de skogs- och myrområden vi tycker är extra betydel-
sefulla, att kanske kunna ta större grepp på?”

Men svaret blev att visst var länsstyrelsen intresserad av projektet, men alla ekono-
miska insatser var öronmärkta för ädellöven. Man måste förstås inse att länsmyndig-
heterna offrat både skogshönsen, myr-/skogsområdenas säregenhet, skogsbetessko-
garnas rester och framförallt förlorat hoppet att det är rimligt att satsa statliga pengar
för att rädda eller få tillbak norra Skånes viktigare naturområden på ett genomtänkt
sätt. Det räcker verkligen inte med bara små fragmentområden, enstaka biotopskydd,
en del reservat utspridda i landskapet. Det måste givetvis finnas ett rimligt vardags-
landskap där emellan, ett landskap med möjlighet att skapa en helt annan framtid.

Verkligen märkligt att vi kloka, duktiga nutidsmänniskor tillåtit och tillåter en sådan
utveckling av vårt naturlandskap, av helheten i landskapet. Märkligt och sorgligt. Och
det tar lång tid att återställa en mer rimlig bevarandevärd helhet i skogslandskapet; en
del kvalitéer går givetvis aldrig att återställa. Men nu tycks man alltså fastställa en
reviderad strategi där man åter igen tycker det är ok att blunda för denna del av Skåne.
Känns som sagt märkligt och smått ”skamligt”.

Janne Johansson

Planterad produktionsskog

Och allt eftersom tiden gått har det i den ”marginaliserade” norra länsdelen ofta blivit
allt svårare att hitta några kvarvarande, starka ”värdekärnor” att bygga på – om man
händelsevis vill försöka restaurera delar av detta landskaps forna, stora kvalitativa
möjligheter i nån framtid. Att ekonomiskt sinnat skogsfolk kan tänka sig offra betydel-
sefulla naturvärden (på landskapsnivå) kan så vara, men att naturvårdande myndighe-
ter och tjänstemän ställer upp eller känner sig tvingade att ställa upp på samma filoso-
fi... det känns märkligt. Förstår inte hur man ska tolka de fyra–fem decennier som har
passerat på annat sätt. Alltså, att norra Skåne mest bara ska vara ett skogligt produk-
tionslandskap, avbrutet av en del sjöar, myrar och några reservat!

Slutkommentarer
Kontentan är att det är mycket svårt att ta till sig både den nationellt gjorda priorite-
ringen och den av länsmyndigheterna nu exekverade rapporten – att man i stort helt
ska bortse från exv myr-/skogsområdena i norra Skåne, men även från de sista bland-
lövskogarna som utgör rester från skogsbetesperioden/de betade utmarksskogarna.
De delar av dessa skogsområden som ännu inte avverkats och förnyats med planterad
gran eller kanske tall under 1900-talet. Om man inte på Sverige-nivå vill ta på sig något
ansvar, så borde i alla fall rimligen länsmyndigheter av olika slag anta detta ansvar.
Och lobba uppåt på ett sätt som ger resultat. Eller hitta andra lösningar!

När jag tillsammans med Hässleholms kommunekolog Lars-Erik Williams för något
halvt decennium sen sysslade med skogshönsen i Skåne, med fokus på Nordvästskå-
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Inledning
Stensån är en medelstor å i det halländska och skånska landskapet. Avrinningsområ-
det är 284km2 och domineras av skog (46%), åker (26%) och övrig mark (21%). Huvud-
fåran är 4,7 mil lång och i snitt ca 6–10 m bred. Den är helt oreglerad och saknar aktiva
kraftverk i huvudfåran. Stensåns avrinningsområde börjar som dike vid Porkenahult i

Skåne som är vattendelare mellan Stensån och Smedjeån. Stensån rinner i Skåne ge-
nom Svarta sjö, Vita Sjö och Vemmentorpajön.

Vid Drakabygget går Stensån in i Halland och genom Sjöaltesjön. Uppströms Stack-
arp ansluter Lilla Stensån. Ån blir här dubbelt så stor och rinner förbi Stackarp, Kärra-
mölla, Vindrarp och ned mot Hasslöv. Efter Hasslöv rinner den åter in i Skåne och
mynnar ut i Laholmsbukten vid Båstad. Sjöarna i huvudfåran har en viktig funktion då
de är uppehållsplatser för den tidigstigande Stensålaxen och har även en viktig funk-
tion som uppväxtplatser för ål. Stensån och Lilla Stensåns övre delar är till stor del
utdikade och rätade i sina avrinningsområden, det är få sträckor som inte på något sätt

Nedströms dämmet i Drakabygget. Foto: Janne Johansson (2006)

Inventering av Stensåns övre delar
Under 2018 har Per Ingvarsson på Fly Vatten & Fiskevård AB, fått i uppdrag av
Stensåns vattenråd att inventera Stora och Lilla Stensån med biflöden. Syftet med
undersökningen är att ta fram förslag och underlag som kan ligga till grund för fiske-
vårdsåtgärder och biotopvård för att gynna den biologiska mångfalden. Inventering-
en har gjorts med Jönköpingsmodellen (meddelande nr 2017:09) modifierad och där
inventeraren har gått utmed vattendraget och därifrån gjort sin bedömning. Invente-
ringen har även tagit del av tidigare inventeringar för att kunna göra en så rättvis
bedömning som möjligt.

Om inventeringen

Inventeringen har inriktat sig på bedömning av laxfiskbiotoper och åter-
ställning av dessa. Rapporten delas in i två delar – inventering av Sten-
såns huvudfåra med biflöden uppströms väg 24-Stackarp och invente-
ring av Lilla Stensån med biflöden.

Hela de övre delarna av Stensån är mer eller mindre påverkade av mänsklig
aktivitet genom skogs- och jordbruk, med dikning av biflöden samt
bortrensning av material. Det innebär att åarna är mycket känsliga vad
det gäller nederbörd. Potentialen för Stensån och Lilla Stensån ligger i
att återställa mycket av de uppväxt- och lekområden som tidigare
bortrensats. Det gäller att få huvudfårorna att bli mer mångformade
och vattenhållande. Genom att täppa igen järnockradiken och göra de
tillrinnande bäckarna mer vattenhållande kan man få en bättre
vattenkvalité, buffrande förmåga och minska flödesskillnaderna vid
hög- och lågflöden. Viktigt är att ha bra kontakt med markägare och se
över dikningsföretag. Att kalka avrinningsområdena är oerhört viktigt
för att uppehålla det biologiska livet och överlevnaden för Stensålaxen
samt övriga fisk- och musselarter knutna till vattendraget.

