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Lunds Naturskyddsförening, LNF

LNF är en lokal krets inom riksorganisationen Natur-

skyddsföreningen. Den är en ideell förening som sprider

kunskap och skapar opinion på natur- och miljövårdens

område. Vi visar invånarna i Lunds kommun vägen till

naturen genom att arrangera utflykter och studiecirklar. Vi

vill också visa vägen till ett samhälle som inte tar orättvist

stort miljöutrymme i anspråk på bekostnad av naturen,

människor i andra delar av världen och kommande

generationer.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Vi

samarbetar och för dialog med myndigheter och politiker och

har därför goda förutsättningar för att ställa krav på

förbättringar på miljöområdet. Vi bedriver verksamhet som

stimulerar allmänheten att ta egna initiativ på en väg mot en

hållbar utveckling. Med över 3700 medlemmar är LNF en

kraft att räkna med.

Foton: Ingela Björck, Tomas Björnsson.

Layout: Irene Persson. Tryck: Elvins Grafiska, Helsingborg

Lunds Naturskydds-

förening, LNF, är en

krets inom Natur-

skyddsföreningen.
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Ordföranden har ordet

I maj deltog vår förening i

Hållbarhetsfestivalen i Lund med

bland annat en cykeldag. Jag blev

så glad över att se femton

medlemmar ställa upp och

bemanna vårt tält. Alla pratade

cykling och miljö med människor som undrar hur vi

kan hjälpas åt att komma framåt mot en hållbarare

värld.

Utmaningarna är många! Vi känner oss osäkra när

världens stora demokratier tycks vackla och när

sammanhållningen i våra samhällen känns svagare

än förut.

Det finns ändå gott om hopp. Människor tittar på

förebilder, på andra som äter vegetariskt, köper

miljömärkt eller cyklar på semestern. Många är också

beredda att hjälpa till med miljöarbetet.

En demokrati vilar inte bara på allmänna val. Den

bygger på ett starkt civilsamhälle där människor

utvecklar sitt samhälle genom engagemang i skolan,

idrottsrörelsen och föreningar som vår stora

Naturskyddsförening. Det är i den världen som vi

håller demokratin levande.

Engagera dig på ett hörn i din förening – vi behöver

dig mer än någonsin! Bara genom att ställa upp någon

gång om året gör du en insats. Skicka en epostrad till

oss (se s. 31) och skriv jag ställer upp, så sätter vi upp

dig på vår epostlista över människor som kan hjälpa

till på en cykeldag på Stortorget eller något annat.

Det är med de många små insatserna som vi räddar

världen!
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Vandring i Rååns dalgång i april



Tor 31 aug

Utflykt

2 el 3 sep

Bussutflykt

Program för hösten 2017

Varmt välkomna till Lunds Naturskyddsförenings

föreläsningar, studiecirklar, arbetsgrupper och ut-

flykter hösten 2017. Utflykter och möten presenteras

här i kronologisk ordning, föreläsningarna kommer på

sidan 12.

Nattens magi – möt fladdermöss

När natten kommer börjar fladdermöss flyga. Med

hjälp av ultraljudsdetektorer bekantar vi oss med

fladdermössen i Rökepipan, Dalby. Samling kl. 19:30

vid vattentornet, Östra Fäladsvägen, Dalby. Anmälan

till Cecilia Wide, 0706 377341.

Ekorundan

"Genom Ekorundan vill vi ge barnfamiljer och

matintresserade chansen att lära känna sin lokala

ekologiska odlare och uppfödare. De brinner alla för

sin verksamhet och för framtiden inom ekologisk mat”

säger Ebba Maria Olson, ordförande i föreningen

ekobonden.se och initiativtagare till Ekorundan.

I år abonnerar Naturskyddsföreningen i Lund och

Malmö en buss tillsammans för att fler ska få

möjlighet att komma ut till gårdarna och får se hur

djuren har det, kanske provsmaka något närodlat,

umgås och lära sig mer om ekologisk mat tillsammans

med andra.

Vilken av dagarna (2 eller 3 september) och kostnad

för bussen är ej fastställt ännu. Det blir en upphämt-

ningsplats i respektive stad. Mer information kommer
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Sön 10 sep

Utflykt

Tis 12 sep

Möte

i augusti på http://lund.naturskyddsforeningen.se.

