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  Kommande program:
  I samverkan med Studiefrämjandet

Kontaktblad för Göingebygdens Biologiska Förening

GöingeBiologen

          

Nu öppnar vi upp vår verksamhet inomhus igen!    
Alla inomhusträffar genomförs i Läredaskolans aula (Dykens väg)!
Under förutsättning att pandemin ger vika och kommunen hyr ut lokalen!

GBF:s styrelse vid ett möte vid 
Boketorp den 8 juni - se sidan 8.  www.gbfnatur.se

OBS! Program i september 
återfinns i G-B nr 2 2021

Torsdag 14 oktober
Ormar i Göinge. Föreläsning 
kl 19:00 av Rickard Ljunggren. 
Han tar även med sig några 
ormar att visa oss!
OBS! Det serveras ingen fika 
vid höstens föreläsningar!
Vet mer:   Thomas Johnsson
     070-331 61 26

Torsdag 4 november
Invasiva växt- och djurarter hos 
oss. Föreläsning kl 19:00 av Nils 
Carlsson, länsstyrelsen i Skåne. 
Vilka arter är invasiva, till vem anmäler 
man arterna och hur bekämpar man 
dem.
Vet mer:     Thomas Johnsson
       070-331 61 26

Nr
2021:3 
(årg 52)

Lennart M, Elin, Jennie, Lennart B, Leif, Björn, Ingmar, Georg, Bo-Göran



Sidan 2

Tisdag 7 december
Orkidéer från när och fjärran. 
Föreläsning kl 19 av Ole Tryggeson. 
Vi presenteras bilder på orkidéer 
både från hemmaplan och ute i 
Europa. 
Vet mer: Johnny Nilsson 
  076-886 76 57

Göinge-Biologen 2021:3

Göinge
Biologen

Nr 2021:3. Årgång 52.
Ansvarig utgivare: 
Leif Nordin
Ekedalsvägen 21
281 40 Hässleholm
Mobil 070-553 31 37
leif.nordin1@outlook.com

Trollsländor

Tisdag 19 oktober
Biologisk mångfald i trädgården. 
Föreläsning kl 18:30 av Anders 
Henriksson i Läredaskolans aula. Det 
är viktigt att man främjar den biologiska 
mångfalden i våra trädgårdar, främst 
inom tättbygda områden.
Vet mer:       Carl-Axel Andersson
         070-288 55 12

Måndag 22 november
Fladdermöss i vår trakt
Föreläsning kl 18:30 av Stefan Vik-
torsson om våra spännande fladder-
möss i Läredaskolans aula.
Vet mer:        Thomas Johnsson
           070-331 61 26

Onsdag 2 december
Vad gjorde ni under corona-
pandemin?
Anmäl till undertecknad om det är 
något ni vill visa av vad ni gjorde 
under karantänen från mars 2020 till 
maj 2021 (15 månader). Som tur är 
var ”naturen öppen” för oss alla - och 
det var många av oss som nyttjade 
den möjligheten! Läredaskolan18:30.
Anmäl vad du vill bidra med till...
Thomas Johnsson, 070-331 61 26!

Trollslända

Fläcknycklar  Foto: Johnny Lythell

 
TEMATRÄFFAR
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OBS! Träffarna genomförs i Läre-
daskolans aula!

Floragruppen
OBS! Under hösten träffas gruppen 
enbart utomhus och mellan kl 13:30-
15:30: 14/10, 28/10, 11/11, 25/11 och 
9/12 (julavslutning inomhus). Samling 
vid ”Spindeln”.
  Johnny Nilsson
  076-886 76 57

Fågelgruppen
OBS! Träffas tisdagar kl 18:30-21:00 
i Läredaskolans aula: 12/10, 9/11 och 
30/11.
  Håkan Winqvist
  072-579 48 66

NaturFOTOgruppen
OBS! Träffas måndagar kl 18:30-
21:00 i Läredaskolans aula: 4/10, 
15/11 och 6/12.
  Thomas Johnsson
  070-331 61 26

GBF:s Facebookgrupp
Vår grupp har snart ettusen med-
lemmar, som delar med sig av sina 
observationer av växter och djur inom 
vårt närområde. Spännande att ta del 
av allt detta!
Ladda ner programmet för Facebook, 
sök efter ”Göingebygdens Biologiska 
Förening” och ansök om medlems-
skap. Därefter kan du ta del av inne-
hållet och själv lägga in material.
Gruppen är öppen för alla! 

