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Om 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 
områden. 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 orätt-
vist stort miljöutrymme i anspråk på bekostnad av naturen, 
människor i andra delar av världen och kommande gene-
rationer. 

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Vi sam-
arbetar och för dialog med myndigheter och politiker och 
har därför goda förutsättningar för att ställa krav på för-
bättringar på miljöområdet. Vi bedriver verksamhet som 
stimulerar allmänheten att ta egna initiativ på väg mot en 
hållbar utveckling. Med över 3800 medlemmar är LNF en 
kraft att räkna med.
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Ordföranden har ordet
Många säger att det är svårt att ta sig till naturen från 
Lund. Staden omges av stora åkrar och naturområdena 
ligger långt borta i östra delen av kommunen. Men 
då glömmer man att naturen även finns inne i staden. 
En av Lunds stads finaste naturpärlor är Stadsparken 
med sina gamla träd, prunkande blomsterrabatter,  
fågeldamm och slingrande bäck. Parken har så höga 

naturvärden att EU har beslutat att utse den till ett Natura 
2000-område som ingår i ett nätverk av särskilt värdefulla 
naturområden i Europa. 

En anledning till utmärkelsen är hålträdsklokryparen. 
Detta är en art som EU prioriterar eftersom den är sällsynt 
i hela Europa. Denna lilla pseudoskorpion trivs i håligheter 
i gamla träd och liftar med fåglar och andra som flyger 
mellan de ihåliga träden. Det är lite av en urskogsvarelse 
som hittat ett hem i parken. Men i Stadsparken finns även 
andra sällsynta och hotade arter, bland annat flera skalbag-
gar och lavar. Parken lockar också till sig många fågel arter 
och en del fladdermöss. Men med ett stort besökstryck 
och årliga evenemang som valborgsfirandet störs djur och  
växter. Det är inte lätt att vara gräsandsföräldrar intill stads-
parksdammen när 30 000 glada studenter festar i parken. 
Vi måste vara varsamma med vår närnatur och särskilt när 
den är så fin som i Stadsparken. 

Många gamla almar har dött och tagits bort. För att skapa 
nya livsmiljöer för de arter som levde i de gamla träden 
har kommunen satt upp så kallade mulmholkar och lagt ut 
stockar. Det finns även informationsskyltar som berättar 
om parkens djurliv. 

Nästa gång du besöker Stadsparken så titta lite extra på 
de gamla träden, de stora holkarna och liggande stockarna 
som är så viktiga för den biologiska mångfalden.
Per Blomberg



4



5

Ti 8 sep

Ti 8 sep
Föreläsning

Program för hösten 2015

Omställningsluncher 
Välkommen till inspirerande samtal med likasinnade.  
Omställningsluncher är ett tillfälle att träffa andra som 
också vill vara med och ställa om Lund till ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbart lokalsamhälle oberoende 
av fossil energi. Tisdagarna 8 september, 13 oktober och 
10 november kl. 12–13 träffas vi på Naturskyddsföreningens 
kansli, Nils Bjelkegatan 4B i Lund. Vi äter vår medhavda 
lunch och talar om det som känns angeläget i stunden. Det 
kan vara nyheter, en bra bok, egna eller andras tankar och 
idéer, pågående projekt eller nya projekt.

Alla som är nyfikna på Omställningsrörelsen är väl-
komna, ingen föranmälan och tag med egen lunch.

Arrangeras i samarbete med Nätverket Omställning 
Lund, http://lund.omställning.net Kontaktperson Mattias 
Lindberg, tfn 0709 412075. 

Föreläsningsserie 
I ett samarbete med Lunds universitets Hållbarhetsforum 
och Lunds Stadsbibliotek kan vi bjuda in lundaborna till 
ett antal föreläsningar och paneldebatter. De äger alla rum 
i Stadsbibliotekets atrium och följs av en frågestund och 
möjlighet till diskussion. Alla evenemang börjar kl 18. 
Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Omställningslunch
Se ovan.

Vart är vi på väg?
Det som händer när utsläppen ökar och det blir varmare 
är bara början på klimatfrågan. Ett antal scenarier visar 
att vi kan leva ett gott liv utan utsläpp, men trots att det 
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finns många lösningar går omställningen långsamt. Hur 
ser framtiden ut och hur kan miljörörelsen påverka utveck-
lingen i rätt riktning?

Tomas Björnsson är aktiv inom Naturskyddsföreningen 
och resonerar om några möjliga framtider.

Ett samarrangemang med Stadsbiblioteket.