Kontaktperson Dimitra Alikioti, dimitra.alikioti@

gmail.com

Sensommarflora vid Barsebäckshamn

Sommaren lider mot sitt slut men ute vid kusten finns

ännu många växter som blommar som bäst.

Strandpartiet norr om Barsebäckshamn är mycket

artrikt och här finns åtskilliga sällsynta växter,

exempelvis strandsötväppling. Staffan Nilsson leder

denna nybörjaranpassade floravandring.

Vi åker med tåget från Lund C kl. 11:26 mot

Kävlinge, där vi byter till buss 122 mot Barse-

bäckshamn. För den som ansluter på plats är det

samling på p-platsen vid infarten till byn kl. 12:18 då

bussen anländer. För hemfärd avgår bussen kl. 15:18.

Kontaktperson Staffan Nilsson 0738 433494.

Startmöte

Vill du engagera dig mer i din förening eller vill du

bara veta mer om vad vi gör? Vill du hämta en

cykelkarta? Kom till höstens startmöte och träffa oss i

styrelsen och andra medlemmar. Vi bjuder på en enkel

fika.

Plats: Naturskyddsföreningen i Skånes kansli, Nils

Bjelkegatan 4B i Lund, kl. 19–21. Kontaktperson Tomas

Björnsson, cicero@rtb.se
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Sön 1 okt

Utflykt

2 – 7 okt

Utställning

Sön 15 okt

Cykelutflykt

Landskapsvandring vid Tjörnarp

Geologen Joachim Regnell och landskapsvetaren Nils

Wallin guidar oss på en vandring kring Tjörnarpasjön.

Våra guider berättar om landskapets historia och natur

och hur människan har påverkat landskapet. Tag med

rejäl matsäck för den drygt 6 kilometer långa

vandringen. Avfärd med tåg från Lund C kl. 9:00 och

ankomst till Tjörnarp 9:27. Hemfärd planeras till kl.

12:38 eller 13:38 med ankomst till Lund C 34 minuter

senare. Kontaktperson Per Blomberg, tfn 0702 367849.

Kemikalier i hygienartiklar

Under vecka 40 är det Miljövänliga veckan och i år

belyser vi kemikalier i hygienartiklar. Välkommen till

utställning om kosmetika och hygienprodukter på

Klostergårdens bibliotek.

Mer information kommer på LNFs webbsida och

Facebooksida. Kontaktpersoner Björn Jensen, tfn 0707

182661, och Dimitra Alikioti, tfn 0706 605928.

Stadsplanering i Lund

Hur växer Lund och hur måste staden växa i framtiden

för att fungera på ett hållbart sätt? Följ med på

cykeltur i södra Lund och lyssna på när trafikingenjör

Johan Kerttu berättar om stadsplanering och vilken

betydelse stadens form har för människors

resmönster.

Turen tar 1,5–2 timmar och är ungefär 8 km lång,

med gott om pauser. Ta med fika! Vi håller oss så långt

det går till cykelbanor.
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Lör 21 okt

Utflykt

Lör 28 okt

Utflykt

Vi samlas kl. 10.00 vid Kulturmejeriet, vid

Stadsparkens sydöstra entré. Kontaktperson Johan

Kerttu, tfn 070 2914137.

Vandring i Måryds naturreservat

Biologen Leif Jonsson guidar oss i naturreservatet

Måryd norr om Skryllegården och berättar om de

effekter som stenbrytningen har haft på reservatets

flora. Det sänkta grundvattnet har gjort att flera

sällsynta arter har försvunnit.

Avresa med buss 159 från Lund C kl. 10:00 och

samling vid hållplats Skryllegården kl. 10:34. Vi

vandrar ca 3 kilometer i kuperad terräng och beräknar

att ta bussen tillbaka till Lund C kl. 13:19 från Skrylle.

Ta med varma kläder och fika. Kontaktperson Leif

Runeson, tfn 046 139131.

Dovhjortsbröl på Risen

Följ med Per Blomberg ut till Genarp och en

höstvandring i Risens naturreservat för att lyssna på

dovhjortarnas brunstbröl. Buss 166 går från Lund C kl.

