
 

E-post:  

u.lundwall@telia.com 

Tel. 073-41 31 886 

Vänföreningens styrelse 
 

Ta gärna kontakt med 

styrelsens ordförande: 

Box 1013 

221 04 Lund 

Hörjelgårdens  

Vänner 

Ulf Lundwall: 

u.lundwall@telia.com 

Tel. 073-41 31 886 

 

Övriga styrelseledamöter: 

Gabrielle Rosquist (sekreterare)

Anders Kjellsson (kassör)  

Urban Emanuelsson, Joachim Regnéll, 

Britt Sandberg, Stig Berthelsen, 

Stefan Persson, Linda Wolski, Bengt 

Svensson, Ingmar Jönsson. 

 

Den mindre vattensalamandern trivs i 
dammarna ute I betesmarken. 

 
 

 

Första sidan: Uppfarten till Hörjelgården 
tidigt på våren.  

 
Alla foton: Hjalmar Dahm 

 

Hörjelgårdens 

Vänner 

Box 1013 

221 04 Lund 

Tel. 073-41 31 886 

Bli medlem i Medlemsavgifter  

 

Minst 200 kronor medlemsavgift  

(enskild medlem) 

Minst 1000 kronor = ”stöttepelare” 

(enskild medlem) 

Minst 2000 kronor för företag 

Minst 1000 kronor för  skolor och 

kommuner 

Minst 500 kronor för ideella föreningar 

 

Organisationsnummer: 802447-1990 

 

Medlemsavgiften insätts på föreningens 

bankgiro 417-3118 

 

Var vänlig ange namn, adress och epost. 

mailto:u.lundwall@telia.com
mailto:u.lundwall@telia.com


Lite historik 
 

Hörjelgården är en s.k. enskiftesgård och uppfördes 1814. 

Den ligger i Sjöbo kommun strax söder om Vanstad och 

Äsperöd. Gården donerades 1976 till Naturskyddsföreningen 

i Skåne av Edith och Sigurd Andersson till minne av deras 

naturintresserade son Ingwar-Ellwin Sigurdhson, som dog 

bara 26 år gammal. 

 

Idag drivs Hörjelgården som en natur- och kulturskola med 

historisk markvård, biologisk forskning och utbildning. 

Gårdsbyggnaderna har successivt renoverats. Här finns 

sovsalar med plats för drygt 30 nattgäster, kök med 

utrustning för självhushåll och en samlingssal. Här bor främst 

elever på lägerskola och deltagare på våra kurser.  

 

Hörjelgårdens aktiviteter 
 
Sedan 80-talet bedrivs en pedagogisk verksamhet för främst 

barn och ungdom. De flesta kommer hit på lägerskola och 

stannar några dagar för att studera naturen och pröva på 

gamla hantverk. Lärarutbildningarna och universiteten an-

vänder sig ofta av Hörjelgården i sin undervisning. Landskaps-

vetarprogrammet på Högskolan i Kristianstad har årligen 

sommarkurs här. 

Här finns också program för allmänheten men speciella te-

madagar, ängsslåtter mm. En naturstig är öppen för allmän-

heten och man kan boka rundvandringar. 

 

Kontakta naturpedagogen Hjalmar Dahm: 073-32 60 172, 

hjalmar.dahm@gmail.com 

Hörjelgårdens Vänner 

är en ideell och fristående förening öppen för alla 

intresserade. Den har till syfte att verka för en 

långsiktig ekonomisk lösning för verksamhet och drift 

på Hörjelgården, samt för att gårdens biologiska och 

kulturhistoriska värden bevaras eller stärks. 

Vänföreningen ordnar också speciella dagsverken på 

Hörjelgården och alla praktiskt lagda människor är 

välkomna att delta i slåtterdagar, kalkning av 

lerväggar eller tjärning av korsvirket. 

Som medlem är du välkommen ut till Hörjelgården 

när du så önskar. Du får också föreningens 

informationsbrev regelbundet. 

 

Ditt, din skolas, kommuns eller företags 

medlemskap är viktigt! 

 

Hörjelgårdens natur 
 

Sedan 70-talet har en omfattande restaurering skett 

för att återskapa en del av det landskap Linné såg un-

der sin skånska resa 1749. Här finns därför en stubb-

skottsäng,, flätgärden och mycket mer att se. I den 

gamla betesmarken växer mandelblom, blåsuga och 

andra idag inte längre så vanliga växter 

 

För mer information om Hörjelgårdens natur, kon-

takta ekologen Claes Bergendorff: 070-37 28 643, 

claes.bergendorff@naturskyddsforeningen.se 

Stiftelsen Hörjelgården 

driver och ansvarar för själva verksam-

heten. Stiftelsens ordförande är Ebba 

Lisberg Jensen:  

ebba.lisberg.jensen@mah.se 

 

Hörjelgårdens hemsida: 

www.skane.snf.se Barn på lägerskola. 

Sankte Pers nycklar är en av orkidéarterna  

Hörjelgården ligger strax söder om Äsperöd i Sjöbo kommun. 

mailto:hjalmar.dahm@gmail.com
mailto:claes.bergendorff@naturskyddsforeningen.se
mailto:karin.markholm@mah.se
http://skane.snf.se/?page_id=1696

