
Text: Ebba Werner, Björkelundsgruppen. Skyltdesign: Tecknargården Halmstad 2008. 
Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Fastigheten Björkelund ägs av Hallands 
Naturskyddsförening. Tullkontrollör  
A.H. Lindblom donerade den 1953 till 
föreningen.
 Den är 30 hektar stor och ligger natur-
skönt vid Fylleån. Här finns en mångfald 
av miljöer. Skog, hed, ängs- och natur- 
betesmarker bildar tillsammans med våt-
marker en vacker mosaik.

Det enkla boningshuset från 1920-talet 
med kringliggande ekonomibyggnader 
utgör en ursprunglig och rofylld gårds-
miljö.

Redan på 1800- 
talet fanns här en 
torpbebyggelse. Skyl-
tar markerar spåren 
av de fyra torpen. 
Stenrösen och gärds-
gårdar vittnar om  
odlarmöda. 

Välkommen till Björkelund

Målet för Björkelunds- 
gruppens arbete är: 
Att vidmakthålla och skapa förut- 
sättningar för Biologisk mångfald. 
– Vi har omvandlat den stormfällda    
 granskogen till ljunghed och sköter   
 den med eldens hjälp. Här  
 blommar nu åter vår landskaps- 
 blomma hårginsten. En hundra- 
 årig fröbank har väckts till liv!
 – Vi gräver grodvatten och  
 översilningsvåtmarker.
 – Vi sköter en slåtteräng med  
 årlig slåtter. 
 – Vi röjer i naturbetesmarkerna.  

Kanske är en del rösen ännu mycket äldre. 
Vi vet inte så mycket om den äldsta bo-
sättningen här vid Fylleån.

Under många år sköttes fastigheten av 
Halmstads Ornitologiska Klubb. Idag 
sköts den av en grupp inom Naturskydds-

föreningen,  

Björkelunds-
gruppen, som år 
2003 fick Halm-
stads kommuns 
miljöpris för sitt 
arbete här.

Strömstaren (Cinclus cinclus) 
dyker efter föda i Fylleåns vatten Granskogen avverkas och ger plats för det ljusöppna  

landskapet

Amiral (Vanessa atalanta) på sensommarbesök i trädgården

Forsärlans (Motacilla cinerea) 
starka läte kan överrösta  
forsens brus

Fylleån, en vacker och livgivande åder genom landskapet

Svartvit flugsnappare 
(Ficedula hypoleuca) 
gynnas av alla fågel-
holkar

 Många ytor sköter vi också med  
 brän ning på våren. Kor med sina  
 kalvar håller markerna öppna genom   
 sitt bete.
 – Vi gallrar och röjer i skogen. Lövträ-  
 den gynnas.  
 Genom bl.a. ringbarkning skapas  
 död ved.
 – Vi skalar bort jord och vegetation på   
 lämpliga ställen för att få nakna  
 markytor. Många insekter kräver  
 tillgång till öppna solbelysta slänter.   
 Kanske får vi någon gång också glädjas 
   åt sandödlans återkomst!
 – Vi sätter upp och sköter fågelholkar.
 – Vi vinterutfodrar småfåglar.

Att stimulera intresset för naturvård  
och sprida kunskap.
– Vi har anlagt en vandringsled,     
 som gör fastigheten mer åtkomlig.

– Vi ordnar olika programpunkter och   
 utbildningar.

Att inventera de arter som finns på  
fastigheten. 

Att utveckla och pröva nya skötselmetoder.

Låter allt detta intressant? 
Vill du veta mer? Tag gärna en broschyr i  
lådan! Du kan också läsa på Naturskydds-
föreningens hemsida. Eller bara ströva 
runt i området.

Vill du vara med i vårt arbete? 
Vi har arbetsdag första lördagen varje  
månad (inställt vid mycket dåligt väder 
och helgdagar. Ring om du vill vara  
säker!)

Hemsida: www.halland.snf.se

Till väg 25 Lindbloms s
tig
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Vill du gå vår vandringsled?  
Leden börjar på gårdsplanen. Den är röd-
markerad och är 2,5 km lång. Du går 
först längs Fylleån. Här är leden delvis 
spångad. Sedan går den längs naturbetes-
marker och skog på stigar upp över  
heden tillbaka mot huset. 
– Tag gärna med en broschyr på  
vandringen. Den ger dig  
information om det du  
ser längs leden.
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