6:31 med byte i Staffanstorp, Storgatan kl. 6:59 för

ankomst till Genarp kl. 7:19. Samling vid Genarps

busstation kl. 7:20. Vi gör en ca 3 kilometer lång

vandring med fikapaus. Kl. 11:27 går bussen tillbaka till

Lund via Staffanstorp och vi beräknar att anlända till

Lund C 12:14. Kontaktperson Per Blomberg, tfn 0702

367849.
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Tor 2 nov

17 - 18 nov

Skrylle: under ytan

Höstlovslediga barn och medföljande vuxna är

välkomna ut till Skrylle. Vi går till dammen och

undersöker livet under ytan, sedan tänder vi en brasa

och du kan grilla mat som du själv tar med. Ta också

med varma kläder och stövlar.

Samling kl. 11:45 vid Naturum. Buss 159 som går

från Lund C kl. 11:00 kommer till Skrylle kl. 11:33.

Bussen går tillbaka kl. 13:19 och 15:19. Kontaktperson

Marie Sager, tfn 0761 335373.

Konferens om biologisk mångfald i Skåne

Naturskyddsföreningen i Skåne arrangerar

tillsammans med flera andra regionala natur-

föreningar en konferens om Skånes biologiska

mångfald. Den kommer att äga rum på Tyringe

kurhotell. Se http://skane.naturskyddsforeningen.se

för mer information om program och anmälan.
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Sön 26 nov

Utflykt

Lör 6 jan

Utflykt

Sön 14 jan

Utflykt

Växter på vintern

Även om många växter vissnar bort under

vinterhalvåret finns det mycket att titta på. Flera arter

lämnar kvar så kallade vinterståndare som går att

känna igen långt in på vintern. Likaså tittar vi på hur

träden ser ut och kan identifieras även efter att löven

fallit. Dessa vinterns växter studerar vi tillsammans

med Staffan Nilsson kring Höje å i södra Lund.

Vi samlas kl. 10:00 vid busshållplats Västanväg på

Klostergården. Kontaktperson Staffan Nilsson 0738

433494.

Nyårsvandring

Traditionsenligt guidar Linda Birkedal årets första

utflykt till Höjeådalen i Lund. Vi börjar i Värpinge by

och vandrar längs ån till S:t Larsområdet och spanar

efter övervintrande fåglar. Vi hjälps åt att identifiera

änder, gäss och kanske någon raritet.

Samling vid busshållplatsen (stadsbusslinje 2) i

Värpinge by kl 11:15. Ta med kikare om du har, riktigt

varma kläder eftersom vi rör oss långsamt, och fika för

en kort rast. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706

970699.

Måkläppen

Längst i sydväst på Falsterbonäset ligger den

långsträckta sandreveln Måkläppen. Det är ett unikt

men kargt område väl värt att uppleva. Här går det att

se sälar och övervintrande fåglar. Detta blir en något

längre vandring och det kan vara kallt, så det är viktigt

att vara välklädd.
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Vi åker med tåget från Lund C kl. 9:01 mot Malmö

Hyllie, där vi byter till buss 300 mot Falsterbo.

Kontrollera aktuell tidtabell! För den som ansluter på

plats är det samling på p-platsen vid Flommens

golfbana kl. 10:20. Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn

0738 433494.
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Föreläsningsserie

I ett samarbete med Lunds universitets Hållbar-

hetsforum och Lunds Stadsbibliotek kan vi bjuda in

lundaborna till ett antal föreläsningar i höst. De äger

alla rum i Stadsbibliotekets atrium med början kl. 18

och följs av en frågestund och möjlighet till

diskussion.

Mikroplast i kretsloppen

Små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, har

uppmärksammats som en betydande miljöförorening

i framförallt havsmiljön. De hittas även i sötvatten, i

Arktis is, i jord, i luften och till

och med i öl. Var kommer de

ifrån, vilka organismer påver-

kas och vad kan vi göra åt

problemet?

Emma Fältström är

doktorand på Sweden Water

Research och forskar om

förebyggande åtgärder för att

minska föroreningar till vatten.

Är vatten en självklarhet?

Vi svenskar är vana vid att det alltid finns rent

dricksvatten i kranarna. Med

klimatförändringarna är detta

inte längre lika självklart. Den

högre temperaturen gör torrare

områden torrare och tvärtom.

Kommer det att leda till

vattenransonering även i delar av
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vårt land?

Kenneth M. Persson är professor i teknisk

vattenresurslära vid Lunds Tekniska Högskola samt

forskningschef på Sydvatten och Sweden Water

Research.

