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Mosippa
Text och foto: Per Darell
Omslagsbilden är från Alvesta kommuns enda växtplats för mosippa, Vret 2010.
Då blommade 6 stycken mosippor jämfört med en 2009. Vi satte burar runt
blommorna för att de inte skulle betas ned och tog bort förna runt omkring så att
fröna skulle kunna gro. Det blir mycket spännande att se resultatet i år.
Eventuellt får vi också stödplantera med några plantor som dragits upp av Inger
Runesson.
Bilden visar Holger Dahlberg med son på växtplatsen.

.

Vårens program
Studiecirkel – Kallkällor i din hembygd
Start måndag 28 februari
Se separat annons.

Årsmöte
Tisdagen den 1 mars kl.18:30
Välkomna till årsmöte i Alvesta Naturskyddsförening. Stämmoförhandlingar
hålls i vanlig ordning. Kvällsfika.
Klockan 19:30 föreläser Lars-Olof Hallberg på temat ”Nya nationalparken och
fågellivet i Åsnen”.
Plats:
Alvesta gymnasium
Ansvarig: Per Darell 0732519181.

Fågelexkursion till Mexarp
Torsdagen den 5 maj kl.19:00
Vi spanar efter bl.a. dvärgbeckasin. Ta med fikakorg.
Plats:
Fågeltornet i Mexarp
Ansvarig: Per Darell 0732519181.

Kallkällor i norra Alvesta kommun
Söndag 15 maj
Vi besöker olika typer av källor i Mistelås och Slätthögs församlingar i Alvesta
kommun. Punktkällor som besöks är bland annat Kurbitz och Skirs källa. I
Lyåsa ser vi på vegetationen i intressanta källkärr.
Medtag lunchpaket. Samåk gärna.
Samling: Mistelås kyrka kl 9:00
Guider: Roland Bengtsson 0705571113
Lars-Göran Svensson
Per Darell 0732519181.

Mossor och kärlväxter i Merhultskärret
Söndagen den 12 juni kl. 10:00 – 13:00
Merhultskärret ligger nordost om Hovmantorp. Det är ett odikat, översilat
kärrområde med flera källområden. Artrikedomen är stor för såväl mossor som
kärlväxter. Här finns många rikkärrsarter av mossor bland andra tre
skorpionmossor, och enda lokalerna i Kronoberg för piprensarmossa och
gyllenmossa. Här växer mer än 12 starrarter, tagelsäv, tätört, kärrsälting,
myrlilja, granspira, Jungfru Marie nycklar och storsileshår.
Samling: Parkeringen Norrtull Växjö kl. 09:30
Merhult kl. 10:00.
Guider:

Per Darell och Uno Pettersson

Arrangörer: Smålands Flora och Naturskyddsföreningen i Växjö och Alvesta

Merhultskärret
Text och foto: Per Darell

Loppstarr i Merhultskärret
I Uppvidinge kommun finns ett myrområde, som är 4 ha stort. Större delen av
området är fattigkärr med myrlilja och vitmossor. I sydöstra delen finns
emellertid flera mineralrika källor (t.ex. 6302200/1464869), som översilar ett
stort svagt sluttande källkärr med en storlek av ca 1,5 ha.

Artrikedomen var här stor för såväl kärlväxter som mossor och flera arter är av
rikkärrstyp.
Antalet starrarter var imponerande: nålstarr, ängsstarr, loppstarr, gråstarr,
hirsstarr, strängstarr, grönstarr, taggstarr, hundstarr, stjärnstarr, ärtstarr och
flaskstarr.
Andra kärlväxter som kräver mineralrikare miljö var tagelsäv, tätört, kärrsälting
och ängsvädd.
Mineralkrävande mossor som förekom var piprensarmossa, källmossa,
bandpraktmossa, filtrundmossa, knoppvitmossa, lockvitmossa, purpurvitmossa,
fetbålmossa, kärrbryum, stor skedmossa, guldspärrmossa (rikligt), flikbålmossa,
späd skorpionmossa, röd skorpionmossa, korvskorpionmossa och
kärrkrokmossa.
På kospillning fanns komossa. Rikkärrsarterna tycks ha klarat sig bra.
Anledningen till det är troligen att kärret har hållits öppet genom slåtter tidigare
och genom bete under senare år. Området är unikt i Kronobergs län och av
reservatsklass.