Under inventeringen har utterspillning, större och allmän dammussla
noterats. Totalt gjordes 67 observationer av utterspillning/spår. Stor
och allmän dammussla sågs i och nedströms Sjöaltesjön, allmän
dammussla fanns i och nedströms Vemmentorpasjön, Vita sjö och Svarta
sjö samt Gårdsjön. Signalkräfta fanns i hela det inventerade
vattensystemet. Fram till 1990 talet fanns flodkräfta. Totalt undersöktes
nära 4,1 mil i huvudflödena Stensån och Lilla Stensån. I biflödena
undersöktes 18,7 mil fördelat på 71 biflöden.
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De tillrinnande biflödena som rinner upp på Hallandsåsen är därvid mycket viktiga lek-
och uppväxtområden, speciellt för havsöring. Uppströms Stackarp finns viktiga lek-
område i Stensåns huvudfåra, speciell nedströms Sjöaltesjön, men även uppströms
Sjöaltesjön upp till det dämme vid Drakabygget (VH1) som utgör vandringshinder.

Övre delarna uppströms dämmet vid Drakabygget samt Lilla Stensån är till stora
delar rätade och rensade med stora möjligheter till att kunna återställas och bli mycket
bra uppväxtbiotoper. Området uppströms Drakabygget utgör en enorm resurs för
Stensålaxen som idag i princip är helt outnyttjad. Bland annat har det tidigare rivna
dämmet vid Drakabygget (VH1) byggts upp igen med övertäckta lek- och uppväxtom-
råden som följd. Visserligen har det gjorts ett mindre omlöp förbi dammen men däm-
ningen påverkar nära en km av ovanliggande lek-/uppväxtbiotoper samt att större fisk
och utvandrande smolt får svårt att ta sig tillbaka ut till havet. Att få bort dämmet helt
vid Drakabygget (VH1) är en mycket viktig åtgärd och har en nyckelroll för biotopres-
taureringen samt för att framtida smoltproduktion ska kunna lyckas.

I Stensåns avrinningsområde/biflöden finns ett flertal dammar och andra typer av
vandringshinder. Vandringshindren hindrar inte bara lax och öring att kunna nå sina
uppväxtplatser utan även havs- och flodnejonöga samt ål. I en del av dammarna har
det tidigare inplanterats regnbågsöring och att det möjligen görs fortfarande. Isätt-
ning av odlad fisk till vatten som rinner ut i Stensån kan påverka den unika Stensålaxen
på ett mycket negativt sätt med sjukdomar som följd. Under laxleken 2018 har vuxna
svampangripna laxar påträffats både i huvudfåran nedströms Kungsbygget och i Lilla
Stensån.

Laxparasiten Gyrodactylus salaris påträffades i slutet på 1980 talet och påverkar
laxstammen negativt. Laxparasiten har spridits från fiskodlingar till den vilda laxen.
Risken finns också att fiskodlingar sprider andra sjukdomar till vattendragen och att
man bör förbjuda utsättning av regnbåge i sjöar och dammar som har sina utflöden i
Stensån.

En bättre långsiktig förvaltning av vattendraget och fisket i Stensån behövs. Hur
mycket fisk man kan fånga är beroende på hur man förvaltar hela vattendraget, dess
närområden och att de tre fiskevårdsområdena samarbetar. Då havsöringen oftast
uppehåller sig i havet nära strandkanten hela året samt att laxen vid torra somrar som
2018 stannar ute i havet en längre tid innan den vandrar upp för lek bör man arbeta för
att det fria nätfisket tas bort längs med kusten. Nät är mängdfångande och inte selek-
tiva samt tar fiskar av alla arter.

Vandringshinder
Vandringshinder i form av dammar och felaktiga kulvertar i vattendrag utgör inte bara
hinder för upp- eller nedstigande lax och öring. De är byggda på fiskens lek-/uppväxt-
områden och dämmer oftast habitat uppströms eller torrlägger sträckor nedströms
vilket gör att konnektivitet och kontinuitet i vattendragen förstörs. Ett dämme långt
ned i ett vattendrag kan utestänga vandringsfisk och ödelägga ett helt vattendrags

påverkats av tidigare mänsklig verksamhet. Stora delar av biflödena är också inlagda i
dikes/avvattningsföretag vilket gör att Stensån och Lilla Stensåns vattenflöde reage-
rar snabbt med mycket höga och låga flöden som följd.
Marken i avrinningsområdena är järnrik och på grund av utdikning, sänkning och
rätning av vattendraget friläggs mycket järn/järnockra från marken och färgar vatten-
draget rödbrunt. Järnockra bildas när järn i syrefrimiljö bildar föreningar med svavel

som sedan utsätts för syre (oxiderar), järnet rostar och bildar rödbruna fällningar i
vattnet och ger dess rödbruna färg. Järnockrautfällningen är skadlig för fisk och är
något som måste åtgärdas i framtiden.
Stensån ingår som riksintresse för fritidsfiske och tack vare att ingen odling av lax har
skett är Stensån unik med en genuin vildlaxstam som är mycket skyddsvärd. Här finns
lekande havsnejonöga (NT) och flodnejonöga. Stensån har också ett litet, sårbart men
skyddsvärt bestånd av flodpärlmussla (EN). Flodpärlmusslan med tillhörande glochi-
dielarver är beroende av värdfisk som lax- eller öringyngel, samt har höga krav på
strömvattenbiotopen och vattenkvalitén för att kunna föröka sig. Idag sker den stora
delen av laxreproduktionen nedströms Sjöaltesjön med huvudreproduktion mellan
Stackarp och Kärramölla.

Mattarpsbäcken är ett viktigt tillflöde. Foto: Janne Johansson
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ståndet uppehålls medelst odling. Inga fiskvägar finns förbi kraftverket i Laholm trots
att långa sträckor med torrfåror finns, där det bara i princip är att tillsätta vatten.
Många hinder som vägtrummor utgör också hinder för svagsimmande arter som havs-
och flodnejonöga samt andra svagsimmande arter som cyprinider (vitfisk) som mört
och andra karpfiskar men även gädda och abborre.

54 vandringshinder noterades i Stensån och 11 i Lilla Stensån. Av vandringshindren
i Stensån var det det vid Drakabygget (VH1) som påverkade vattendraget mest, med
uppdämning av nära en km lång sträcka. Dammen har inget dämningstillstånd och bör
tas bort helt.

Restaurering
En bra och långsiktig restaurering av vattendraget gynnar alla i och omkring vatten-
draget. Det ger minskad övergödning och översvämningsrisk samt högre minsta flö-
de. Men framför allt ger det ett estetiskt bättre vattendrag, värdeökning på mark och
biologisk mångfald. Att ta bort och upphäva dikningsföretagen är en viktig bit i res-
taureringen. En bra restaurering gör att markägarens rensningsbehov tas bort.

