
Till Hörjelgården är du välkommen året runt, antingen 

på egen hand eller i samband med kurser och 

aktiviteter, de senare presenteras på mittuppslaget.  

Vi startar 10.00 och håller på till c:a 14-15.00. 

Aktiviteten avslutas med eftermiddagsfika med liten 

kaka. Hörjelgårdens Vänner bjuder! Kläder efter väder. 

Ta med lunchmat! Den 13 maj börjar aktiviteten 

klockan 11.00 (Vänföreningens avhåller årsmöte 

10.00). Väl mött! 

 

Mer information och karta: www.skane.naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/  

Eller på Facebookgruppen Hörjelgården. Här läggs även information upp om 

ytterligare aktiviteter.  

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. 

 

 

Fotot ovan: Lövgrodorna finns i små bestånd i några av våra dammar. 

Omslagsfoto: Nyfikna kalvar välkomnar besökaren. De hjälper till att hålla 

landskapet öppet. Samtliga foton: Hjalmar Dahm. 

 

       Välkommen till Hörjelgården 

       och dess marker 

       Program 2018 



Lö 10/3   Hembygdsvård/skogning av stubbskottsäng                                                                                                                                  

Genom åren har vi erhållit ett stort antal gåvor i form av skrifter och hemslöjdat material. 

Vi har inte plats att bevara allt detta går vi igenom materialet och bestämmer oss för vad 

som ska sparas respektive avyttras. Efter detta ger vi oss i kast med göra klar ”skogningen” 

i stubbskottsängen. Tar bort det som ska användas för flätgären och ved. 

Lö 17/3   Byggande av flätgären/naturvårdsbränning                                                                                              

Vi startar dagen med återbyggande av fllätgären med det material vi fick genom 

”skogningen” i stubbskottsängen. Efter lunch bränner vi av en ängsyta om vädret tillåter. 

Annars annat naturvårdsarbete. 

Lö 24/3   Hembygdsvård/naturvårdsbränning                                                                                                               

Vi fortsätter genomgången av insamlat material i form av skrifter och hantverksföremål. 

Om vädret tillåter bränner vi också av en ny gräsyta i ängsmarken samt sätter igång 

översilningssystemet. 

Sö 8/4   Risning/fagning stubbskottsängen                                                                                                                 

Vi räfsar ihop löv och tar bort nedfallna grenar, materialet komposteras eller bränns. 

Detta gör vi för att konkurrenssvaga örter ska få en möjlighet att blomma. Örterna blir lätt 

kvävda av kvarliggande löv och annat material. 

Lö 28/4   Vårbruk/byggnadsvård                                                                                                                                  

Nu är det dags att så årets korn/lin i den södra vången, samt att jobba med tjärning och 

kalkning av byggnaderna, samt arbeta i trädgården. 

Sö 13/5   Naturvandring (OBS! startar 11.00)                                                                                                              

Vi tittar på vilka örter som börjat blomma och vilka som är i knopp, lyssnar på fågelsång 

och njuter av de första dagflygande fjärilarna. Hörjelgårdens Vänner har årsmöte 10.00. 

On 6/6   Entomologiska Sällskapet i Lund kommer till gården för en insektsinventering.  

En av Sveriges ledande biexperter Göran Holmström håller dessutom en ”Humlevandring” 

för barnfamiljer och andra intresserade kl. 12-14. Ställs in vid regn. 

 Lö 16/6   Förslåtter i stubbskottsängen                                                                                                                       

Älggräs och rosendunört är två växter som har stor växtkraft och 

spridningsförmåga i lite fuktigare marker. Arterna kväver övrig växtlighet och 

därför ska de slås av och tas bort.  

Lö 21/7   Byggnadsvård                                                                                                                                                  

Vi måste tjära in korsvirke och kalka väggar, linolja in fönster m.m. för en längre 

hållbarhet på den gamla gården, så den överlever i ett bra skick ytterligare 

många år. 

Lö/Sö 25-26/8   Lieslåtter i vår stubbskottsäng                                                                                                                           

Nu är det dags at med lie så av årets uppväxta örtmaterial i ängen, räfsa ihop det 

i strängar för torkning så att växterna hinner avsätta frö (älggräset tas bort direkt 

och förs till kompost).   

Lö 8/9   Hamling/Höhantering                                                                                                                                                     

Vi återhamlar de tiotal askar/lindar/avenbokar vi tidigare har hamlat på gården. 

Tar bort riset. Därefter räfsar vi ihop det med lie avslagna höet från 

stubbskottsängens slåtter och tar bort detta. 

Lö 22/9   Nu skördar vi korn/lin och höstrågen                                                                                                                

Skulle det ha regnat dagarna innan ägnar vi oss åt annat naturvårdsarbete. 

Lö 13/10   Naturvårdsröjning naturbetesmarken 

Björnbär av olika arter samt slån har en oerhörd växtkraft när de väl etablerat sig 

i en betesmark och tar då, genom beskuggning, bort levnadsmöjligheten för gräs 

och örter. Därför måste de förstnämnda arterna årligen hållas tillbaka. Röjer vi 

inte bort dem kommer de inom ett par år ta över de naturvärden vi vill värna om. 

 

Lö 27/10   Naturvårdsröjning naturbetesmarken  Se ovan (13/10). 

Lö 17/11   Naturvårdsröjning naturbetesmarken  Se ovan (13/10). 

 