Bort från världshandelns återvändsgränd

Globalisering och ekonomisk tillväxt är inte de

lyckomedel de ibland utmålas som – i själva verket

har ojämlikheten och skuldbördorna ökat i världen,

samtidigt som miljön försämrats

och klimatet hotas. Professorn i

humanekologi vid Lunds uni-

versitet Alf Hornborg menar att

vi måste lämna pengarnas och

världshandelns logik och söka

oss in på vägen mot en alternativ

ekonomi.

Måste ekonomer tro på evig tillväxt?

Det är många som undrar om den ekonomiska

tillväxten leder till ett ekologiskt sammanbrott eller

om ekonomerna har rätt i sin tro på att evig tillväxt är

nödvändig och att den ska lösa alla problem. Kan en

grön ekonomi ta oss igenom de

kommande klimatkriserna?

Finns det en framtida ekonomi

som inte förstör vår jord?

Mikael Malmaeus forskar om

dessa frågor vid IVL Svenska

Miljöinstitutet.
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Ons 15 nov

Ons 22 nov

Arktis – Liv i en värld av is och snö

Om den Augustprisnominerade boken Arktis – Liv i en

värld av is och snö av författaren, naturfotografen och

lundabon Felix Heintzenberg.

Sedan barnsben har han fascinerats av Arktis

orörda skönhet och under de senaste 20 åren har han

åtskilliga gånger haft tillfälle

att besöka arktiska områden,

från Svalbard och Kanada till

Nordnorge, Island och

Grönland. Två av hans

tidigare böcker har av

Världsnaturfonden WWF

utsetts till Årets Pandabok.

Tar kommunerna hållbarhet på allvar?

Många kommuner och städer har ambitiösa program

för att minska utsläppen och för att bli hållbara ur

flera perspektiv. Vad menar de egentligen med sina

utfästelser? Lunds kommun ska halvera utsläppen till

år 2020, men gäller det bara de utsläpp som den

kommunala verksamheten

orsakar? Hur kan en kommun

förmå sina medborgare att

agera mer hållbart?

Magdalena Sivik har

undersökt hållbarhetspro-

gram i några svenska och

utländska städer.
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Gratislunchen

Hur gick det till när människan under bara ett par

hundra år tycks ha frigjort sig från naturen, själva

grunden för vår tillvaro? Sedan tidigt 1800-tal har vi

kunnat avnjuta historiens största gratislunch när vi

har tagit upp enorma mängder fossila bränslen och

eldat upp dem. Någonstans tar

festen slut om inte annat i form

av klimatförändringar.

Therese Uddenfeldt är

journalist och intresserar sig

mycket för miljö- och klimat-

frågor.

Fotot av Therese Uddenfeldt är taget av Emil Malmborg, fotot på

Magdalena Sivik av Malin Lundmark. Övriga bilder på föreläsarna är

privata.
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Utflykt till Billebjär i maj

Naturnatten i juni



Utflykt till Billebjär i maj

Naturnatten i juni



Studiecirklar

Fåglar för nyfikna

Hösten kommer och då flyttar en del fåglar söderut.

Men här i Skåne stannar många över vintern. Vi

bekantar oss med dessa fascinerande varelser i en

cirkel. Under cirkelträffarna kommer vi att bland

annat se vadare och rovfåglar som är på flyttning men

även de fåglar som alltså är stannfåglar här. Datum för

uteträffar: 27/8, 17/9, 22/10 och ännu en träff där datum

inte bestämt. Dessutom en inneträff där vi går igenom

fåglars liv och olika arter, datum kommer. Kostnad 400

kr. Anmälan Cecilia Wide, widececilia@hotmail.com,

0706 377341.

Mosscirkel för nybörjare

Mossor lever ett undanskymt liv men är fascinerande

växter som finns överallt och kan se ut på de mest

skiftande vis. Du som alltid har velat lära dig om

mossor men aldrig kommit till skott har nu chansen

att ta dig över tröskeln och få en introduktion till

mossornas spännande värld.

Under cirkeln bekantar vi oss med skånska mossor

från olika naturtyper, med målsättningen att lära

några av de vanligaste arterna. Vi lär oss att använda

bestämningslitteratur och att med hjälp av mikroskop

bestämma obekanta mossor. Cirkeln ger också grund-

läggande kännedom om mossornas ekologi.

Cirkeln leds av Staffan Nilsson och hålls på

Studiefrämjandet i Lund på torsdagar kl. 18–21.

Kostnad 165 kr.

