
Sensommarbrev till Hörjelgårdens Vänner 2022

Nyheter från Hörjelgården
Verksamheten ute i markerna flyter på. Vi är ett litet men taggat
gäng som sköter både husen och markerna. Vi vill gärna vara fler!

Medlemsavgift 2022
Om du händelsevis misstänker att du inte betalat årets medlemsavgift, så går det förstås 
fortfarande bra. 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.
Vi ser gärna att fler stöttar verksamheten, så övertala vänner och bekanta att bli medlemmar!
Vår gamle ordförande Ulf skötte administrationen föredömligt men jag måste medge att jag 
inte har all den tid Ulf hade och därför kan jag missa vissa delar, t ex vad gäller inbetalda 
medlemsavgifter. Det är något (och en hel del mer) som jag och resten av styrelsen ska 
försöka reda ut till hösten.

Återstående publika dagar 2022 
De redan genomförda arbetsdagarna har lyckligtvis varit välbesökta. Vi börjar dagarna 
10.00 och håller på till c:a 15.00. Men som jag nämnt ovan vill vi gärna vara fler.
Resten av årets program ser du här:

Lör 13.8 Lieslåtter i stubbskottsängen
Sön 14.8 Lieslåtter i stubbskottsängen
Lör 27.8 Höhantering i stubbskottsängen
Lör 10.9 Röjning av stengären/Skördedag
Lör 24.9 Röjning av stengären/Sådd höstråg
Lör  8.10 Naturvårdsröjning naturbetesmarken
Lör 22.10 Naturvårdsröjning naturbetesmarken
Lör 12.11 Röjning av gären och i naturbetesmark
Lör 26.11 Röjning av gären och i naturbetesmark
Lör 3.12 Strategidiskussion/jultallrik för alla som arbetat under året.

Skötsel av markerna
Kriget mot björnbär och slån i naturbetesmarken
fortsätter. Nu har vi ett knappt 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 också i år: Trädgården sköter flera av oss. 
Museijordbruket hålls igång med höstråg i västra
vången och ett stort fält med både potatis och
insektslockande blommor på södra vången.
Norra vången är i träda, precis som planerat.                        Nattlig besökare: Dovhjort. Foto: HjD



Skolbesök och andra grupper
Vi har ju fortfarande ingen anställd naturpedagog. Trots det kommer flera gymnasieskolor 
regelbundet ut för både dagsbesök och övernattningar. Vi har också haft både familjer och 
föreningar som använt sig av gården. Bland annat hade Fältbiologerna ett insektsläger i juli.

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 till hösten 2022. 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. Eje Arén har lovat komma ut i höst och lägga nytt tak ovanpå 
det gamla.

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 nu på slåttern
i stubbskottsängen 13 och 14 augusti. Eller vid någon annan
programpunkt under hösten. Det är alltid trevligt sällskap –
utomhus!

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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