
Till alla Björkelundsbesökare 
 
Välkommen till Björkelund; Hallands Naturskyddsförenings fastighet vid Fylleån! 

En broschyr, som ligger i brevlådor vid infarten till gården, samt uppsatta skyltar kan vara till 

hjälp vid besök på fastigheten. Texterna hittar du också här på hemsidan. 

 

Information om växter, svampar och djur 

Björkelund har tack vare sitt omväxlande och av aktiv naturvård påverkade landskap en 

intressant sammansättning av organismer. Detta märker man inte minst om man tar sig en tur 

på Björkelunds vandringsled, som löper genom sumpskogen, längs Fylleåns stränder och över 

betesmarkerna, genom hassellunden, förbi anlagda våtmarker och över ginstheden och 

slåtterängen. Start och mål är själva gården med kryddland, hagtorn och fruktträd samt en mer 

vildvuxen del. Allt för att få den mångfald av miljöer som är förutsättningen för den 

biologiska mångfalden. 

 Ett antal organismgrupper har under senare år inventerats av deltagare i Björkelunds 

arbetsgrupp, Björkelundsgruppen. Till de inventerade organismerna hör: kärlväxter, mossor, 

svampar, fåglar, nattfjärilar, gaddsteklar, skalbaggar, blomflugor och spindlar. Dessutom 

inventeras Fylleåns bottenfauna vid Björkelund årligen av företaget Ekologgruppen på 

uppdrag av Länsstyrelsen i Halland. Du som av eget intresse eller för undervisningssyften etc. 

vill se vilka organismer som är funna på Björkelund kan antingen ta del av artlistorna som 

finns på den här hemsidan eller gå in på www.artportalen.se och leta fram de fynd som är 

inrapporterade till artportalen.  

 

Rapportering av växter, svampar och djur 

För att markanvändningen och skötseln på Björkelund skall bli så bra som möjligt för de 

organismer som lever på fastigheten, är det en stor fördel om det finns en god kännedom om 

vilka organismer det finns att ta hänsyn till. De inventeringar som gjorts har lagt en bra 

kunskapsgrund för naturvårdsarbetet på Björkelund, men det finns fortfarande mycket att 

upptäcka, inte minst inom de grupper som inte inventerats.  

 Dessutom har Björkelunds landskap genomgått dramatiska förändringar under senare tid, 

t.ex. genom slåtter, bete, brand, anläggande av våtmarker samt en ginsthed och produktion av 

stora mängder död ved. Genom aktiva åtgärder som sådd av vildfrön, plantering av sälg, 

hagtorn och fågelbär kommer blomrikedomen förhoppningsvis att öka. Granen har successivt 

avvecklats och ersatts av lövskog och öppna marker. Eftersom en stor del av fastigheten 

omfattas av ett naturvårdsavtal med skogsstyrelsen, vilket innebär att kravet på 

skogsproduktion lyfts bort, kan istället ”produktion” av biologisk mångfald vara huvudsyftet. 

Man kan därför förvänta sig en gradvis förändring av artsammansättningen på Björkelund – 

troligtvis och förhoppningsvis till det bättre. Därför kan du som besöker fastigheten göra en 

stor insats genom att rapportera vilka organismer du sett under din vistelse på Björkelund!  

 På denna hemsida finns också en karta över Björkelund där landskapet är indelat i olika 

områden, som alla har fått sina egna namn. Laminerade utskrifter av kartan finns till utlåning i 

de gröna postlådorna vid välkomstskyltarna vid infarten och gårdsplanen på Björkelund. När 

du rapporterar in dina fynd är det av stort värde om du, med utgångspunkt från 

områdesindelningen, anger var på Björkelund du gjort dina fynd, så att det i förlängningen går 

att lära sig något om vilka delar av fastigheten som används av olika organismer. På samma 

sätt är det också av intresse om du t.ex. noterar vilken växtart som en observerad insekt 

födosöker på eller vilket underlag en mossa eller svamp växer på. All rapportering sker 

dock efter ambition och kunnande och alla fynduppgifter är värdefulla oavsett 

detaljrikedom! 

http://www.artportalen.se/


 Rapporterar gör man på www.artportalen.se. För den som inte är registrerad användare 

eller som aldrig besökt sidan tidigare finns en manual, som går igenom hur man gör för att 

rapportera sina fynd. 

 

Information till studenter och lärare 

Om du vill använda Björkelund som studieområde vid ett examensarbete eller ett mindre 

projekt inom dina studier är du hjärtligt välkommen. Vill du veta mer om särskilda arter som 

hittats på Björkelund kan du kontakta någon i gruppen som därefter hänvisar dig till rätt 

person.  

 Om du som lärare eller ledare vill anordna undervisning i fält är du också välkommen att 

utnyttja Björkelund. På Björkelund finns en trädkunskapsslinga (som sammanfaller med 

vandringsleden), där man kan försöka para ihop rätt namn med rätt träd (mer info i 

broschyren). Söder om gårdsplanen finns ett utedass som kan nyttjas av besökare. 

Dricksvatten finns för närvarande inte. 

 

Lycka till och välkommen till Björkelund! 

 

 

/Björkelundsgruppen 

http://www.artportalen.se/