Under perioden 14/9–16/11 blir det nio träffar
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kvällstid (uppehåll 5/10). Det är också mycket viktigt

att se mossorna ute i deras naturliga miljö, för att få en

känsla för hur de växer. Därför lägger vi söndagarna

17/9, 8/10, 22/10 och 5/11 på att besöka mossiga lokaler

kring Lund. Vi delar på transportkostnaderna.

Som bestämningslitteratur kommer vi att använda

’Mossor – en fältguide’ av Tomas Hallingbäck. Boken

ingår inte i avgiften och införskaffas på egen hand

inför cirkelns start.

Cirkeln anordnas i samarbete med Lunds Botaniska

Förening. För anmälan, gå in på http://www.studie

framjandet.se/Kurs/lund/Studiecirkel-Mossor-för-

nybörjare/641485/
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Cykelkarta över Lunds omgivningar

Förra sommaren var det någon som frågade om vi inte

kunde tipsa om bra vägar för utflykter per cykel runt

Lund. Några ur cykelgruppen tog sig an uppgiften och

kom med rapporter från den nära naturen.

Ur detta föddes idén till en ny typ av cykelkarta.

Alla andra vägkartor är noga med att markera hur stor

en väg är, men för cyklisten är det viktigaste att veta

hur trafikerad den är. Vi vill också gärna veta vilka

vägar som snabbast tar en cyklist mellan de större

orterna.

Lösningen blev en cykelkarta som använder både

färger och streckade linjer. Heldragna linjer betyder

som vanligt att det är en riktig cykelbana, skild från

biltrafiken. Kombinationer av streck och mellanrum

används sedan för vägar där cyklister och bilar ska

samsas om utrymmet. Sådana vägar kan ju vara

mycket olika när det gäller trafik, bredd och sikt.

På vår karta betyder långa streck och korta

mellanrum att det är lite trafik, och tvärtom – korta

streck och långa mellanrum – att det är mera trafik.

Vägar som egentligen har för mycket trafik för att vara

trevliga att cykla på, men behöver användas en kortare

sträcka för att slippa för långa omvägar, markeras med

en liten varningstriangel.

Den nya cykelkartan släpptes före sommaren och

har funnits att hämta på turistbyrån. Vi har dock

sparat ett antal för att kunna dela ut på vårt startmöte

i september.
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Den första upplagan av kartan delas ut gratis. I

gengäld hoppas vi att du som använder den kan

komma med synpunkter och förslag till förbättringar.

Ut och provcykla!
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Kevin Anderson och klimatet

I april hade vi besök av Kevin Anderson. Han är en

världsledande forskare inom klimatvetenskapen och

har skrivit mycket om hur bråttom det är att minska

utsläppen om vi ska ha en chans att hålla

uppvärmningen under två grader.

När Kevin Anderson talade på stadsbiblioteket la

han fram några frågor till politiker och beslutsfattare

på alla nivåer:

- Tänker ni följa Parisavtalet?

- Tror ni på vetenskapen?

- Ska vi ha en rättvis fördelning av

ansträngningarna?

- Vilka risker är ni beredda att ta?

Medan de första frågorna kanske är lätta att svara ja

på, så kommer nog flera beslutsfattare att tveka på de

två senare. De undrar kanske vad de får för

konsekvenser.

Kevin Anderson förklarade mycket pedagogiskt vad

slutsatserna blir. Parisavtalet säger att uppvärmningen

ska begränsas till väl under två grader, och att vi ska

anstränga oss för att hålla den till 1,5 grader.

Klimatvetenskapen säger att vi måste räkna med en

budget för hur stora utsläpp världen kan tillåta sig i

framtiden om detta ska vara möjligt. Denna budget är

mycket begränsad: med utsläpp på nuvarande nivå tar

budgeten slut inom 15 till 30 år enligt många

vetenskapliga studier.

Detta låter oroande, men i själva verket är läget

ännu mer bekymmersamt. De flesta scenarier för

utsläppen förutsätter nämligen att mänskligheten

lyckas med en ny teknik för att fånga in koldioxiden
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och pumpa ned den i underjorden. Denna s. k. CCS-

teknik är inte på långa vägar färdig, men förväntas

ändå kunna lagra gigantiska mängder koldioxid varje

år. Om vi inte vill ta risken att förlita oss på en så

oprövad teknik blir budgeten mycket stramare.