Startmöte
Är du nyfiken på vad LNF gör utöver aktiviteterna i pro-
grammet? Hur går det till när vi planerar föreläsningar, 
ordnar en cykelmanifestation eller andra programpunkter? 
Det finns ett antal personer utöver styrelsen som bidrar 
med praktiskt arbete på olika sätt, vilket är ovärderligt. 
Arbetet organiseras i arbetsgrupper som är beroende av 
enskilda medlemmars intresse och engagemang för sina 
hjärtefrågor. Om du vill göra något för Naturskyddsfören-
ingen, kom till det allmänna startmötet, då höstens arbete 
planeras. Det finns uppgifter för alla som vill hjälpa till!

Tid: kl 19–21. Plats: Naturskyddsföreningens länskansli 
på Nils Bjelkegatan 4B, över gården. Kontaktpersoner Per 
Blomberg, tfn 0702 367849 och Tomas Björnsson, tfn 046 
138158.

Naturvärden i Stadsparken
Kommunekolog Cecilia Backe guidar bland hålträdsklo-
krypare och andra sällsynta djur och växter i Stadsparken 
som är utsedd till Natura 2000-område. Här finns över 650 
träd av olika arter, fyra arter rödlistade lavar, och dammen 
där det är så populärt att mata fåglarna.

Samling kl 10.00 vid ingången från Nygatan. Vi beräknar 
att vara klara vid 12-tiden. Kontaktperson Per Blomberg, 
tfn 0702 367849.

On 9 sep

Sö 13 sep
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I skuggan av träden
Naturfotografen Felix Heintzenberg berättar om och visar 
bilder från sin nya bok I skuggan av träden – Liv i våra 
vilda skogar som blev årets Pandabok 2015. Kl. 18.00 på 
biblioteket i Dalby.

Samarrangemang med Naturum Skrylle. Kontaktperson 
Marie Sager, tfn 046 3594236.

Cykeltur till fågelskådning i nära natur
Även naturvänner kan ha uppfattningen att de måste ha bil 
för att komma ut till naturen. Cykelturer till näraliggande 
natur försummas ofta. För boende i Lunds stad finns ett 
vida känt fågelrikt område inom cykelavstånd. Områdets 
skönhet kan diskuteras, men i och vid Södra sockerbruks-
dammarna vid Örtofta söder om Kävlingeån rastar regel-
bundet arktiska vadare och andra nordliga långflyttare som 
blåhake och rödstrupig piplärka i september. Mängderna 
av småfågel och vadare kan emellanåt vara betydande, 
och rovfåglarna kontrollerar ständigt området. Fåglarna är 
lätta att komma nära.

Samling på Fäladstorget kl 07.30 för gemensam cykling 
ut till dammarna. Ta på kängor och ta med vatten, mat-
säck och regnkläder. Ta även med kikare om du har någon. 
Kontaktperson David Gustavsson, tfn 046 134572.

Inför klimatförhandlingarna i Paris
I början av december möts förhandlare från alla världens 
länder i Paris för att få till stånd en ny klimatöverenskom-
melse. Redan nu har ett antal länder deklarerat vad de vill 
göra för att minska utsläppen. Även om dessa nedskär-
ningar i vissa fall kan tyckas ambitiösa så står det klart 
att de inte räcker för att klara målet att begränsa uppvärm-
ningen till två grader. Snarare verkar världen vara på väg 
mot tre eller fyra grader mot slutet av seklet. Hur ska man 

Ti 15 sep
Föreläsning  
i Dalby

Sö 20 sep

Må 21 sep
Föreläsning
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Billebjär
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förstå klimatförhandlingarna och vilka är nyckelfrågorna? 
Vad finns det för öppningar för ett avtal? Vilka förvänt-
ningar finns det och vilket hopp kan ställas till att nå fram-
gång? Vad betyder förhandlingarna för hur vi kan påverka 
klimatproblematiken?

Statsvetaren Roger Hildingsson från Lunds universitet le-
der en paneldebatt med forskarna Jakob Skovgaard, Terese 
Göransson och Max Åhman. Ett samarrangemang med 
Stadsbiblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum.

Bikes vs Cars
Vi visar Fredrik Gerttens film om hur trafiken fungerar 
väldigt olika i några stora städer. Efteråt blir det en panel-
diskussion om hur trafikplaneringen fungerar på det lokala 
planet, det vill säga i Lund och i Skåne.

Ett samarrangemang med Stadsbiblioteket och Tekniska 
förvaltningen samt Lunds Naturskyddsförening med flera 
ideella organisationer.