 §§§§  FöreningsInfo:

VÅRA OLIKA 
TEMAGRUPPER

Vi vill bli fler medlemmar 
i GBF!
Anmäl även familjemedlemmar för 
endast 20 kr/person!

Medlemsavgiften 
är 100:- för vuxna. Familj betalar 
100:- för medlem nr 1 och övriga 
tillkommande betalar 20:-. 
Den som är född 2004 eller senare 
räknas som ungdomsmedlem 2021 
och be talar 20:-. 
GBF:s bankgiro är 394-6803. Var 
god ange medlemsnummer vid betal-
ning via internet. Medlemsnum ret åter-
finns bl a i adressetikettens övre kant.

Styrelsemöten genomförs vid följande 
tillfällen: 5/10, 2/11, 14/12, 25/1 och 
22/2 (2022) 

Nu kan du an-
vända swish
när du betalar till 
GBF. Ange nummer 
123 628 41 52 
(Nytt!) - Ange vad 
som avses och ditt 
namn el medl num.!

NaturFOTOgruppen/Åraslövs mosse
Foto: Johnny Lythell

Dela gärna lämpliga inlägg på din egen sida!



Göinge-Biologen 2021:3

Sidan 4

JÄTTEVIKTIGT -
Anmäl adressändring!
Om Ni skall flytta var vänlig med-
dela adressändring till:
lennart-mattsson@outlook.com
eller mobiltelefon nr 070-568 22 48

Lennart Mattsson

Köp fotoboken...

”Smultronställen”
till ett rabatterat medlemspris 
om 120 kr per styck!
Kommer att finnas med vid våra fy-
siska möten under hösten - köp då
och betala till...
* bankgiro 394-6803 eller
* swish 123 628 41 52

S ä l l s y n t   s k ö n h e t !
Ett vattenprov togs i juli vid par-
keringen till ”Slingra dig”. En orga-
nism som jag inte sett tidigare dök 
upp, igelkottalg heter den. En 
cyanobakterie. Den trivs när det är 
varmt och svaga vindar.
  Ole Tryggeson

S ä l l s y n t  b a g g e !
Den 5 juli observerades den i Sverige 
sällsynta målarguldbaggen i vår 
trädgård. Bara 10 observationer i år 
på Artportalen!
      Thomas Johnsson

Foto: Ole Tryggeson

H y r e s l e d i g t !        Utsikt från 
falkboet på värmeverkets ackumu-
latortank. Två tornfalkar på besök!
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T r a n o r  &  r å k o r
I samband med två besök med hjälp 
av cykel i Vanneberga ängar, 04-24 
och 05-12, varken hörde eller såg jag 
någon storspov. Däremot ett tranpar 
med en nykläckt unge i Vanneberga 
ängar och åtminstone 2 bon av råka 
i en hög tall vid början av Mossvägen 
(nära Skandiform och väg 21).
  Arne Gustavsson

• Arne

B ö t e r  f ö r  s l ä n g d a  f i m p a r
Att slänga fimpar och annat skräp 
på gatan ska straffas med böter. Det 
föreslår regeringen i en lagrådsremiss. 
Enligt Håll Sverige Rents skräprapport 
2020 slängs omkring en miljard 
fimpar på svenska gator och torg 
varje år. Det motsvarar ungefär 108 
ton plast!
  Ur Sydsvenskan

S a n n s p å d d. I samband med 
GBF:s firande av sin 50-åriga tillvaro 
år 1999 höll Jan Danielsson ett 
anförande, varvid han bl a siade om 
framtiden: ”Stenmård är exempel 
på en trolig invandrare från söder. 
Den är en urban mård som nu ökar 
mycket i Danmark. Den trycker på! 
Öresundsbron kommer nog att hjälpa 
till.” – Enligt Länsstyrelsen har från 
2014 nio (9) stenmårdar rapporterats, 
främst i nordöstra Skåne.
  G-B-redaktionen