Sedan har vi det här med rättvisan. Det är rimligt

att utvecklingsländerna får fortsätta bygga upp sina

samhällen, dvs. fortsätta med sina nuvarande utsläpp,

åtminstone ytterligare ett decennium. Om de får det

och därefter lyckas göra drastiska nedskärningar, klart

större än vad de tror för tillfället, så blir det ändå inte

någon stor budget över för våra utvecklade länder.

Med detta sätt att resonera har Kevin Anderson

räknat ut hur snabbt Sveriges utsläpp behöver minska

– och det är inte lite. Utsläpp på nuvarande nivåer kan

bara pågå i kanske fem år till, sedan måste de upphöra.

Uttryckt på ett annat sätt behöver våra svenska

utsläpp minska med runt 12 % per år. Nu! Direkt!

Vi har en utmaning.

Forskaren Kevin Anderson har slutat flyga



LNF tycker till

Öresundsvägen, Brunnshög, snabbcykelvägen

Malmö–Lund och stenbrottet i Skrylle – det är ämnen

som tagits upp i LNFs remissvar under vårterminen.

För området kring Öresundsvägen finns ett förslag

till fördjupad översiktsplan. LNF framför synpunkter

på trafiken, där förslaget till fördjupning säger att

dagens trafiksituation "kräver" att kapaciteten ökas i

Mobiliarondellen. Alla miljökvalitetsmål kräver dock

något helt annat, påpekar LNF: att mängden

motortrafik minskar. Detta måste påverka alla

kommunala beslut redan idag, och inte uppskjutas till

en obestämd framtid.

Anmärkningsvärt är också att förslaget inte säger

något om parkeringsfrågan. Här finns ju en chans att

gå åt rätt håll genom att minska parkeringsnormen

och bygga separata p-hus som inte subventioneras

utan får bära sina egna kostnader.

Mer grönska behövs också i planområdet, i form av

parkmark, vegetation på gårdarna och längs gatorna,

och gröna områden vid skolor och förskolor.

Förtätning är på vissa sätt ett bra mål, men får inte

leda till otrivsel och minskad social hållbarhet.

Snabbcykelvägenmellan Malmö och Lund är LNF

positiv till. Föreningen förordar en dragning nära

Västkustvägen mellan Malmö och Trafikplats Alnarp,

och alternativet nära järnvägen mellan Trafikplats

Alnarp och Lund. För att pendlare ska kunna cykla

även i mörker och dåligt väder behövs läplanteringar

som kan ge vindskydd. I närheten av järnvägen

kommer också bullerskydd att behövas.
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Brunnshögs-ärendet handlar om en detaljplan i

centrala Brunnshög (Parkkvarteren). LNF stödjer

planens tanke om att begränsa biltrafikens

framkomlighet och att ha parkeringar i större

anläggningar. Föreningen reagerar dock på det stora

antalet parkeringsplatser, vilket uppmuntrar till

bilkörande. Det planerade antalet p-platser bör därför

minskas, vilket också kan göra det möjligt att ta ut ett

pris som motsvarar parkeringens faktiska kostnader.

Annars lär "tredjedelsmålet" (att bara en tredjedel av

resorna ska ske med bil) knappast uppnås.

NCCs stenbrott i Skrylle har berörts i flera

skrivelser, där föreningen överklagat länsstyrelsens

beslut. Ärendet gäller den sänkning av

grundvattennivån som stenbrytningen orsakat, och

som skadat Natura 2000-området intill stenbrottet.

Problemen presenteras vid en vandring 21 oktober, se

sidan 8.

Om ESS förvaring av radioaktivt avfall skrev LNF

till Strålsäkerhetsmyndigheten i december 2016. ESS

har tecknat avtal med Svensk Kärnbränslehantering,

SKB, om slutförvar, men där kan man inte utläsa hur

avfallet ska tas om hand. Strålsäkerhetsmyndigheten

hänvisade i sitt svar till att ESS ska redovisa sina

planer för förvaring av radioaktivt avfall under

sommaren 2017.