Höstutflykt till Billebjär
Billebjär är ett stycke urberg som reser sig över slätten 
väster om Dalby. Det är skyddat som naturreservat och 
Natura 2000-område. Geologen Henrik Tuvesson visar 
oss runt och pratar om platsens intressanta geologi. Efteråt 
äter vi matsäck tillsammans.

Buss 159 går från Lund C kl. 10.00 och är framme vid 
hållplatsen Sjöstorp kl. 10.23. Samling vid Billebjärs södra 
parkering kl 10.30. Hemresa från Sjöstorp kl 13.24 eller 
15.24. Ta med matsäck och picknickfilt!

Samarrangemang med Naturum Skrylle. Kontaktperson 
Marie Sager, tfn 046 3594236.

Ti 22 sep
Filmvisning 
och panel-
diskussion

Sö 4 okt
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The Future of Mobility
Det finns en stark kontrast mellan en önskan att nära nog 
eliminera utsläppen från trafiken före år 2030 och de prog-
noser om trafikökningar som kommer från Trafikverkets 
kapacitetsutredning (2012). För att nå en nära nog fossil-
bränslefri fordonspark säger detaljerade utredningar både 
från Sverige och Storbritannien att det inte räcker med 
bränslesnålare fordon eller mer inblandning av biobränslen. 
Trafikarbetet måste minska och vi måste utnyttja alla möj-
ligheter till att gå, cykla och åka kollektivt. Det handlar om 
en mycket snabb omställning. Varför styrs politiker och 
beslutsfattare av prognoser, och inte av en vilja att åstad-
komma bästa möjliga utveckling vad gäller hälsa, klimat 
och samhällsekonomi?

Professor John Whitelegg från York, England, är en av 
världens ledande experter på hållbara transporter och har 
en djup kunskap om dessa frågor. 

Observera att John Whitelegg kommer att prata på sitt 
modersmål engelska. Ett samarrangemang med Stadsbiblio-
teket.

Stadsplanering i Lund 
På våra cyklar ger vi oss ut 
på Väster och tittar på exem-
pel från olika tiders stads- och 
trafikplanering i Lund. Trafik-
ingenjör Johan Kerttu ger oss 
en introduktion till stadspla-
neringens betydelse för män-
niskors resmönster, berättar 
om områdena vi besöker och 
aktuella stadsutvecklingsplaner. 
Räkna med totalt ca 8 km cy-
keltur, på cykelvägar i Lund. 

On 7 okt
Föreläsning

Sö 11 okt
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Vi startar kl 10.00 vid Coop-butiken vid Västers biblio-
tek, Örnvägen 62. Kontaktperson Johan Kerttu, tfn 0702 
914137.

Tillväxt – att vara eller inte vara?
I takt med vårt ökade välstånd växer även utsläppen av 
växthusgaser och konsumtionen av naturresurser. Betyder 
det att ekonomisk tillväxt inte är förenlig med en hållbar 
utveckling och med klimatmålen? Det finns ekonomer 
som menar att det traditionella sättet att mäta välstånd, 
BNP-måttet, behöver bytas ut mot något annat som i stäl-
let speglar välfärd. Det finns också en riktning som menar 
att det behövs en nerväxt, det vill säga en krympande eko-
nomi för att rädda världen. 

Fredrik N G Andersson är nationalekonom och reder ut 
begreppen. Ett samarrangemang med Stadsbiblioteket och 
Lunds universitets Hållbarhetsforum.

Omställningslunch
Se sid. 5.

Svampexkursion till Trollskogen
Svampexperten Sigvard Svensson visar och berättar om 
svampar vi ser, både ätliga och oätliga.

Buss 159 går från Lund C kl 10.00 och är framme vid 
hållplatsen Trollskogen Skjutbanan kl 10.56. Tar du dig 
dit på annat sätt träffas vi vid hållplatsen. Hemresa från 
Skjutbanan kl 12.56 eller 14.56. Ta med fika!

Samarrangemang med Naturum Skrylle. Kontaktperson 
Marie Sager, tfn 046 3594236.

Att sätta ett pris på allting
Världen tycks vara på väg mot en klimatkatastrof. Veten-
skapen är tydlig med vad som pågår, följderna och vad vi 

Må 12 okt
Föreläsning

Ti 13 okt

Sö 18 okt

Ti 20 okt
Föreläsning
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borde göra. Ändå verkar inget hända.
Stina Oscarsson, regissör, dramatiker och samhälls-

debattör, reflekterar över vad det är för berättelser, tanke-
mönster och värderingar som vi idag är slavar under och 
som gör det så svårt att ställa om vårt sätt att leva till något 
som är hållbart. Ett samarrangemang med Stadsbiblio-
teket.