Restaurerar man för flodpärlmussla får man med hela vattendragets ekosystem och
det gynnar värdfiskarna lax och öring. Genom att ta bort vandringshinder, lägga ut
sten och tillföra död ved, göra kanterna flackare, skapa trädbeklädda kantzoner samt
hindra järnockrautfällning, skapar man förutsättningar för en god vattenmiljö och
bättre vattenkvalité. Med större mångformighet och vattenhållande gynnar man fisk-
och bottenfauna, kungsfiskare, strömstare, forsärla och utter. Den vattenhållande ef-
fekten gör att fisken bättre överlever torrsomrar som 2018.

För att kunna restaurera en å som Stensån för lax och flodpärlmussla krävs taktik
och kunskap samt markägarnas godkännande. Att markägaren får del av den positiva
effekt som återställning av vattendraget innebär. Stensån har ett jämt fall och ingår i ett
dikesföretag, det vill säga den är rätad och rensad i princip hela vägen från Stackarps-
bro till källflödena i Porkenahult. För att kunna restaurera Stensån måste man börja
högst upp i vattensystemet och i biflödena. Man drar på så sätt med sig restaurering-
en uppifrån och ned och på så sätt slipper man rensa vattendraget för all framtid. Vissa
avgränsande partier med sjöar innebär att man kan börja iordningställa vattendraget
på flera platser samtidigt oberoende av varandra. Sådana avgränsade bitar är avrin-
ningsområdet uppströms Svarta sjö för att få ett jämnare vattenhållande flöde utan att
Stensån torkar ut. En restaurering från Vita sjö och ned till Vemmentorpasjön skulle ge
oerhördt positiva följder i form av ett friskt vattendrag med vandrande lax/öring och
biologisk mångfald. En restaurering från Vemmentorpasjöns utflöde ned till Drakabyg-
get skulle ge mängder med nya laxar. För att det skall lyckas krävs att dammen vid
Drakabygget tas bort. Sträckan från Sjöaltesjöns utflöde och ned till Stackarp har en
jätte potential för att förbättra laxtillgången i vattendraget.

population av exempelvis öring eller lax. Med utestängning av lax och öring försvinner
flodpärlmusslans värdfiskar och på så sätt dör även flodpärlmusslan ut. I Halland
finns registrerat 232 kraftverksdammar, men enbart 45–50 fiskvägar. Av fiskvägarna är
det bara ett fåtal som fungerar för upp- och nedströmsvandring för alla arter. I många
av de större och mindre halländska vattendragen är de flesta forsarna uppdämda vilket

medfört att enbart 5 procent av vildlaxstammen finns kvar. Närmare 99 procent av
flodpärlmusselbeståndet är borta, samma gäller för ål och havsnejonöga där det bara
finns en spillra kvar av tidigare bestånd. Havsnejonögat leker kring midsommar och
utnyttjar samma lekområden som laxen, suger rent och luckrar upp bottnarna vilket gör
den viktig för att laxens lek skall kunna fungera.

Ett skräckexempel är Lagan där man tidigare innan utbyggnaden hade Sydsveriges
enda bestånd av harr, en av Sveriges rikaste laxstammar och flodpärlmusselbestånd.
Idag är harren utrotad, det finns fortfarande enstaka flodpärlmusslor kvar medan laxbe-

Stensåns utflöde ur Vemmentorpasjön. Foto: Janne Johansson
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delarna med Lilla Stensån är dåligt undersökta med undantag av Staverhultabäcken
och Stensån vid Tockarp men elfiske gjordes där senast 2008.

Flodpärlmussla
Flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla är starkt hotade (EN) både globalt och
nationellt och upptagna i EUs art- och habitatdirektiv Natura 2000 och fridlysta i
Sverige. Flodpärlmusslan fridlystes i Sverige 1994 medan lokalt fridlystes den tidigare,
bl.a. i Halland 1961 på grund av den minskning av arten som då skett. Den tjockskaliga
målarmusslan fanns tidigare i Stensån och fanns troligen i Stensån fram till 1950-talet
då åfåran nedströms Hasslöv rätades ut. Flodpärlmusslan är speciellt drabbad med sitt
komplicerade levnadssätt med värdfisken som oftast är specifik för varje vattendrag.
Vattenkraft, jord- och skogsbruk har påverkat med vandringshinder, brist på värdfisk,
förlust av habitat, årensningar, direkta eller diffusa utsläpp av giftiga ämnen. Tidigare
var pärlfisket negativt för musslorna, men har idag upphört helt.

Flodpärlmusslan är lokalt akut hotad och är lokalt på väg mot utrotning. Detta gäller
framför allt i södra delen av Sverige där Halland och Skåne är hårt drabbade. Enligt
hotkategorin och rödlistan enligt UICN är 4 av Sveriges 7 arter stormusslor med på

hotartslistan. Även om de tre andra arterna inte är med på rödlistan så kan lokalt även
de vara försvunna eller hotade. Habitatförstörelse och brist på värdfisk är oftast orsa-
ken, men även plockning, speciellt i anknytning till sjöars badplatser. Av Sveriges 7
arter av stormusslor finns flodpärlmussla, större dammussla och allmän dammussla i
Stensån. Tjockskalig målarmussla har tidigare funnits men är nu troligen utrotad. Alla
musselarterna har sin egen värdfisk och är beroende av bra fisktillgång, konnektivitet
och kontinuitet i vattendraget för att kunna reproducerar sig. Allmän dammussla är
den mest förekommande stormusslan, men kräver hänsynstagande för att inte ta ska-

Bäcköring, fångad vid elfiske i Pinnån. Foto: Janne Johanson

Vildlax
Laxens livscykel är i princip som öringens och de skiljer sig mycket lite åt. Båda arterna
har samma krav och samma uppväxtbiotoper i yngelstadiet, vilket ger konkurrens på
platserna. Då laxen oftast är större tar den de större områdena i huvudfåran medan
öringen får hålla tillgodo med biflöden. Om laxtillgången går ned ökar möjligheterna
och uppväxtområdena för öringen och tvärt om.

