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Året på Holmsjöhultängen 2022 
 

Januariträff (31/1) 

Någon dag efter stormen Maliks härjningar väntade en delvis snötäckt äng och en värmande 

sol på de 15-tal som valt ett besök på vår äng. Holmsjön låg istäckt belagd med ett tunt lager 

frusen snö vilket utnyttjades för ett besök vid bäverhyddan. Trädens knoppar hade börjat 

svälla och på både hasseln och tibasten fanns en antydan till den första blomman. I träd och 

buskar hördes vårljud från nötväcka, blåmes, talgoxe och domherre. 

 

Februariträff (28/2) 

Det var en äng med snöfläckar och råmande sjöis som mötte oss. Efter grundligt letande 

hittade vi både blommande hassel och tibast. Bland buskar och träd hördes blåmesar, talgoxar, 

grönfinkar, domherrar och nötväckor. Några korpar flög förbi. Visserligen några vårtecken 

men det går trögt för våren i år. 12 deltagare. 

 

Marsträff (28/3) 

Full fart på ängen denna förmiddag. Hela Björke skola hade kommit vandrande. Ett trettiotal 

livfulla barn förgyllde denna lite blåsiga förmiddag. Bofinkar och nötväckor hördes och på 

sjön låg en ensam fiskmås. Blåsippor stack upp här och där. Vårfrylen visade sina första 

knoppar och tibasten var fullt utslagen. En magnifik platt-ticka väckte en viss förundran. Anki 

berättade att det går att skriva på undersidan. Fikat avnjöts i den kant som gav mest lä. Som 

avslutning bjöds vi på en spektakulär lövtromb. 

 

Fagning (3/4) 

Tretton flitiga räfsare städade ängen i ett vackert vårväder. 

 

Aprilträff (25/4) 

Klart väder och en värmande sol mötte oss denna vårdag. Blåsippor, tibast och vitsippor 

blommade och hasseln hade börjat slå ut. De första gullvivorna hade tittat upp. 

I björkarna ned mot sjön visade sig två svartvita flugsnappare. I övrigt hördes bofink, blåmes, 

rödhake, nötväcka och en korp. På en holme i sjön huserade en flock fiskmåsar. En ensam 

sorgmantel höll till i en av björkarna. Plötsligt dök en oväntad gäst upp, nämligen en grävling. 

Vi lyckades att få den på bild (se föreningens Facebooksida). 14 deltagare. 

 

PRO på besök (26/4) 

PRO fick en guidning på ängen som blev mycket uppskattad. Sören Boström från Folkbladet 

besökte oss också denna dag och gjorde ett reportage till tidningen. 7 deltagare. 

 

Valborg (30/4) 

Det blev en skön kväll på ängen. Lövsångare och rödhake sjöng. På Holmsjön sågs 

kanadagäss, fiskmåsar och krickor. Elden tändes och vi sjöng in våren. Därefter vidtog 

muntert samspråk, grillning och förtäring av matsäcken. Traditionsenligt inväntade vi den 

första morkullan. Den kom 20.37 och följdes sen av flera. 14 deltagare. 

 

Majträff (30/5) 

Grönt, soligt och skönt. Ängen visade sig från sin bästa sida. Gullvivorna hade börjat gå över 

men ersatts av en mångfald andra blommor, utslagna eller i knopp. En stor tuva full med 

kattfot. Trolldruva i blom. Svinrot, en indikatorart för värdefull ängsmark. 

Svartvit flugsnappare och svarthätta sjöng och ute på sjön höll ett flertal fiskmåsar till. En 

ensam korp passerade. Citronfjäril och sorgmantel försåg sig med nektar. 13 deltagare. 
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Friluftsgudstjänst (19/6) 

En mycket varm och skön sommardag samlades ett 50-tal personer på Holmsjöhultängen för 

att deltaga i friluftsgudstjänsten. En trevlig och trivsam tradition som i år också gästades av 

Hällestad manskör. 

 

Juniträff (27/6) 

Het högsommardag på en äng i full blom. Slående var den rikliga mängden av blommande 

nattviol, där vi till och med kunde leta fram den grönvita varianten. Blommade gjorde också 

ängsskallra, Jungfru Marie nycklar, tvåblad, jungfrulin, ängsvädd, stor blåklocka, ormrot, 

vresros och ängens juvel, den sällsynta fältgentianan. 

Flera arter trollsländor och fjärilar virvlade runt varav vi kunde sätta namn på flickslända, 

blombagge, gräsfjäril och svavelgul höfjäril. På fågelfronten kunde vi notera nötväcka, 

lövsångare, grönsiska, svarthätta och korp. 12 deltagare. 

 

Juliträff (25/7) 

Regnet störde inte så mycket under tiden vi letade växter men tilltog när termosen med kaffet 

skulle fram. Vi såg liten och stor blåklocka och den lite ovanliga skogsklockan, som tyvärr 

var överblommad. Fältgentianan fanns det också gott om. 6 deltagare. 

 

Förberedelse inför slåttern (6/8) 

Det kördes upp gångar i gräset med slåtterbalkarna för att göra det enklare att börja slå med 

lie på slåtterdagen. Ett område med mycket vädd, som inte skulle slås, markerades. Det är 

många fjärilar som gillar blommande åker- och ängsvädd. 