Söderåsen i höstfärger
I Skäralid visar ädellövskogen upp sina glödande höstfär-
ger. Vi vandrar runt tillsammans med Naturskyddsfören-
ingen Söderåsen och njuter av nationalparkens omväxlande 
natur. Här erbjuds vida utsikter, mäktiga rasbranter och 
porlande vattendrag. Läs mer på https://sverigesnational-
parker.se/park/soderasens-nationalpark/

Tåget går från Lund C kl 9.45 till Stehag, där vi byter 
till buss 518 och kommer till Skäralid nationalparken kl 
10.37. Samling vid Naturum kl 11.00. Hemresa kl 15.14 
med ankomst till Lund kl 16.11. Ta med matsäck och rejäla 
skodon som tål väta. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 
0706 970699.

Dovhjortsbröl på Risen
Följ med Per Blomberg ut till Genarp och en höstvandring 
i Risens naturreservat för att lyssna på dovhjortens brunst-
bröl. Tåget går från Lund C klockan 7.01 till Malmö C för 
byte till buss 172 mot Genarp kl 7.31. För dem som vill 
ansluta i Genarp vid busstationen är vi där kl 8.22. Vi gör 
sedan en ca 3 kilometer lång vandring i naturreservatet Risen 
med fikapaus. Kl 12.27 går bussen tillbaka mot Lund med 
byte i Staffanstorp kl 12.47–12.50 och ankomst till Lund C 
kl 13.15. Kontaktperson Per Blomberg, tfn 0702 367849.

Sö 25 okt

Lö 31 okt
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Sopsortering räcker inte
De politiska ambitionerna både i Sverige och inom EU är 
tydliga med att avfallsmängderna måste minska, och att 
det inte längre räcker med att vi sorterar våra sopor på ett 
bra sätt. Både hushåll och företag behöver hjälpas åt.

Anette Svingstedt har i sin forskning studerat hur kom-
munala och privata avfallsbolag arbetar med att hjälpa  
företag att minska deras avfall. Hennes forskning visar att 
avfallsminskningen går trögt och att nya lösningar måste 
till för att minska avfallsmängderna.

Ett samarrangemang med Stadsbiblioteket och Lunds 
universitets Hållbarhetsforum.

Omställningslunch
Se sid. 5.

Det vilda Genarp
Viltforskare Anders Jarnemo visar bilder och berättar om 
vildsvin och andra däggdjur man kan möta i den skånska 
naturen. 

Kl 19.15, biblioteket i Genarp, Tagholms väg 17. Sam-
arrangemang med Naturum Skrylle. Kontaktperson Marie 
Sager, tfn 046 3594236.

Hållbar matförsörjning för alla?
Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel (AR5, 2014) 
varnade för att det är stor risk för livsmedelsbrist i världen 
redan på 2030-talet på grund av klimatförändringarna. Går 
det att ha en hållbar livsmedelsförsörjning för alla män-
niskor?

Lennart Olsson är professor och föreståndare för LUCSUS, 
Lund University Centre for Sustainability Studies. Ett 
samarrangemang med Stadsbiblioteket och Lunds univer-
sitets Hållbarhetsforum.

Ti 3 nov
Föreläsning

Ti 10 nov

Ti 10 nov
Föreläsning  
i Genarp

Må 16 nov
Föreläsning
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Nyårsvandring med fågelspaning
Under ledning av Linda Birkedal vandrar vi i sakta mak 
från Värpinge by längs Höje å och reningsverksdammarna 
under järnvägsbron till S:t Larsområdet och spanar efter 
övervintrande fåglar. Vi hjälps åt att identifiera änder, gäss 
och kanske någon raritet som forsärla.

Samling vid busshållplatsen (linje 2) i Värpinge by 
11.15. Ta med kikare om du har, riktigt varma kläder  
eftersom vi rör oss långsamt, och fika för en kort rast. Tänk 
på att stigen kan vara mycket lerig när det är plusgrader. 
Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706 970699.

Sö 3 jan



15

Studiecirklar med LNF
Att lära sig saker tillsammans kan öka motivationen och 
intresset hos enskilda personer. I mindre grupper är det 
också enklare att bidra med sina tankar och erfarenheter. I 
LNF leds ofta en studiecirkel av en ämneskunnig, men så 
måste inte vara fallet. Det räcker med att en grupp av en-
gagerade personer samlas, planerar och sätter upp gemen-
samma mål för cirkeln. Detta kan med fördel göras inom 
de olika arbetsgrupper vi har i LNF. Genom åren har vi 
anordnat flera olika typer av studiecirklar, ofta i samarbete 
med Studiefrämjandet, om fåglar, botanik, konsumtion, 
klimatfrågan och annat.