S t i p e n d i u m  t i l l  G B F : a r e !
Hässleholm Snapphanen Rotary 
delade ut tre stipendier till Bjarne 
Öhrling, Tommy Karlsson och 
GBF:are Thomas Johnsson. Den 
sistnämnde erhöll stipendiet för 
sitt arbete inom ramen för GBF:s 
portalparagraf och produktionen av 
fotoboken ”Smultronställen”!
  G-B-redaktionen

Foto: Uno Nilsson

Foto: Elisabeth Lood

S t o r  &  v a c k e r !  En makaon-
fjäril observerades i vår trädgård i 
Bjärnum i juni månad.
  Elisabeth Lood

En amiral
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Rapporter från fältet

Nationella våtmarksinven-
teringen 2021
GBF:are inventerar årligen 17 lokala 
våtmarker inom vår kommun, så 
även 2021. Du hittar resultatet på 
vår hemsida www.gbfnatur.se under 
”Inventeringar”.

Aktuella häckningar 2021

Berguv:
Två par häckade inom vår kommun 
enligt Anders Linus Larsson.

Storspov:
Vår inventering av häckande stor-
spovar i Hässleholms kommun resul-
terade i endast totalt sex par, vilket 
gör att antalet häckande par minskat 
med fyra femtedelar, sannolikt ännu 
mer, sedan 1970-talet! Mer info i 
kommande ”Natur i Göinge”!
  Thomas Johnsson

Råka:
En koloni med 30-40 par råkor 
häckade i en dunge mellan Vinslöv 
och Åraslöv.
  Anders Linus Larsson

Foto: Johan Nilsson

Havsörn:
Det välkända paret inom vår kommun 
har fått fram två ungar i år.
  Håkan Winqvist

Vit stork:
Paret som häckade i trakten av 
Vinslöv lade tre ägg, kläckte fram 
två ungar, varav en unge föll ner 
från boet och dog. Således kom en 
unge att överleva. Den ringmärktes i 
månadsskiftet juni-juli (nr M 497).
Den är därmed den första storken 
sedan 100 år tillbaka, som kommer på 
vingarna i vår kommun.
  Johan Nilsson

Backsvala:
Ca 300 par häckade i f d Bröderna 
Halls grustag, Finja och ca 10 par vid 
grustag vid Vankiva flygplats.

    Anders Larsson & Håkan Winqvist

Utter:
Ett flertal observationer har gjorts inom 
Hässleholms kommun, bl a vid Hästveda, 
Rökeån, Vinslövssjön, fågelplattformen 
”Slingra dig” och Sjörröd.
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Å r a s l ö v  m o s s e s  o r k i d é e r

Stora kärret var vattendränkt in i juni 
månad. Varma torra vårar brukar ge 
fler individer. Bladvassen tränger allt 
längre in på det öppna kärret, trots 
bekämpning. Tidigare på våren blom-
made majvivorna rikligare än vanligt.

Nu är växtligheten frodigare än van-
ligt. Kärrtisteln dominerar. Hjortarna 
(?) är finsmakare. Mer än 100 orkidé-
stjälkar var avbetade.
Här kommer årets resultat:
Vaxnycklar      193
Ängsnycklar   151
Flugblomster   11
  Ole & Eva Tryggeson

Vaxnycklar
Foto: Lennart Fast

R e d u k t i o n s f i s k e
70,1 ton fisk togs upp vid vårdfiske 
i Finjasjön 2020. Mer än hälften 
var mört, medan braxen stod för en 
fjärdedel. Det är en stor mängd som 
kan leda till att sommaren 2021 blir 
bra. Reduktionsfisket har medfört att 
fosforläckaget från bottnet minskat 
kraftigt, eftersom vitfisken bökar i 
bottensedimentet. Det innebär i sin 
tur mindre näring åt blågröna alger.
      Tidningen Norra Skåne

Slåtteraktiviteter
Slåtter på slåtterängen i Åraslövs 
mosse den 27 juni: Kl 9-11 ägnade sig 
i mulet skönt lite över 20 grader varmt 
sommarväder Bo-Göran Andersson, 
Ulla Axenhav, Eskil Carlsson, Nicklas 
Carlsson, Arne Gustavsson, Åke 
Månsson och Sune Sandén åt att slå 
slåtterängen i Åraslövs mosse.

