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Ulricehamnsbygdens Naturskyddsförenings aktiviteter har till stor del kunnat genomföras trots att
coronapandomin styrt mycket av aktiviteterna under året Vi sköt upp årsmötet och fick ställa in
klädbytardagen, en fågelexkursion och besök på en bigård. Vi genomförde det uppskjutna årsmötet
coronasäkert på Årås dansbana den 10 juni. Peter Kovács höll ett mycket intressant föredrag om hur
solceller, batterier och elbilar snart är en del av vår vardag. Peter är forskningsingenjör på RISE. Vi var
sju kvinnor och åtta män på mötet.
De vilda blommornas dag
Denna dag inföll den 14:e juni i år och vi gjorde ett besök i ”baktrågets” blomsterprakt. Vandringen
leddes av Anna Nordberg, naturvårdsbiolog och växtekolog. Hon lärde oss bland allt annat hur man
kan skilja på ängskovall och åkerkovall samt mellan svartkämpe och rödkämpe. Trots att gullvivorna
blommat över var blomsterprakten bedårande. Bredden i färgvariationer får exemplifieras av
skillnaden mellan den underbara lilla djupblå jungfrulinen och käringtanden med sin intensivt gula
färg. Tio var vi som njöt av den ljuvliga solskensdagen, fyra män och sex kvinnor.
Slåtter i Duvered
En onsdag i augusti samlades några medlemmar, tre män och fyra kvinnor, för att under Ingvar
Claessons ledning slå och räfsa en fuktig äng i Duvered. Detta görs varje år för att den sällsynta örten
Kung Karls spira skall kunna fortleva på den aktuella lokalen. Kung Karls spira är synnerligen sällsynt i
Götaland, den växer bara på lokalen i Duvered, samt på enstaka ställen i Småland och Östergötland,
är med andra ord mycket skyddsvärd. Den årliga lieslåttern och betande djur, som håller landskapet
öppet, är ett villkor för dess överlevnad. Vi kunde konstatera att där fanns några fina bestånd av
Spiran och vi kunde känna oss mycket nöjda med vår insats.
Kung Karls spira kan bli en meter hög och har tvåfärgade mycket vackra blommor. Den hör inte till
orkidéerna utan är en lejonskapsväxt. Den växer i kärr och på fuktiga ängar främst i fjälltrakterna.
Lokalen i Duvered är den näst sydligaste i hela Skandinavien. Växten är en relikt från den subarktiska
period som rådde efter inlandsisens försvinnande i södra Sverige.
Svamppromenad
Lördagen den 5:e september gav vi oss ut i skogen och letade svamp. Det ösregnade då det var dags
att bege sig till mötesplatsen, vilket kanske förklarar varför endast sex personer anslöt, tre män och
tre kvinnor. Vi åkte dock bort till Tvärredsskogarna och hittade tillräckligt med svamp för att kunna
dela in dem i tre grupper: ätliga, oätliga och giftiga. Variationen var bra om än det endast fanns
enstaka av vissa sorter. Vår ledsagande expert, Stina Kullingsjö, är svampkonsulent. Hon assisterades
av sin man Oskar som också visade sig vara mycket kunnig. Under promenaden sprack molntäcket
upp och det artade sig till ännu en både skön och lärorik utflykt.
Nattfjärilslysning
Onsdagen den 9 september ledde Karin Alsing och Anita Norlund en utlovad aktivitet där målet var
att locka nattfjärilar. Tolv personer deltog, såväl medlemmar som icke-medlemmar, fem män och sju
kvinnor.
Under kvällen visades de tre vanligaste fångstmetoderna som nattfjärilsentusiaster använder sig av.
En innebär att man lyser med en stark lampa på ett lakan. En annan går ut på att man har en ljusfälla

som tänds på kvällen och står kvar över natten. På morgonen vittjas då fällan och fjärilarna släpps ut
igen. En tredje metod kräver förarbete i form av att man penslar öl- eller vinbete på trädstammar.
Under kvällen gick deltagarna en kort promenad och tittade om betet hade lockat. Och jo det hade
det – ett lingonplattfly upptäcktes av en skarpögd deltagare.
Utöver promenaden erbjöds deltagarna information, bokbord, artbestämning av fångade fjärilar och
lite tillltugg i form av farfallepastasallad och fjärilssmåkakor. En fråga som besvarades var vad som
gör nattfjärilssamlande till en spännande hobby. Jo, det handlar om en fascination över den mängd
okända men ofta vackra arter som finns men som annars är dolda av mörkret.
Miljövänliga veckan
Under vecka 40, miljövänliga veckan, hade vi en utställning om hur man kan ta vara på saker genom
att laga och fixa i stället för att leva enligt mottot ”köp, slit och släng”.
Föredrag om pingviner och albatrosser
Ett mycket uppskattat föredrag av Jörgen T. Larsson om Pingviner och albatrosser vågade vi oss på
den 20:e oktober på Folkets Hus. Coronan har fått många att avstå från offentliga möten under året
som gått, men vi var 15 som mötte upp vid detta föredrag, sju män och åtta kvinnor. Ingen som tagit
sig dit ångrade sitt beslut. Det fanns gott om plats att hålla avstånd. Jörgen höll en mycket
inspirerande föreläsning med medryckande beskrivningar av olika pingviner, albatrosser och platser
han besökt. Han överraskade också sin publik med att sjunga två sånger som han skrivit själv och han
ackompanjerade själv på gitarr. Även de musikaliska inslagen var riktiga höjdpunkter.

Styrelsen har under året haft nio styrelsemöten plus ett konstituerande möte i samband med
årsmötet på Årås. Mötena har haft olika utformning med variationer från vanliga fysiska möten via
en kombination av fysiska möten med någon deltagare uppkopplad på telefon till ett möte utomhus
under den varmare årstiden.

