
Lördagen den 16 januari                               Naturvårdsröjning i betesmarkerna 
Björnbär, av olika arter, (Rubus sp.) samt slån (Prunus spinosa) har en oerhörd 
växtkraft när de väl etablerat sig i en betesmark och tar då, genom beskuggning, bort 
överlevnadsmöjligheten för gräs och örter. Därför måste de förstnämnda arterna årligen 
hållas tillbaka. Om vi inte röjer bort dem kommer de inom ett par år att ta över, i stort 
sett hela, de betesmarker vi vill värna om och orsaka total igenväxning. 
 
Lördagen den 30 januari                             Naturvårdsröjning i betesmarkerna 
Vi fortsätter arbetet med röjningar (se ovan). 
 
Lördagen den 20 februari      ”Skogning” i stubbskottsängen/naturvårdsdag 
På en tolftedel av vår stubbskottsäng tar vi bort alla vedväxter vilka växt upp under de 
senaste tolv åren. Vi sorterar det borttagna materialet i brännved, slanor (kvistade och 
okvistade) till uppbyggande av våra flätgären. Det som blir över lägger vi i en hög för 
bränning. Om ”skogningen” redan har hunnit ske i samband med den löpande skötseln 
uträttar vi något annat naturvårdsarbete, t.ex. bygger vi flätgären. 
 
Lördagen den 12 mars                               Naturvårdsbränning 
På de ytor som vi inte hunnit slå av med lie eller slåtterbalk för att skapa en ängsmark 
är ett, nästan lika bra akternativ att bränna av fjolårsväxtligheten tidigt på våren. 
Dessutom har vi ett antal rishögar liggande i naturbetesmarken, efter höstens röjningar 
av björnbär och slån, vilka behöver brännas innan växtsäsongen börjar på allvar. Skulle 
det ha regnat dagarna innan hittar vi på annat naturvårdsarbete, fjolårsgräset måste vara 
torrt om det ska gå att bränna. 
 
Lördagen den 2 april                              Naturvårdsbränning 
Vi fortsätter att bränna av de gräsytor vi inte hunnit med innan (se ovan). 
 
Söndagen den 10 april                              Risning/fagning i stubbskottsängen 
Vi räfsar ihop löv och nedfallna grenar i vår stubbskottsäng, tar bort (till kompost) eller 
bränner materialet. 
Detta arbete gör vi för att mindre konkurrenskraftiga örter ska få en möjlighet att 
blomma. De blir annars lätt ”kvävda” av löv och annat växtmaterial. Samtidigt utarmar 
vi ängen.  
 
Lördagen den 23 april                              Naturvårdsarbete 
Denna dag gläder vi oss åt att medlemmar från Kullabygdens Naturskyddsförening 
kommer till gården för att hjälpa till med vårt naturvårdsarbete. Arbetsuppgifterna 
avgörs av hur långt vi hunnit med övriga vårsysslor. 

Lördagen den 7 maj                                                             Naturvandring 
Hörjelgårdens Vänner avhåller sitt årsmöte (klockan 10.00). Därför startar vi vår årliga 
naturvandring i markerna klockan 11.00. Under vandringen ser vi vilka orkidéer som börjat 
blomma (och vilka arter som är i knopp) samt konstaterar hur många andra rara örter som 
fortfarande finns kvar.  
 
Söndagen den 15 maj                                                           Repslagning av lindbast 
Dagen kommer att gå i kulturhantverkets tecken. Vi får lära oss om hur man drar av barken  
från nyfällda mindre lindar, hur man ”rötar” denna samt hur man slår hållbara rep av det torkade 
materialet. Allt under sakkunnig ledning. 
 