Slåtter i Vannaröds Ängskrona den 
29 juli. På förmiddagen med start kl 9 
fram till en åskknall kl 12 ägnade sig 
några entusiaster till att hösta och njuta 
natur i skönt väder; Anders Blomquist, 
Arne Gustavsson, Henrik Marstrand. 
Åke Månsson, Per-Olof Nilsson, Sune 
Sandén och Hong Song. 

Mer info på www.gbfnatur.se!

Tråkigt! Nedskräpning 
vid Finja fågeltorn

Foto: Ann-Margret Lindquist
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Information från årsmötet

Kraftigt försenat - p g a coronapande-
min - genomfördes årets årsmöte den 
15 juni vid Vedema Hall under ledning 
av Ingmar Kristiansson.
Årsberättelse 2020 (inkl bokslut) 
jämte verksamhetsplan 2021 (inkl 
budget) godkändes. Styrelsen erhöll 
ansvarsfrihet.
Till ordförande valdes Leif Nordin. 
Övriga ledamöter blev Hans 
Magnusson (fyllnadsval), Ingmar 
Kristiansson, Lennart Björkquist, 
Georg Malm (samtliga omval). Valda 
sedan tidigare är Bo-Göran Andersson 
och Jennie Ahlqvist.
Tre suppleanter valdes: Björn Ekberg, 
Ann-Christine Påhlson och Elin 
Svensson. 
Se bild på sidan 1!
  

  G-B-redaktionen

Foto: Arne Gustavsson

Vildbi- & humleexkursion den 
3 juli lockade 30 deltagare

Göran Holmström Foto: J Ahlqvist

Naturdagen på Hovdala...

Naturdagen på Hovdala lördagen den 
7 augusti lockade många intresserade 
att delta i föreläsningar, vandringar 
och utställningar.
Många av GBF:s olika ”experter” deltog 
som ledare i de olika aktiviteterna, 
vilket uppskattades av deltagarna!

   G-B-redaktionen

Cirka 25 oilka arter humlor 
och vildbin noterades!
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2 maj 2021
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Presentation av nya leda-
möter i styrelsen

Hallå alla i GBF!
Jag heter Hans Magnusson och 
kommer ursprungligen från Krokom 
i Jämtland. Jag är gift med Anneli 
och vi har bott i Kramfors, Krokom, 
Uppsala, Tierp och nu Malmö. Under 
nästan alla år har jag jobbat inom IT 
fast jag är utbildad ekonom. Efter att 
vi skaffat en liten hundvalp, så ökade 
bekantskapskretsen och med det så 
blev Jennies (Ahlqvist) och vår vovve 
bästa kompisar. Anneli blev medlem 
i GBF och efter nästan dagliga 
kontakter med Jennie, så har hon 
övertygat mig om förträffligheten att 
ta på sig det stora förtroendet att bli 
ny kassör i föreningen. Vi bor just nu 
i Malmö men vårt fritidshus i Skyrup, 
som vi haft sedan 2013, har under 
coronapandemin varit vår bas och 

gjort att vi nu flyttar permanent till hus 
här och blir hässleholmare. Dock går 
inte flyttlasset förrän den15 oktober.

Vi har hela tiden utnyttjat naturen och 
skogen runt Finjasjön och Hovdala 
vilket gjort att naturintresset ökat. Jag 
hoppas jag får lära mig mycket av den 
kompetens som finns i föreningen.
          // Hans
          hasse.magnusson@gmail.com

U d d a  h ä c k p l a t s !  En ringduva
häckade på fjärrvärmeverkets acku-
mulatortank i maj.
        Per Haker

F ö n s t e r t i t t a r e. En ca 7 cm 
lång grön vårtbitare i Sösdala verkar 
vara nyfiken! Den ägnade sig 08-08 åt 
fönstertittning på ett köksfönster hos 
Kjell Persson, utan tillstånd!
         Sune Sandén
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Knipor, teckning: Thomas Johnsson
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Redaktör: Thomas Johnsson, thomas@clangula.se • Hässleholm Tryckshop AB  2021 
Nästa Göinge-Biologen, nr 2021:4, utkommer i mitten av december månad!
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Tänk-
värt