Att ta med cykel på regionbussarna vill LNF ska bli

möjligt överallt, och därför har föreningen skrivit till

Skånetrafiken och begärt att alla bussar ska förses

med cykelhållare.
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Fladdermöss – nattens tysta jägare

Fladdermöss är för många okända djur. När vi gått till

sängs blir de aktiva och flyger runt för att söka sin

föda – insekter. Kanske har ni sett en skugga flyga

förbi i sommarnatten. Ändå är en fjärdedel av både

Sveriges och världens alla däggdjursarter fladdermöss

och alltså en viktig del av faunan. En fladdermus kan

äta flera tusen myggor under en natt. Under sommaren

bildar honorna yngelkolonier i hålträd, i hus på vindar

och andra ställen. De finns även i städer, till exempel i

Lunds stadspark där det finns fina hålträd som passar

för fladdermöss. Förra året gjordes en inventering av

djurlivet i parken och då visade det sig att inte mindre

än åtta arter observerades. En av dem var syd-

fladdermus, en rödlistad art som håller på att etablera

sig i Sverige. Även vid reningsverks-dammarna i

Värpinge lever många fladdermöss. Det visar att

miljöer inne i städer kan ha stor betydelse för den

biologiska mångfalden och att det är viktigt att värna

om dessa.

Gråskimlig fladdermus



Sjätte kontinenten

Varje år dumpas 8,8 miljoner ton plast i världshaven.

Nedsmutsningen är en av vår tids största utmaningar

och man talar nu om att “plasthavet” i Stilla Havet är

dubbelt så stort som USA. Samtidigt finns mikro---

aster, som binder miljögifter, i alla vattendrag. Fiskar

och marina djur får i sig plasten och gifterna, som

därmed blir del av näringskedjan och sålunda även når

människor.

För att uppmärksamma detta ordnar Teater

Sagohuset i samarbete med institutionen för biokemi

och strukturbiologi vid Lunds universitet flera evene-

mang under hösten.

I september blir det premiär för teaterföre-

ställningen "Sjätte kontinenten" och under hösten

interaktiv utställning om hav och plaster och work-

shops.

Ta del av det digra utbudet på hemsidan för Sjätte

kontinenten eller vår hemsida och facebooksida.

Bli medlem i Naturskyddsföreningen

Läs på www.naturskyddsforeningen.se eller ring 08

7026577. Berätta att du har blivit värvad av Lunds

Naturskyddsförening.
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LNF:s arbetsgrupper

Plangruppen

Plangruppen bevakar samhällsplaneringen av den

fysiska miljön i Lunds kommun och infrastruk-

turfrågor, särskilt trafik, i vår del av Skåne. Vi påverkar

politiker och myndigheter i miljövänlig riktning

genom att skriva yttranden och genom att delta i

debatten. Gruppen välkomnar nya deltagare, gärna

med erfarenhet inom området, men intresse och

engagemang räcker också. Våra skrivelser finns på

webbsidan lund.naturskyddsforeningen.se/lnf-tycker/

yttranden. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 046

184140.

Klimatgruppen

Klimatgruppen träffas återkommande för att planera

och genomföra olika arrangemang såsom före-

läsningar, seminarier, studiecirklar och "stå-på-stan"-

aktiviteter. För närvarande fokuserar gruppen på ett

projekt som kallas Bilbefriad. Kontaktperson David

Gustavsson, gustavsson.david@gmail.com.

Cykelgruppen

I Lunds kommuns cykelstrategi står det att fotgängare

och cyklister ska prioriteras före biltrafiken. Det tycker

vi också och arbetar därför på olika sätt för att det ska

omsättas i praktiken. Bland annat tar vi fram förslag

till kommunen på hur cykelinfrastrukturen kan

förbättras. LNF:s nya cykelkarta innebär också att vi

får cykla ut och känna efter om kartan visar

trafikmiljön som vi tycker att den är. Kontaktperson

Johan Kerttu, johan.kerttu@gmail.com.
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Gruppen för biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär rikedom av arter och

naturtyper. Alla arter har ett värde i sig och bör

skyddas. I vår kommun är stora arealer uppodlade och

bebyggelse och vägar breder ut sig. Men det finns

också områden med rik natur. Vår grupp för biologisk

mångfald kan arbeta med olika frågor med anknytning

till detta och alla är välkomna. Kontaktperson Cecilia

Wide, 0706 377341.

Kemikaliegruppen

LNF:s kemikaliegrupp är på uppstart och kommer

finnas till för alla kemikalieintresserade i Lund med

omnejd. Kemikaliefrågan spänner över en rad olika

ämnen. Kanske är du intresserad av att minska

förekomsten av plast och mikroplast i haven, eller vill

du arbeta med att informera om hormonstörande

ämnen i smink- och hygienprodukter? Kanske har du

precis fått upp ögonen för ämnet kemikalier och bara

vill lära dig mer?

