
 

Verksamhetsberättelse föreningen Egjdetjärnet 2015 

 

Följande verksamheter har genomförts av föreningen Egjdetjärnet. 

 I början av januari inköptes en slåttermaskin för röjning av vass, tyvärr blev det igen is att tala 

om, så vassröjningen uteblev.  Slåttermaskinen användes istället undersommaren för 

gräsröjning. 

 

 2015 var dåliga vintermånader ingen plogning av skridskobanor genomfördes på Egjdetjärnet 

. endast vid ett par tillfälle var det skridsko  is. 

 

 Hela året men framför allt under tidig vår lockas många besökare till Egjdetjärnet för att 

promenera eller möta våren. Tidig vår betyder fantastiska upplevelser som blåsippskogen 

och de tidiga vårfåglarna i tjärnet.  En ny invånare har anlänt till Egjdet järnet , bävern har 

börjat fälla skog. Ett besöksmål för hela kommunen ! 

 

 Under   våren har Egjdetjärns - föreningen tillsammans med vår välkände ornitologen och 

naturvetare Jan Uddén, en guidad vandring runt Egjdetjärnet. Jan Uddéns guidade tur har 

många besökare, och är årets höjdpunkt. Föreningen Egjdetjärnet bjöd på grillkorv vid 

vindskyddet. 

 

 I slutet av maj är det även dags för det årliga kosläppet.  Anna Karlsson  släpper sina 

lantraser, 11 st Bohuskullor som skulle beta i hagarna kring Egjdetjärnet.  Under sommaren 

hände det vid ett flertal tillfällen att någon främmande person öppnat ko grindarna så 

kossorna kan rymma . Nytt för 2015 är att ett gäng Gutefår  betade vid Knipeknatten 

 

 Under  vårsäsongen jobbades det flitigt med att reparera stängsel och dra tråd och sätta nya 

stolpar.  En del röjningsarbete på stigar och promenadvävar genomfördes efter vinterns 

stormar. Översyn av kobron har genomförts.  Tyrone och J-E  rev gamalt stängsel  vid knipen 

samt stängslade in bikuporna  

 

 Sommarens arbete bestod av röjning av gräs under alla stängsel på båda sidor om tjärnet, 

totalt ca 2,5 km. Arbetet utfördes vid flera tillfällen. 

 

 Vid två tillfällen under betessäsongen fick kossorna flyttas mellan olika hagar. I arbetet ingår 

att sätta upp tillfälliga stängsel så inte korna ger sig ut på egen hand i omgivningarna. 

 

 Under hösten genomfördes  ett mera omfattande arbete på Annabron, Lars K, Tyrone  och 

Jan-E  rev  den gamla Annabron, och en ny tillverkades på plats, så nu kan även hästar gå 

över bron.  

 



 

 

 

 Ett stort och varmt tack till alla medarbetare som gör det möjligt att hålla igång denna 

verksamhet, och alla uppoffringar ni gör för naturen genom att hålla Egjdetjärnet levande. 

 

 Föreningen Egjdetjärnet vill framföralt  Tacka alla 50 stödmedlemmar som genom era bidrag 

möjliggör att föreningen kan genom föra ett antal åtgärder och förbättringar vid 

Egjdetjärnet. Stort TACK 

 

Er ordförande 

Tyrone Andersson 

 

 


