
Vårbrev till Hörjelgårdens Vänner 2021 

 

Husbondens röst har tystnat 
Som kanske de flesta av föreningens medlemmar vet så gick vår käre 

ordförande Ulf Lundwall bort i vintras. Vi är många som hoppas att Ulf 

nu vandrar i marker som är lika vackra och biologiskt och kulturhistoriskt 

rika som Hörjelgårdens. Ulf har betytt mycket för verksamheten de 

senaste åren. Han har drivit på alla volontärer, fått ut forskare som 

inventerat både växter och djur, koordinerat kurserna med länsstyrelsen – och sett till så att 

ekonomin gått ihop. Det har blivit tomt efter Ulf och nu gäller det att fylla tomrummet och att vi tar 

i med ny kraft. 

Här följer lite information om hur 2021 ter sig ute på Hörjelgården. 

Med hopp om en härlig vår,  

Styrelsen för Hörjelgårdens vänner: Britt, Benjamin, Urban och Ingegerd 

 

Medlemsavgift 2021 
Nu är det dags att betala årets medlemsavgift till föreningen. Enskild medlem betalar minst 100 

kronor, stöttepelare minst 1000 kr, Förening minst 500 kronor, kommuner minst 1000 kr och företag 

minst 2000 kronor.  

Avgiften sätts in på bg 417-3118, Hörjelgårdens Vänner, glöm inte att ange namn, adress samt e-

post. (Får du vårbrevet i ett kuvert, betyder det att vi inte har din e-post och då är vi tacksamma om 

du mejlar den till: horjelgarden@gmail.com) 

Vi ser gärna att fler stöttar verksamheten, så övertala vänner och bekanta att bli medlemmar! 

 

Återstående publika dagar 2021  
De redan genomförda arbetsdagarna har lyckligtvis varit välbesökta. Vi börjar dagarna 10.00 och 

håller på till c:a 15.00.  

Årets program får du som bilaga. 

  

Årsmöte, söndag 16 maj 
Föreningens årsmöte äger rum den 16 maj kl. 10.00. Ärenden enligt stadgarna. Detta vårbrev utgör 

kallelsen till mötet! Efter årsmötet blir det en botanisk vandring i markerna. 

Vi söker efter någon som gärna vill axla uppdraget som föreningens ordförande. Är det kanske du? 

Eller någon du känner? Hör i så fall av dig till Britt: britt.sandberg@hkr.se 

 

Skötsel av markerna 
Ett tjugotal ”publika dagar” genomfördes under 2020 i samarbete med Stiftelsen Hörjelgården och 

med ekonomiskt bistånd från Sjöbo kommun och Studiefrämjandet. Kriget mot björnbär och slån 

i naturbetesmarken börjar äntligen jämna ut sig. Nu har vi ett 

övertag efter flera års slit. Målsättningen är att öppna upp hela 

marken norrut.  

Naturvårdsbränning genomfördes i mars på marker som inte 

betats.  

Tack vare entusiastiska insatser har våra odlingar blomstrat i fjol: 

Trädgården skötte Tommy Nordgren och Edeli Leijerstam odlade 

några gamla linsorter. Museijordbruket hölls igång med höstråg 

i norra vången och ett stort fält spånadslin på södra vången.                                     Foton: Hjalmar Dahm 

I västra vångens träda sådde vi in honungsfacelia och rödklöver för att gynna pollinerande insekter.                               

Ett problem har dock dykt upp – vildsvin, både vuxna och kultingar. De har en annan natursyn än vi 

som försöker sköta marken.  

Landskapsvetarna från Högskolan Kristianstad har hjälpt oss med den årliga röjningen av 

stubbskottsängen. Detta är en fantastisk hjälp, som tyvärr inte blir av i år, p.g.a. pandemin. 
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Insektsinventeringen fortsatte under året 
Anders Ohlsson har nu 587 arter fjärilar i artlistan, 

ett fantastiskt resultat. 

Entomologiska Sällskapet i Lund hade årsmöte och 

exkursion på Hörjelgården den 10 maj.  

 

SNOK 
Arbetet inom föreningen Sydsveriges Natur- och 

Kulturgårdar har fortsatt under året. Nu pågår 

slutarbetet med en bok, som ska presentera ett tiotal 

gårdar från Blekinge, Halland och Skåne. 

Förhoppningsvis blir den klar innan sommaren. När boken är utgiven kommer vi att skicka ut 

information om hur boken kan beställas. 

 

Byggnaderna 
Det är fortfarande problem med det sönderblåsta halmtaket. Det har lappats, men vi hoppas att ett 

nytt snart kan läggas. Passa gärna på och kom ut en av arbetsdagarna i juni när vi särskilt ägnar oss 

åt byggnadsvård. 

                                                                                                                                                       

Jubileumsskrift/konstverk  
Till sist en påminnelse om att det fortfarande går utmärkt att köpa 

skriften ”Hörjelgården 200 år” för 100 kronor på gården eller på 

Naturskyddsföreningen i Skånes kansli i Höör.  

Bo Mossberg, Nordens ledande naturillustratör, skänkte häromåret ett 

konstverk till förmån för Hörjelgården ”Hushumlan”. Ett antal av detta 

verk (i praktiskt A4-format) finns fortfarande kvar till försäljning. 

Konstverket, vilket togs fram i 100 exemplar, kostar 1000 kr/styck. Det 

finns också variant framställd i 10 exemplar för 5000 kronor. Dessa kan 

beställas via Magnus Billqvist på e-post: 

magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se.  

 

Skriften passar utmärkt för att tacka exkursionsledare och 

föredragshållare. Konstverket kan man med fördel ge till 

födelsedagsbarn och i samband med att man vill avtacka 

föreningsmedlemmar för lång och trogen tjänst.  

Alla intäkter tillfaller Hörjelgården för fortsatt skötsel! 

 

Slutligen 
Hoppas att vi ses ute på Hörjelgården, kanske redan lördag 6 mars när 

vi fortsätter att röja i stubbskottsängen. Eller vid någon annan 

programpunkt under året. Det är alltid trevligt sällskap – utomhus! - 

inte minst i dessa besvärliga tider. 

 

Hörjelgårdens vänner: 
 

e-post: horjelgarden@gmail.com 

Hemsida: https://skane.naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/ 

 

Hörjelgården finns också på Facebook som en ”grupp”. Där lägger vi ut aktuell information. Gå 

gärna med i gruppen för att hålla dig uppdaterad. 
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