 

Slåttergille (7/8) 

Det fina vädret och ovanligt gott om deltagare gjorde att dagens slåtter var trevlig och nöjsam.  

Nu skall höet ligga och torka några dagar då det skall vändas och luftas. Allt för att så mycket 

frön som möjligt skall hamna på marken för att generera framtida blomning. 17 deltagare. 

 

Hövändning (10/8)  

I ett soligt och varmt väder vände vi på höet. 6 deltagare.  

 

Höbärgning (14/8) 

Höet räfsades ihop i högar som sedan drogs på presenning till vår samlingsplats. Veckans 

värme och avsaknad av regn hade gjort höet osedvanligt lättbärgat. Eftersom traktor och vagn 

saknades denna dag pga att Lennart Strömberg hade fått ont i ryggen, så körde Roger 

förtjänstfullt ut höet med bil och kärra till ”Jägarängen” där vi la det i en lång sträng. 

Tack alla ni som ställde upp denna heta dag och ”drog ert strå till stacken”. 19 deltagare. 

 

Utkörning av höet till skogen (19/8) 

Idag kände sig Lennart lite bättre så Lilian körde upp traktorn med släp till ängen och Lennart 

körde sedan ut höet till skogen. 8 deltagare. Länsstyrelsen inventerade också sen fältgentiana.  

 

Vi startar höstens program på Holmsjöhultängen (27/8) 

Information om höstens program blev det denna dag på ängen. Deltagarna fick också höra om 

Holmsjöhultängens historia och skötsel. En liten svamputställning beskådades och lokalt 

producerad honung fanns att köpa. Efter fika var det dags att sprida ut sig på ängen för att 

beskåda vad som var kvar efter slåttern. Rolf Wedding hittade flera roliga insekter i det 

sparade väddfältet. Jordhumla, stenhumla och gulfotad slamfluga var några av dem. 

Hasselnötter, olvon och utblommad fältgentiana fanns också att se. 
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Får på ängen (9/9 – 30/9)) 

I år hade Sara tagit med 7 av sina härliga får till ängen för efterbete. Det löstagbara stängslet 

vid sjön hade satts upp några veckor tidigare. Fåren betade på bra och knäckebrödet de bjöds 

på när vi kom var mycket uppskattat. Fåren kollades upp varje dag för att se att de mådde bra 

och att det fanns vatten att dricka i baljan. Vi var ett 20-tal ”fårvaktare” som turades om. 

Tack fåren för i år! 

 

Septemberträff (26/9) 

Det blev en lite annorlunda upplevelse på ängen idag. Redan vid grinden möttes vi av fåren 

som under några veckor har efterbetat vår äng. Ett viktigt uppdrag som de tar på fullt allvar. 

Här gäller det att hålla nere den lilla återväxten efter slåttern och att trampa ner de frön som 

fallit på marken. Några blommor här och där fanns att se. Bergmynta, ängsvädd, blodrot, 

rödklöver, ljung, daggkåpa visade upp sig. Och så naturligtvis sveriges nationalblomma liten 

blåklocka. Då och då hördes spillkråka. 

 

Ängsdag (23/10) 

Solsken mötte de 15 personer som tog sig an dagens höststädning av vår fina äng. 

Grenar och sly röjdes undan. En hasselbukett sågades ner i sin helhet. Den kommer att spira i 

vår med nya fräscha skott.  Vi monterade också ner elstängslet mot sjön som nu inte behövs 

förrän nästa år. En flock sidensvansar hade hittat en fin olvonbuske som lockade med sina 

röda bär. Några olika svampar hittades också, bl.a. en vacker prickmusseron. 

 

Oktoberträff (31/10) 

Ett stilla gråväder vilade över ängen denna förmiddag. Dagen till ära hade vi besök av 

kommunens nya naturvårdsamordnare, Matilda Hagstam, som ville bekanta sig med oss och 

se vår slåtteräng. Vinterståndare av småborre och fältgentiana hittade vi när vi gick omkring 

på ängen. Vi såg även bär av nypon, olvon och brakved. Några scharlakansvaxingar? lyste 

röda och några lavar som brosklav och bägarlav hittades också. 12 deltagare. 

 

Novemberträff (28/11) 

Lugnt väder med en blek sol som tittade fram en stund. Mycket att se trots att vi hunnit in i 

advent. Vi var 11 personer som vandrade runt, hade trevligt och letade efter det som 

fortfarande växte. Leif och Carina bjöd på egentillverkad glögg med skorpor. Värmande och 

stämningsskapande. Blåmes och talgoxe hoppade runt bland grenarna och nötväcka hördes. 

 

Decemberträff (27/12) 

Kyligt, en sol som inte orkade titta fram, vind från nordväst. Trots detta var vi 8 personer som 

vandrade runt för att se vad denna decemberdag hade att erbjuda. Knoppar inför nästa år 

syntes lite varstans. Lavar och mossor fanns det gott om. De växer ju året runt. En ensam korp 

passerade i motvinden. Bakom vår rishög hittade vi lä, så där fick vi en fikastund, alltid lika 

trevlig. Nästa gång är det nytt år. Möts vi av en snöig äng? Vem vet. 