Laxen leker, lägger, gräver ner sin rom/mjölke i genomsläppligt grus i strömmande
vatten i slutet av oktober–november beroende på vattentemperatur (ca 6 grader). Efter
leken ligger äggen nedgrävda under cirka 450 dygnsgrader (dygnsmedelvattentempe-
ratur) innan de kläcks på våren i mars–april. Första 3 veckorna lever det nykläckta
ynglet på sin gulesäck (äggsäck) och är då extra känslig innan den börjar äta naturlig

föda. Ynglen stannar i vattendra-
get i cirka 2 år (1–5 år) beroende
på födotillgång. Under yngelfa-
sen är fisken beroende av ett bra
uppväxthabitat med strömmande
vatten, skugga, grus, block och
sten. Födan består först av insek-
ter, mask och senare även mindre
fisk. Om inte gömsle i block och
sten finns blir ynglet utsatt för
predatorer och chansen till över-
levnad blir mycket liten. Ynglet
omvandlas från att varit brunfär-
gad och anpassad till bäckbiotop

i två år till att bli blank, utvandringsfärdig (havsanpassad) smolt till havet under våren.
Oftast sker smoltvandringen samtidigt nattetid vid en vattentemperatur på cirka 8
grader, gärna i samband med regn och högflöde. Första tiden i havet som postsmolt
lever den längs kusten på insekter, kräftdjur och fiskyngel innan den succesivt går
över till större byten. Laxens vandring följer havsströmmar och går längs Grönland
och Färöarna innan den återvänder till Svenska kusten efter ett till tre år för att leka.
Laxen har en lång uppstigningsperiod i åarna där de största tidigaste laxarna kommer
i mars–april. För att gå längst och få de bästa platserna, kan vissa laxar till och med
stiga på hösten och leka först ett år senare. Andra laxar stiger under sommaren till sent
i oktober och är då oftast kopplat till högre flöden. Lax med ett havsår kallas på
västkusten börling (smålax) och väger då cirka 2–3 kg, större laxar med två och tre
havsår väger ca 5–7 kg respektive 7–9 kg. I fria vattendrag utan kraftverk kan laxen
leka 1–4 gånger. Ofta kan laxen leka två gånger. När laxen har lekt kallas den på väst-
kusten besa, laxen är då mager och otjänlig som föda. Övervintrad besa vandrar ut till
havet på våren samtidigt med smolten.

Elfiske har gjorts i Stensån vid Kungsbygget sedan 1984 framför allt är det de nedre
laxförande delarna som prioriterats. Lokalen visar på höga yngeltätheter. De övre

Flodkräfta. Foto: Janne Johansson



– 31 –

AlcedoAlcedo

– 30 –

i uppbyggnadsfasen. När flodpärlmusslan är ca 20 år blir den könsmogen och kan
föröka sig på nytt. En flodpärlmussla i Halland och södra Sverige blir ca 80 år med max
på ca 150 år. Flodpärlmusslan i norr kan bli närmare 300 år. För att allt skall fungera
kräver flodpärlmusslan klart strömmande vatten med sten och grusbottnar, över pH
6,3, bra med värdfiskar, konnektivitet och kontinuitet i vattendraget för att föröka sig.
Flodpärlmusslan är en stövelart, klarar man att få reproducerande flodpärlmussla så
gynnar man hela strömvattenekosystemet. I dag finns i princip bara restbestånd kvar
med enstaka individer. En restaurering av vattendraget med introduktion av flodpärl-
mussla är fullt möjligt.

Ål
Ålen är en fiskart som är väldigt nära utrotning, enbart en procent återstår av ur-
sprungligt bestånd. Ålen kläcks, leker och dör i Sargassohavet. Här samlas och leker
alla Europas ålar. Ynglen kläcks och driver med strömmar planlöst mot Europas kuster.
Den så kallade glasålen går slumpvis upp i vattendrag och sjöar där den stannar 15–40
år och blir till gulål. Bra ålhabitat är stenrika sjöar och vattendrag. Ålen lever där på det
den kan få tag på av insekter, fisk och kräftor. När gulålen blir könsmogen förvandlas
den till blankål och vandringen börjar tillbaka till Sargassohavet.

Under sin vandring till lekområdet äter den inget. Vattenkraft med elproduktion och
dammar har funnits lite mer än hundra år. Byggs ett kraftverk i ett vattendrag har man
en fördröjning upp till 40 år innan alla ålar är borta. Samtidigt har det funnits andra
vattendrag som varit outbyggda och kompenserat med nya blankålar som kan leka.
Det har då alltid kommit nya glasålar tillbaka. Nu när nästan alla europeiska vattendrag
under en hundraårsperiod blivit utbyggda är det först nu som myndigheterna uppda-
gat problemen! Fördröjningen på ålproblemet är alltså nära 100 år. Problemen med
ålens minskning har man tidigt sett i fiskevårdsområdena. Man har kompenserat för
bortfallet genom att köpa upp glasål från England och Frankrike och göra utsättningar
uppströms vandringshindren vilket förvärrat problemen. Inga eller få av de utsatta
ålarna uppströms kraftverken lyckas ta sig ut mot Sargassohavet. I längden har det
gjort att ålen nära utrotats och mängden ål har minskat i uppväxtområdena i åarna och
dess sjösystem.

Utter
Rödlistad – sårbar (VU), fridlyst sedan 1969, finns i Europa, Asienoch Nordafrika. Den
är ett mårddjur och Smålands landskapsdjur. Den lever i och i anslutning till vatten och
är nattaktiv. Uttern är speciellt känslig för miljögifter, bilar och jakt. Viktigt är att man
tänker på att göra utterpassager under broar eller när man byter ut vägtrummor. Uttern
ligger högst i näringskedjan och var fram till 1950-talet vanlig men gifter som PCB,
kvicksilver och försurningens intåg med minskad födotillgång som följd minskade
utterstammen snabbt och var under 1970–2000-talet i princip borta från södra delarna
av det svenska landskapet. Kalkning och habitatrestaurering av sjöar bäckar och åar

da vid åtgärder i vatten. Större dammussla är inte vanlig på västkusten och finns bara
på en handfull platser i Hallands län.

Flodpärlmusslan som har lax eller öring som värdfisk var tidigare en av de vanligaste
arterna i Halland och Stensån men är nu en av de mest hotade arterna och är på väg att
försvinna. Flodpärlmusslan är skildkönad d.v.s. antingen hona eller hane. Hanen be-
fruktar honan vilket sker fritt i vattnet på försommaren. Honan bär sen de befruktade
äggen som omvandlas till glochidier. Glochidierna släpps fritt ut i vattnet i augusti–
september. Honan bär på cirka 5 miljoner glochidier och det är bara en på 100 miljoner
glochidier som blir en ny mussla. För att flodpärlmusslan skall kunna föröka sig krävs
att glochidierna träffar gälarna på sin värdfisk som antingen är lax eller öring (årsyng-
el). Glochidierna sitter på sin värdfisk i 10 månader till ett år tills de är 0,5 mm stora.
Därefter släpper de och hamnar på vattendragets botten. Om lax/fiskynglen en gång
blivit infekterade av glochidier är de immuna mot infektionen nästa gång. Större vand-
ringsfisk är viktiga för flodpärlmusslans överlevnad eftersom de ger fler romkorn/
värdfiskar/yngel som sedan vandrar nedåt och lämnar vattendragen efter två år. De
byts på så sätt ut hela tiden med nya värdfiskar. Flodpärlmusslan ligger nedgrävd i
genomsläppligt grus i cirka 10 år och är då cirka 3 cm stor. Under de åren är den mycket
känslig för sedimentationstäckning av bottnarna då den kan kvävas. Flodpärlmusslan
är även då mycket känslig för låga pH-värden under pH 6,3 då den är beroende av kalk