Oavsett intresse eller kunskapsnivå i kemi-

kaliefrågan är du varmt välkommen! Under hösten

2017 kommer vi träffas för att komma överens om

fokusområden och hur vi vill arbeta och nå ut med

dessa frågor till allmänheten.

Under vecka 40 kommer den årliga Miljövänliga

veckan gå av stapeln där kretsar från hela landet har

evenemang inom aktuellt tema. I år är temat "Fräsch

på riktigt" och fokuserar på kemikalier i smink- och

hygienprodukter. Vi kommer att ha en utställning och

en föreläsning med workshop på temat.

Kontaktperson Björn Jensen, bjrn.jensen@

gmail.com, tfn 0707 182661.

29



LNF:s styrelse, vald av årsmötet 2017

Tomas Björnsson ordförande 046 138158 cicero@rtb.se

Margit Anderberg kassör 046 184140 manderberg@

bredband.net

Ingela Björck sekreterare 0736 696292 ingela.bjorck@

comhem.se

Johan Kerttu vice ordförande 0702 914137 johan.kerttu@

gmail.com

Leif Runeson vice sekreterare 046 139131 leif.runeson@

comhem.se

David Gustavsson 046 134572 gustavsson.david@

gmail.com

Per Blomberg 0702 367849 per_blomberg@

hotmail.com

Björn Jensen 0707 182661 bjrn.jensen@

gmail.com

Jamil Khan 046 323118 jamil.khan@

miljo.lth.se

Staffan Nilsson 0738 433494 staffan.u.nilsson@

gmail.com

Cecilia Wide 046 138316 widececilia@

hotmail.com

Lunds Fältbiologer har en plats i styrelsen, för närvarande vakant.
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Meddela din e-postadress

Naturskyddsföreningen skickar med ojämna mellanrum ut medlems-

information med e-post. Om du ändrar e-postadress, tänk på att

meddela din nya adress till lund@naturskyddsforeningen.se. Om du

flyttar behöver du inte meddela det, postadressen uppdateras

automatiskt mot folkbokföringen.



Kontakta Lunds Naturskyddsförening

Postadress: Nils Bjelkegatan 4B, 222 20 Lund

E-post: lund@naturskyddsforeningen.se

Webbadress: lund.naturskyddsforeningen.se

www.facebook.com/lundsnaturskyddsforening

Fältbiologerna är en förening för dig som är ung och

gillar naturen och vill kämpa för miljön. Vi är ute i

naturen och kollar på fåglar, letar trollsländor, lyssnar

på grodor och går på skogspromenader. Vi anordnar

aktioner, studiecirklar, lär oss om miljöproblemen och

försöker lösa dem. Vem som helst under 26 år kan gå

med, du behöver inget kunna! Läs mer på

www.faltbiologerna.se/lund eller hör av dig till Jonas

Jansson, e-post imnotresponding@gmail.com.

Studiefrämjandet

Lunds Naturskyddsförening sam-

arbetar med Studiefrämjandet.
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Aug

To 31 Nattens magi - möt fladdermöss

Sep

2 el 3 Ekorundan

Sö 10 Sensommarflora vid

Barsebäckshamn

Ti 12 Startmöte

On 13 Mikroplast i kretsloppen (Stadsbibl)

On 20 Är vatten en självklarhet? (Stadsbibl)

On 27 Bort från världshandelns

återvändsgränd (Stadsbibl)

Okt

Sö 1 Landskapsvandring vid Tjörnarp

2 - 7 Kemikalier i hygienartiklar

Sö 15 Stadsplanering i Lund

On 18 Måste ekonomer tro på evig

tillväxt? (Stadsbibl)

Okt (forts)

Lö 21 Vandring i Måryds naturreservat

Lö 28 Dovhjortsbröl på Risen

Nov

To 2 Skrylle: under ytan

On 15 Arktis – Liv i en värld av is och snö

(Stadsbibl)

17 - 18 Konferens om biologisk mångfald

i Skåne

On 22 Tar kommunerna hållbarhet på

allvar? (Stadsbibl)

Sö 26 Växter på vintern

On 29 Gratislunchen (Stadsbibl)

Jan

Lö 6 Nyårsvandring

Sö 14 Måkläppen

lund.naturskyddsforeningen.se
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