Lördagen den 21 maj                                                             Förslåtter 
Älggräs (Filipendula ulmaria) och rosendunört (Epilobium hirsutum) är två växter som har 
stor spridningsförmåga, framför allt på fuktigare partier av ängar och betesmarker. Dessa arter 
måste hållas efter till fromma för mera konkurrenssvaga arter. Genom att slå av älggräset och 
rosendunörten redan i början av sommaren hindrar man dem från att hinna sätta frö under 
vegetationssäsongen. Det avslagna materialet tar vi dessutom bort och komposterar. 
 
Lördagen den 11 juni                                                             Byggnadsvård 
Hörjelgårdens korsvirkeslängor flyttades, i samband med enskiftet 1814, ut från Hörjels by  
och återuppbyggdes på plats. Exteriören, åtminstone på bostadslängan, är den samma än idag. I 
vilket fall måste dessa gamla huslängor underhållas regelbundet. Det gör vi genom att tjära allt 
korsvirke, kalka väggar, behandla fönster med linolja etc. Är vädret dåligt så målar vi väggar 
(och vissa tak) inomhus. 
 
Lördagen den 16 juli                                                               Byggnadsvård 
Vi fortsätter arbetet med byggnadsvården (se ovan). 
 
Lördagen den 27 augusti                                             Slåtter i vår stubbskottsäng 
Nu är det dags att med lie slå av årets uppväxta örtmaterial i ängen, räfsa ihop och ta bort höet 
(till kompost). 
Åtgärden handlar om att utarma marken, så att rara örter ska få en fortsatt möjlighet att  
överleva i ängsmiljön. 
Du har även möjlighet att få hjälp att slipa din egen lie innan du testar den i vår äng. 
 
Söndagen den 28 augusti                                            Slåtter i vår stubbskottsäng 
Vi fortsätter gårdagens arbete (se ovan). 

 



Lördagen den 24 september               Naturvårdsröjning i betsmarkerna 
Björnbär av olika slag (Rubus sp.) samt slån (Prunus spinosa) har en oerhörd  
växtkraft när de väl etablerat sig i en betesmark och tar då, genom beskuggning,  
bort överlevnadsmöjligheten för gräs och örter. Därför måste dessa arter årligen  
hållas tillbaka. Om vi inte röjer bort dem kommer de inom ett par år att ta över i  
stort sett hela de betesmarker vi vill värna om och orsaka en total igenväxning.  
 
Lördagen den 8 oktober                            Naturvårdsröjning i betesmarkerna 
Vi fortsätter att röja enligt ovan. 
 
Lördagen den 12 november              Naturvårdsröjning i betesmarkerna 
Ännu en dag med fortsatt naturvårdsröjning. 
 
Lördagen den 3 december               Litet julbord och strategidiskussion 
Alla medlemmar i Hörjelgårdens Vänner och deltagare i arbetet på ovanstående  
dagar inbjuds till lite gemyt och en diskussion angående skötsel och verksamhet på 
Hörjelgården inför 2017. OBS! Begränsat antal platser! 
Bindande anmälan till: u.lundwall@telia.com innan den 25 november. 
 
OBS! Vi börjar arbetsdagarna kl. 10.00 och avslutar kring kl. 14.00-15.00.  
Kläder efter väder; handskar är bra att ha med, samt matsäck. Vännerna  
bjuder dock på avslutningsfika varje arbetsdag till dem som deltagit.  
I övrigt tillhandahåller vi fika till självkostnadspris. 
 
Mer information och karta: 
www.skane.naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/  
Eller på Facebookgruppen Hörjelgården.  
 
Hörjelgårdens Vänner behöver flera nya medlemmar!  
Din medlemsavgift är oumbärlig för fortsatt verksamhet och skötsel på  
fastigheten. Betala minst 100 kronor till vårt bankgiro 417-3118,  
Hörjelgårdens Vänner. Glöm inte att ange namn, adress samt e-post!  
 
Med stöd av: Länsstyrelsen i Skåne län och Sjöbo kommun . 
 
 
 
Omslagsfoto: Stor tratticka, en av många rödlistade arter på Hörjelgården. Foto: Ulf Lundwall 
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