Dammussla. Foto: Janne Johansson
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Törnsångaren
Går man till kraftledningsgatan i Jännaholm vars ledningar bidrar med ström från Kar-
sefors till Hässleholm stöter man oftast på en liten fågel som sjunger från toppen av de
enbuskar vilka bildar en skog som fått fäste att etablera sig fritt här i strömförsörjning-
ens spår. Törnsångaren har återvänt från sitt vinterviste nere i Afrika närmare bestämt
Sahara. Från toppen av enbusken sjunger den ut sin tydliga strof, en ganska stark

sång som den framför då
den gör en utflykt från
sin enbuske till en annan
sittplats i närheten. Man
kan under en längre tid
studera dess aktivitet ge-
nom att den med sången
och dess flygspel gör
den så trevlig att stude-
ra. Törnsångaren bygger
boet i ett tätt snårigt bus-
kage, gärna med taggiga
buskar. Troligtvis har
den därav fått sitt namn.

Hanen som kommer
innan honan på våren
bygger så kallade lekbon
för att locka honan och
för att sen med sång och
uppvaktning få honan att
bygga vidare och skrida
till häckning. Äggen är 4
till 6 stycken och grön-

eller gråvita till färgen och ruvas ca 14 dagar. Både honan och hanen deltar i matningen
av ungarna och när ungarna blir flygga försvinner de snart från häckningsplatsen för
att sedan efterhand klara sig utan föräldrarna.

Fram på sensommaren ger de sig av på den långa och farliga resan till Afrika. Det är
alltid lika fascinerande när man funderar på hur dessa små varelser år efter år kommer
tillbaks till oss och bidrar till att vi får njuta av dess sång och närvaro. Detta gör livet
för oss fågelvänner lättare att leva.

Text och foto: Kurt Arne Johansson

Utter. Foto:  Carina Sjölin, Skånes djurpark

gjorde att fisktillgången ökade. Uttern har ökat mycket de senaste 10 åren. Vid utterin-
ventering i Halland 2007 hittades säkra utterspår på 8 lokaler av 235 undersökta. Vid en
ny inventering 2014 hittades utter spår/spillning på mer än hälften av de 120 undersök-
ta platserna. Sedan dess har utterspillning, spår samt observationer av utter varit
tämligen vanliga. Under årets inventering i Stensån och Lilla Stensån 2018 sågs spill-
ning/spår av utter på 67 platser. Uttern är beroende av ett bra fiskbestånd och av
kräftor, tyvärr har den svenska flodkräftan utbytts mot signalkräfta men uttern älskar
signalkräfta mer än något annat. Ett säkert ställe att hitta utterspillning och spår är
gamla stenbroar och stora sluttande stenar i och utmed vattendraget.

Per Ingvarsson

Artikeln ovan är ett återgivande av väsentliga delar av Per Ingvarssons mycket omfat-
tande rapport om Stensåns övre delar: ”Inventering av Stensån och Lilla Stensån
med biflöden ovan väg 24–Stackarp. Pers inventering genomfördes 2018 på initiativ
av Stensåns Vattenråd och finansierades med hjälp av statliga medel.

Förklaringar
(VH1) Vandringshinder 1 enligt kartan i originalrapporten.
(VU) Sårbar och (EN) Akut hotad enligt rödlistan.

Red.
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Kvävegödningen från mark och luft är ett hot
...mot mångfalden. Åratal av kvävenedfall från luften har gödslat all mark. I vägkanter
som klipps bidrar okså den kvarlämnade grönmassan. Det är svårt att samla upp och
föra bort den, men detta är ett angeläget problem att lösa! Den allt frodigare gräsdomi-
nerade grönskan kan också bli mer kostsam när flera klippningar krävs samtidigt som
den utarmar floran alltmer.

Hundkäx är skir, vacker och gil-
las av många insekter på försom-
maren, men den är ett tecken på
att marken är kväverik även om
den själv inte bidrar så mycket.
Värre är de bredbladiga gräsen,
som bergrör, vilka gärna tar över i
vägkanten. Bestånden kan bli
höga och täta och därmed vara
både en säkerhetsrisk och ett av-
rinnings problem.

 Krossgrus och makadam är
mindre kända hot. Dessa används
idag i olika vägsammanhang som
ytskikt. Här kan inga blommor
sticka upp och inga vildbin skapa
sin bohålor. Sjuttio procent av alla
svenska biarter har sina bon i
marken och söker pollen för av-
komman hos blommorna. Flerta-
let är rödlistade idag. Soliga, san-
diga slänter är bra för vildbin.

Invasiva arter är ett stort hot
...mot vägkanternas mångfald. Lupiner är sådana. Vid midsommartid färgar de många
vägkanter i blått, rosa och ljuslila. De senaste decennierna har dessa införda träd-
gårdsväxter inte bara intagit vägkanterna utan också där ifrån spridits in i ängs- och
betesmarker. De tar plats och tränger undan ovan jord och under marken finns rötter
med kvävefixerande bakterier, som göder och slår ut den rika ängsfloran som kräver
magra marker. Ovan jord har lupinerna snart gått i frö och fjärilarna, humlorna och
andra bin kan inte flyga till nya växter eftersom de inte finns längre! Som alla invasiva
arter är lupinerna svåra att bekämpa. Ju fler blommor, frön och plantor som tidigt slås
av desto bättre är det. Allt måste bortforslas utan att frön sprids på nytt. Det är viktigt
att begränsa bestånden och hejda nyetableringar.

Hundkäx är verkligen kvävegynnad

Blomrika vägkanter
Varje landsdel har sina speciella vägkantsväxter som måste bli sedda och vårdade.
Berggrund, klimat och växthistoria ger olika förutsättningar. Den kalkgynnade vädd-
klinten är i Skåne och på Öland en viktig värdväxt för fjärilar och vissa sällsynta bin. I
Halland finns hårginsten. Ginstfröna kan ha legat i jorden i drygt 100 år och väntat på

att väckas. En vägskärning eller skrapning kan ge den störning, som får dem att gro.
Elva starkt hotade fjärilsarter är beroende av ginst och rätt skötsel av värdväxten som
innefattar vårbränning.