Gyllenmossa i Merhultskärret

Studiecirkel om Kallkällor i Hembygden
Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar i samarbete Naturskyddsföreningen i
Alvesta och Norra Allbo Hembygdsförening i studiecirkel om kallkällor i vår
närhet.
Kursens omfattning:

15 timmar/ 5 tillfällen
Avslutande fältexkursion

Kostnad:

350 kronor

Kursstart:

28 februari

Plats:

Alvesta

Cirekelledare:

Lars-Göran Svensson och Roland Bengtsson

Foto: Roland Bengtsson

tel 0472 - 10080

alvesta@sv.se www.sv.se/alvesta

Fågeltornet i Mexarp
Text: Elisabeth Ebbesson
Fågeltornet är beläget vid vägen Hjortsberga kyrka Agnaryd, ca 8 km nordväst
om Hjortsberga. Parkeringsplats strax söder om bron. Vår och försommar är där
rikt fågelliv med bland annat sångsvanar.
Under 2010 har Naturskyddsföreningen i Alvesta låtit renovera fågeltornet i
Mexarp.
Eftersom luckan på taket inte har varit tät under lång tid, har vatten och fukt
kunnat ta sig vidare. Golvet vid dörren till utkiken ”inne” hade börjat bli dålig,
risk förelåg att vi kunde trampa igenom.
Fönsteröppningarna, som varit igensatta med plywood (en del hade ramlat bort),
har ersatts med hållbart glas.
Det är även bestämt att det ska upp bilder på fåglar, som är vanliga i Mexarp, så
vi som inte är så duktiga på arter även kan känna igen dem.
Vi lägger även dit några exemplar av tidningen Fiskgjusen så besökare kan läsa.
Alvesta Byggnads AB har renoverat. Åke Andersson har monterat dit glas och
tätat runt fönstren.
Bror Johansson har bidragit med sin kunskap som fågelskådare.
Naturskyddsföreningens Länsförbund har gett ett bidrag, resterande har Alvesta
Naturskyddsförening betalat.
Alla ska ha ett stort TACK!

Earth Hour i Alvesta
Lördagen den 26 mars inbjuder Alvesta Missionskyrka till en miljödag som vi
hoppas ska bli en inspiration för fortsatt miljötänkande. Allt är inte spikat, men
vi hoppas kunna bjuda in Alvesta-borna till en marknad med ekologiska och
närproducerade produkter. Vi visar Ulla Arnbys fotoutställning "Tid torkar
tvätt" där hon fotograferat klädstreck på sina resor runt om i världen. Erik
Måneld, kock och kokboksförfattare med stor erfarenhet av ekologisk och
klimatsmart matlagning kommer att ha kurs under lördagsförmiddagen och
under eftermiddagen blir det en föreläsning av någon intressant föreläsare.
Skolorna i Alvesta och Hjortsberga är inbjudna att ha utställning om sitt
miljöarbete liksom Missionskyrkans scout- och tonårsgrupper.
Dagen avslutas under Earth Hour med en finstämd konsert med Cecilia
Alriksson, sångerska och sångpedagog på S:t Sigfrids folkhögskola.
Vår förhoppning är att besökarna ska inspireras till att göra något för miljön och
att Earth Hour-helgen ska kunna bli ett återkommande arrangemang i Alvesta.