De mindre värdefulla vägkanterna är de med bredbladiga, kvävegynnade gräs och
de med invasiva arter. Dessa behöver slåttras ofta och tidigt. En fördel är om de någon
gång skrapas ner till mineraljorden, som vid vägdikning. Magra marker, som är förut-
sättningen för ängens blomrikedom, är det som eftersträvas.

Svinrot i vägkanten. Foto: Janne Johansson
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Väddsandbi på åkervädd

Gulsporre

Vägtistel

Foto: Perry Vigelsbo

Vägkanterna är många och långa
De går genom alla landskapstyper, de följer breda asfalterade vägar, mindre grusvägar
och förgrenar sig ut längs små skogs- eller åkervägar. I en grön infrastruktur kan de
vara både uppehållsplatser och spridningskorridorer för djur och växter.

Slåtter är nödvändigt. Men inte kortsnaggning från tidig vår till sen höst, utan
slåtter tidigast i mitten av augusti så blommorna får blomma och insekterna får flyga.
Bäst är också om det avslagna bortförs för att undvika gödseleffekten. Det är nödvän-
digt att ta hänsyn till mångfalden i en tid när pollinerande och andra insekter försvin-

ner i en oroväckande takt. Deras naturliga platser, ängarna och betesmarkerna överges
och växer igen. Vägkanterna blir reträttplatser för många växter och därmed också för
insekterna. Här hittar vi idag rödlistade, hotade arter och signalarter som visar på
mångfald.

Vilka sträckor är värdefulla?
Alla vägkanter är inte lika värdefulla. Det gäller att urskilja de blomrika, eller de som
redan idag har goda förutsättningar att utvecklas. Trafikverket har inventeringsmeto-
der för de blåskyltade, statliga, vägarna. För mindre vägar duger det oftast att helt
enkelt betrakta vägen sommartid. I en blomrik vägkant kan finnas många olika arter,
men även den med en enda art, t.ex. en matta av fibblor är värdefull.

Triften tolererar vägsaltet och sprids allt längre från havsstranden.
Foto: Perry Vigelsbo
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I vägkanten med åkervädd, blåklocka, slåttergubbe, käringtand, gulmåra, och alle-
handa fibblor bjuds pollen och nektar hela sommaren. Blommorna avlöser varandra
som pollen och nektargivare. Specialisterna i insektsvärlden hittar också sitt.

Ebba Werner, Hallands Botaniska Förening

Blommande vägkanter – en temadag
I början av januari i år hölls en temadag om blommande vägkanter, för att inspirera till
biologisk mångfald längs med våra vägar. Det var Ebba Werner från Naturskyddsför-
eningen i Halland som kom med iden till att ta tag i problemen med vägkanter som på
många håll missköts. Dagen ordnades av Naturskyddsföreningen och Lunds Botanis-

ka Föreningen och det hölls fyra
olika föredrag. En biolog från Hal-
land, en ekolog från Trafikverket,
en som håller i projekt för att räk-
na fjärilar och en från Nybro kom-
mun som jobbade hårt med sen
klippning av vägkanterna och att
använda lignin som dammbind-
ning istället för salt.

Biologen Krister Larsson tala-
de om hur viktigt det är med blom-
morna längs med våra vägar för
en mängd med insekter. I Halland
är det bara 10 % av de statliga
vägarna som är något så när artri-
ka. När det gäller det enskilda väg-
nätet är kunskapen nästan obe-

fintlig. Ginsten som är vanlig i Halland och förekommer mycket längs med torra vägs-
länter borde gynnas ännu mer. Det finns 11 olika rödlistade småfjärilar som lever på
ginst.

Trafikverket inventerar vägkanter för att hitta blomrika sträckor som skulle kunna
skötas bättre, men man har problem med att entreprenörer som sköter klippningen inte
så gärna vill senarelägga klippning på vissa avsnitt för att behöva återkomma senare.
Alla var överens om att klippningen skall göras tidigast i augusti, sedan bör det
avslagna gräset tas bort. Trafikverket gör försök med olika maskiner för att få bort
växtresterna.

Lars Pettersson från Lund pratade om inventering av fjärilar och nämnde att det kan
gå väldigt fort att öka andelen fjärilar om vägkanterna sköts rätt. Han nämner ett
exempel där sexfläckig bastardsvärmare ökade från 45ex till 13000 på bara fem år.

Text och foto: Lars Schale
  
 

Sexfläckig bastardsvärmare på åkervädd

Bokrecensioner

Blommor och bin av Ingemar Fries
Trädgården på en mindre gård i Upp-
land har i denna annorlunda, faktari-
ka bok hamnat i händelsernas mitt.
Det är nämligen trädgårdens växter
och de pollinerare som dessa drar till
sig som bokens innehåll kretsar kring.
Bokens författare är en numera pen-
sionerad utforskare av honungsbiet,
en syssla som han ägnat sig åt under
ca. 35 år. I Sverige finns bortåt 290
olika arter av bin varav inte mindre än
40 arter påträffades i forskarens egen
lantligt belägna trädgård. Detta över-
raskade! Med boken vill författaren
lyfta fram binas viktiga roll i naturen.
Det kan gälla pollineringen av jord-
bruksgrödor, fruktträd, bär och av

många vilda växter. Men även trädgårdsväxternas nektar och pollen kan vara mycket
betydelsefulla för att olika vildbin ska överleva en hel säsong. Boken är rikt illustrerad
med både bra och mindre bra bilder och kan med behållning läsas av både naturveta-
ren som av en vetgirig allmänhet.

Meningen med bin av Göran Bergengren
Den kunnige biologen Göran Bergengren, med östgötsk förankring, har framtagit flera
läsvärda böcker under sitt mer än 70-åriga liv. Denna gång är det hans älskade bin som
är huvudtemat i denna boks många kortkapitel. Under mer än fyrtio år har författaren
årligen tillbringat otaliga timmar ute tillsammans med sina husdjur. ”Bina är mitt värn
mot hastigheten”, fastslår han. Man får som läsare på ett oftast fascinerande och
fängslande sätt ta del av en aktiv, naturlärd bimänniskas reflektioner. Mycken kunskap
om binas liv och hur de påverkas av sin omgivning letar sig ständigt in i texten. En del
kapitel söker sig också längre tillbaks i tiden, till början av 1900-talet, när författarens
morfar, som nyutbildad hortonom, även var aktiv i Linköpings Trädgårds- och Biskö-
tareförening. De välskrivna, lättlästa sidor som fyller boken saknar visserligen illustra-
tioner, men författarens skickliga pennföring och skrivstil gör att man nästan aldrig
reflekterar över detta.

Text och foto: Janne Johansson

Storblodbi
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Vinterns och vårens fågelobsar
(16/11-15/4)

Under hela perioden har den ”blå juvelen”, kungsfiskaren från
och till setts vid Skogabäcken, Ejdern, vid något tillfälle har två
exemplar setts samtidigt. Ganska orädd har den varit och många

örkelljungabor har fått se den vackra fågeln. Tofsvipan verkar det ha gått bättre för
jämfört med 2018. Kärnområdet Långalt/Smedhult har åtminstone fått ett par kullar
kläckta. Vi får se framöver hur resultatet blir. I Lemmeshult är åter något par på plats,
kanske också på en ny lokal i området.

Av sjöfågel bör nämnas ett par gråhakedoppingar i Hjelmsjön, en ensam sjöorre i
samma sjö i början på mars. Annars har det under vårsträcket till mitten av april, varit
dåligt med änder i sjöarna, vädret har varit för bra, inga dåliga väderbetingelser har
gjort att sjöfågel rastat hos oss. Till exempel har inget sträck av sjöorrar noterats i april,
som annars är årligt förekommande. Ett mindre antal salskrakar har som vanligt rastat
i Värsjön och ett kommunrekord har slagits gällande antal storskrakar. Den 2 mars sågs
hela 325 storskrakar där, och dessa flera hundra exemplar rastade i sjön en knapp
vecka. Vår nu årliga brudand uppehöll sej i Bruket-området för tredje vintern i rad.

Havsörnen går det bra för i landet. Flera obsar av denna mäktiga fågel har gjorts
under perioden. Sämre går det för vår tidigare ”paradfågel”, orren. Spelplatsen i Smör-
myr är troligen tom på orrar och på övriga lokaler för den en tynande tillvaro. Bästa
lokalen är nu Liamyren med kanske 4 tuppar. Vad gäller tjädern, så har tupparna gäckat
oss i år, trots en viss inventering. Har fjolårets torka och den oerhört dåliga blomning-
en av tuvull i år någon skuld i detta?

Sjungande trädlärka även i år i Smörmyr, ett par obsar av större korsnäbb i norra
delen av kommunen kan nämnas lite extra. Insektsätarna, som med sina första exemplar
brukar ha anlänt i början på april, har detta år ännu inte kommit till oss. Kalla nätter och
kyliga ostliga vindar är kanske en av anledningarna.

Andfåglar / hönsfåglar / lomfåglar / doppingfåglar
Kanadagås - 18 ex Hjelmsjön 23/2 (SN). Grågås - 10 ex förbiflyg V Ringarp 17/11 (BH),
6 ex Ö Tockarp 30/12 (SN). Stora antal, 48 ex Ljungaskog 16/2 (PC), 50 ex Krohns damm
16/2 (LP). Brudand - 1 ex Bruket/Pinnåområdet 26/12 (SN). Samma ind som tidigare två
vintrar får man förmoda. Observerad på lokalen hela vintern, sista obsen 11/3 (SN).
Knölsvan - 10 ex str Ekorrstigen 25/12 (BH), 5 ex str Ekorrstigen 17/1 (BH). Sångsvan -
2 ex Lärkesholmssjön 13/1 (SN), 24 ex str Ekholm 7/3 (BH). Kricka - Åter 23/3 (PC).
Första obs. Brunand - 1 ex Värsjön 24/2 (PC). Första obs. Vigg - 13 ex 18/11 (BH).
Störst antal, 17 ex 24/2 (PC), 11 ex 28/2 (LP), 25 ex 17/3 (SN), 22 ex 21/3 (SN), alla från
Värsjön. Ejder - 1 ex Hjelmsjön 23/3 (PC). Första obs. 1 ex str Svenskemyr 7/4 (PC).
Sjöorre - 1 ex Hjelmsjön 8/3 (SN). Knipa - 25 ex Värsjön 18/11 (BH). Störst antal, 14 ex

10/2 (BH), 25 ex 17/3 (SN), 35 ex 24/3 (BH), alla från Värsjön. Salskrake - 7 ex 24/2 (BH,
PC). Första obs. 1 ex 2-5/3 (BH, KAJ, LP, SN), 5 ex 10/3 (SN), 7 ex 17/3 (SN), 2 ex 21/3
(SN), alla från Värsjön. Dessutom 1 ex Hjelmsjön 24/3 (BH). Storskrake - Över 100 ex
i Värsjön vid flera tillfällen. 100 ex 18/11 (BH) och 10/12 (LP), 175 ex 24/2 (BH) 110 ex
27/2 (BH) 100 ex 28/2 (LP). Dessutom 8 ex Lärkesholmssjön 10/1 (SN), 22 ex Hjelmsjön
11/2 (LP), 20 ex Lärkesholmssjön 16/2 (PC). Den 2/3 sågs ett rekordantal storskrakar i
Värsjön, hela 325 ex (BH, KAJ, LP), dessutom 250 ex samma lokal 5/3 (SN). Sedan 150
ex 10/3 (SN, BH). Sista lite större ansamling, 30 ex Värsjön 17/3 (SN). Orre - 2 ex
Svenske myr 6/1 (KAJ), 6 ex Liamyren 9/2 (KAJ), 1 ex Svenskemyr 3/3 (KAJ), 1 ex
Svenskemyr 28/3 (KAJ), 2 ex Liamyren 5/4 (KAJ). Storlom - 1 ex Värsjön 21/3 (SN).
Första obs. 8 ex Värsjön 7/4(SN). Gråhakedopping - 2 ex Hjelmsjön 26/3 (LP, SN).
Skäggdopping - 3 ex Hjelmsjön 11/3 (SN). Första obs. 8 ex Hjelmsjön 22/3(SN).

Hökfåglar
Fiskgjuse - 1 ex förbiflyg Långalt 31/3 (KAJ). Första obs. Duvhök - 1 ex Nybygget
Lärkesholm 1/3 (IL, BL). Brun kärrhök - 1 ex Långasjön 25/3 (KAJ). Första obs.
Havsörn - 1 ex förbiflyg S Össjö 26/12 (KAJ), 1 ad Värsjön 10/2 (BH), 1 ad förbiflyg
Grytåsa 11/3 (SN), 1 ex i skruv med ormvråkar Grytåsa 19/3 (SN), 1 ex förbiflyg Hjelm-
sjön 29/3 (LP), 1 ex förbiflyg Värsjön 7/4 (KAJ).