Recept
Text: Karin Sahlström
Receptet denna gång är hämtat Cranks kokbok. Cranks - en känd vegetarisk
restaurang i London – från 60-talet och framåt! Nu finns den i Devon.
Jag har, efter en hel del praktisk tillämpning, ändrat en del på grundreceptet. Ett
idealiskt recept på en huvudrätt som visar att vegetarisk mat är såväl mättande
som spännande och näringsrik.
För 4 – 6 personer
Nötstek
1 medelstor gul lök
25 g smör
225 g valnötter
5-7 torkade tomater
100 g kokt dinkelvete
3 dl grönsaksbuljong
2 tsk öljäst
1 tsk sambal oelek
salt och peppar efter smak
riven ost
Fräs den hackade löken i smöret. Mal nötter och dinkelvete med en stavmixer.
Hetta upp buljongen och öljästpulvret till kokpunkten och rör ner alla
ingredienser. Blanda omsorgsfullt – blandningen ska vara ganska lös. Salta och
peppra! Häll blandningen i en grund, smord form och jämna till ytan. Strö över
osten och grädda ca 30 min i 200q. Serveras med potatis och Carolasallad (från
förra Fiskgjusen).
Minska klimatpåverkan genom att minska köttkonsumtionen!

Hej!
Är du naturintresserad och mellan 7 och 25 år, titta hit!
Jag vill försöka starta upp en fältbiologklubb i Växjö-Alvesta-trakten, och
självklart ska Du vara med! Klubben kommer hålla på med fågelskådning,
blommor, insekter, miljödemonstrationer och allt vad vi nu vill. Det viktiga är
att vi ungdomar som är naturintresserade ska få en chans att träffa andra med
samma intressen i vår egen ålder. När och hur ofta mm vi träffas bestämmer vi
själva när vi samlat ihop ett gäng.
Tycker du att det verkar vara något för dig, så TVEKA INTE utan hör av dig till
mig direkt:
Johan Runeson
076-8085246
johan.runeson@swipnet.se
Fältbiologernas motto: Håll stövlarna leriga!
Fältbiologerna är Sveriges största förening för barn och ungdomar som är
intresserade av natur och miljö. Fältbiologerna är en oberoende, ideell förening
och verkar för ett hållbart samhälle, global rättvisa och god miljö.

www.fältbiologerna.se

STYRELSEN
Sekreterare
Maria Karlsson
Växjövägen 31
342 62 Moheda

0472-70394

maria-hakansson@hotmail.com

Kassör
Elisabeth Ebbesson
Växjövägen 51
342 34 Alvesta

0472-13411

Roland Bengtsson
Ölsåkra Slottet
340 37 Torpsbruk

0472-71113

Per Darell
Rökesvens väg 14
342 35 Alvesta

0472-12919

per.darell@kommun.alvesta.se

Postmottagare
Karin Sahlström
Marieberg
342 34 Alvesta

0472-10637

karin.sahlstrom@swipnet.se

Lena Lillieblad
Skeppshult 2
342 62 Moheda

0472-74125

bettanebbesson@hotmail.com

roland.bengtsson@mikroalg.se

lena.lilieblad@telia.com

Suppleant
Hans Gulliksson
Gåvetorp
342 92 Alvesta

0472-40177

Mats Runeson
Opparyd Råsgård
342 53 Lönashult

0470-751066

mats@pratensis.se

0472-13136

kia.strix@telia.com

Ann-Kristin Lundh
Almelund Benestad
342 92 Alvesta

hans.gulliksson@energikontorsydost.se

Foto: Jacob Lillieblad

Var med och påverka de stora miljöfrågorna
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation. Vi sprider kunskap,
kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter
såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste
miljömärkning Bra Miljöval.
Bli medlem genom att fylla i formuläret på hemsidan
www.naturskyddsforeningen.se eller SMS:a ”MEDLEM” till 72900.
Medlemskapet kostar 24 kr/mån eller 295 kr/år. Är du under 26 år kostar det 16
kr/mån eller 195 kr/år (då ingår även medlemskap i Fältbiologerna). För hela
familjen kostar det 30kr/mån eller 365 kr/år.
Du gör en viktig insats för miljön genom att bli medlem