Tran- och rallfåglar / vadarfåglar
Vattenrall - 1 ex Flinka sjö 26/2 (PC, SN). Första obs. Rörhöna - 1 ex Prästsjön 8/3 (BH).
Första obs. 2 ex Abborrasjön 9/4 (SN). Sedd på båda lokalerna flera gånger under
våren. Trana - Åter Långasjön 27/2 (LS). Första obs. Strandskata - 2 ex Öa Centrum
24/3 (PC). Första obs. Sedan obsad i centrala Örkelljunga under hela våren. Tofsvipa -
3 ex Långalt 22/2 (MGn). Första obs. 4 ex Krohns damm 8/3 (LS), 3 ex Fagerhults
Flygplats 10/3 (SN), 2 ex Långalt 11/3 (KAJ), 2 ex Fagerhults Flygplats 19/3(SN), 6 ex
Smörmyr 19/3 (LP), 2 ex förbiflyg Hjelmsjön 19/3 (BH), 1 ex förbiflyg Höjaholm 24/3
(SN), 2 ex Smedhult 24/3 (SN), 1 ex Ö Tockarp 11/4 (SN), 4 ex Fagerhults Flygplats 14/4
(SN). Morkulla - 2 ex Trulsabygget 13/3 (KAJ). Första obs. Enkelbeckasin - 2 ex
Långasjön 25/3 (KAJ). Första obs. Drillsnäppa - 1 ex Värsjön 7/4 (KAJ). Första obs
och även den första i Skåne!! Skogssnäppa - 1 ex Höjaholm, 1 ex Järingsholm 24/3
(SN). Första obs. Skrattmås - 1 ex Hjelmsjön 8/3 (SN). Första obs. 75 ex 23/3 (PC), 140
ex 26/3 (LP), båda Hjelmsjön, 90 ex på reningsverket Öa 2/4 (BH). Fiskmås - 1 ex
Hjelmsjön 8/3 (SN). Första obs. Gråtrut - 1 ex Värsjön 10/2 (BH). Första obs. 1 ex
Hjelmsjön 9/3(PC).

Duvfåglar
Skogsduva - 1 ex Ö Tockarp 25/2 (SN). Första obs.
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Medlemsavgifter för år 2019
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).
200 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 Janne Johansson, Ingas väg 7, Ö. Ringarp, 286 91 Örkelljunga,
0435-501 31, janne_ringarp@telia.com

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

Kassör Vakant
Sekreterare Kurt Arne Johansson, Sönder Össjö 8535, 286 74 Skånes Fager-

hult, 0433-303 80, johansson.skf@telia.com
Ledamot Leif Sigbo, Bjäregatan 1, 286 31 Örkelljunga, 0435-522 32,

leif.sigbo@telia.com
Ledamot Eva Persson, Ingas väg 7, Ö. Ringarp, 286 91 Örkelljunga, 0435-

501 31, janne_ringarp@telia.com
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,

christ.sanden@gmail.com

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.

Praktfåglar / hackspettartade fåglar
Kungsfiskare - Observerad vid Skogabäcken, Ejdern under hela perioden. Ett ex utom
vid ett tillfälle, 2 ex 31/12 (KAJ). Dessutom 1 ex Smärtingabäcken, biflöde till Pinnån,
8/3 (BH), 1 ex Hjelmsjön 22/3 (SN), 1 ex Pinnån nedan biparadiset 29/3 (SN). Mindre
hackspett - 1 ex Långasjön 19/3 (LS), 1 ex Flinka sjö 2/4 (LP), 1 ex Värsjön 7/4 (KAJ),
1 ex Rya 9/4 (PC), 3 ex Lärkesholmssjön 12/4 (JA), 1 ex Lärkesholm 12/4 (JA).

Tättingar
Varfågel - Som vanligt sedd på olika lokaler under hösten/vintern. Första obsen i höst,
1 ex Långalt 21/11 (KAJ). Sista obsen i vår, 1 ex Långalts myr 13/4 (PC). Tofsmes - 1 ex
Liamyren 9/2 (KAJ). Trädlärka - 1 ex str Orreslättsvägen Åsljunga 25/3 (SN). Första
obs. 1 ex sj Smörmyr 4/4 (LP). Sånglärka - 1 ex str Värsjön 18/11 (BH), 3 ex str Ekholm
15/2 (BH). Första obs. 30 ex rast Grytåsa 24/2 (PC), 30 ex rast S Össjö 25/2 (LS), 30 ex
S Össjö 10/3 (KAJ), 2 ex Fagerhults Flygplats 19/3 (SN), 2 ex sj Fagerhults Flygplats
14/4 (SN). Stare - 6 ex Ljungaskog 6/1 (LP). Första obs. Observerad fler gånger under
jan feb. Rödvingetrast - 3 ex Sonnarpsbacken 28/2 (SN). Första obs. Stora flockar, 200
ex V Spång 4/4 (SN), 150 ex Ö Flinka 4/4 (SN), 100 ex V Flinka 8/4 (SN). Stenskvätta - 1 ex
S Össjö 12/4 (KAJ). Första obs. Strömstare - Som brukligt övervintrare i Bruket/
Pinnåområdet, dock 2018-19 inte noterad i mer än 1 ex! sista vårobsen 12/2 (LP). Grå-
sparv - 1 ex 19/1, 4 ex 20/1 (PC) Harbäckshult, 10 ex Turabygget 16/2 (LP). Forsärla -
1 ex V Ringarp 25/11 (BH), 1 ex Håleryds dammar 23/12 (PC). 1 ex S Össjö 13/3 (KAJ).
Första obs. Sädesärla - Åter 23/3 (KAJ). Första obs. Ängspiplärka - Åter 7/4 (PC).
Första obs. Stenknäck - 1 ex Orreslättsvägen (SN), och 1 ex Almliden (LP), båda 16/3,
som mest 4 ex Orreslättsvägen Åsljunga 30-31/3 (SN). Gråsiska - 30 ex Orreslättsvä-
gen Åsljunga 19/1 (SN). Större korsnäbb - 2 ex förbiflyg S Össjö 12/3 (KAJ), 1 ex
Fagerhultamossen 26/3 (KAJ). Steglits - 1 ex Ekorrstigen 9/1 (BH), 1 ex Orreslättsvä-
gen Åsljunga 31/3 (SN). Sävsparv - 1 ex Flinka sjö 28/3 (SN). Första obs.

Förklaringar
Vi tackar alla som rapporterat in sina observationer. Inkomna observationen ligger till
grund för sammanställning och status på Örkelljunga kommuns fågelarter; då, nu och
för framtiden.

Uppgftslämnare

BH Björn Herrlund
BLe Barbara Leibiger
IL Ingo Leibiger
JA Jörgen Andersson
KAJ Kurt Arne Johansson

LP Lennart Persson
LS Leif Sigbo
MGn Mats Gustavsson
PC Patric Carlsson
SN Seth Nilsson

Björn Herrlund
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