Målet med en studiecirkel behöver inte bara vara att lära 
sig mer inom något specifikt ämnesområde. Det kan också 
vara att göra någon konkret handling som att skriva en de-
battartikel, utarbeta ett medborgarförslag eller planera ett 
evenemang.

Vid startmötet den 9 september (se sid 6) träffar du an-
dra miljö- och naturintresserade. Kanske kan diskussio-
nerna vid mötet så ett frö till en framtida studiecirkel inom 
någon av LNFs arbetsgrupper, eller om något annat tema 
som berör natur och miljö.

Studiecirkel: Fåglar om hösten
Kom med ut och spana på höstens fåglar. Håll utkik efter 
information på hemsidan lund.naturskyddsforeningen.se 
eller kontakta Cecilia Wide, tfn 0706 377341.
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Ätliga växter i Skrylle 17 maj

Fågelkonsert med Mobila DatorOrkestern 18 januari
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Cykelutflykt i väster 31 maj

Cykeldagen 18 april
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Rå Epok 

Sushi på skånska

Med ett fokus på närområdet och genom 
att vägra servera rödlistad fisk hittar 

Rå Epok nya vägar att möta era sushi-
upplevelser.  Välkommen till oss.

Take Away
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Klimatgruppen 
Klimatgruppen har flera planer inför hösten. Vi vill natur-
ligtvis uppmärksamma FN:s klimatmöte i Paris i slutet av 
året. Vi har dessutom en enkät som vi bad politikerna fylla i 
före valet, och den bör vi följa upp nu. En rad föreläsningar 
anordnas, men vi vill gärna också diskutera klimatfrågan 
i en bokcirkel med en aktuell bok, skriva debatt artiklar, 
ha en visionsverkstad etc. Gruppen vill framför allt arbeta 
med att förstå varför vi inte satsar på de effektiva tekniska 
lösningar som redan finns. Finns lösningen snarare i den 
sociala motivationen än i tanken att rädda världen?

Kom till föreningens startmöte i höst (9 september), 
träffa gruppens engagerade och därefter drar vi igång  
höstens aktiviteter. Kontaktpersoner David Gustavsson, 
tfn 046 134572, epost gustavsson.david@gmail.com och 
Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Klimatträff Blekinge-Halland-Skåne
Lördagen den 7 november kl 10–16 ordnar Naturskydds-
föreningens klimatgrupp i Bjäre-Ängelholm en träff för 
alla i Blekinge, Hallands och Skåne län som är eller vill bli 
klimatengagerade. Temat blir ’’Vad kan vi göra för klimatet 
och hur ska vi tala om det för att engagera människor?” 
och vi träffas i Ängelholm, på gångavstånd från järnvägs- 
och busstationen.

Inbjudan med fullständigt program och uppgifter för 
anmälan kommer längre fram, men lägg in datumet i era 
kalendrar redan nu. Anmälan senast den 23 oktober.

Kontaktperson Karin Stenholm, tfn 0431 10984, 0731 
014524, epost kulingvarning@yahoo.com
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Miljövänliga veckan
Uppmärksamma miljövänliga veckan med en eko-fika och 
eko-mellis!

I Sverige vet vi hur man fikar, och vi är ett av de länder 
som ligger i topp när det gäller kaffedrickande. Traditionen 
att ta en paus från dagen och njuta av något gott att äta 
eller dricka anammar vi redan i tidig ålder, då vi tar en 
välförtjänt paus och har ”mellis”. Fikapausen är på många 
sätt bra och ofta kombinerad med umgänge och trevliga 
samtal, förutom det där saftiga äpplet eller varma koppen 
kaffe. 

Vad vi kanske inte tänker på under dessa stunder är 
vad det vi dricker eller äter har för påverkan på oss, våra 
medmänniskor och miljön. Kaffeplantan är en gröda som 
besprutas med några av världens farligaste bekämpnings-
medel, kemikalier som varit förbjudna länge i Sverige och 
EU. Såklart skadar och dödar dessa både natur, djur och 
människor. Genom att välja ekologiskt kaffe kan du göra 
stor nytta för en mycket liten kostnad. 

Även frukten som ditt barn får med sig till mellan målen 
är ofta hårt besprutad. Bananer och vindruvor är två frukter 
som är särskilt hårt besprutade, och det finns risk att dessa 
bär med sig rester av bekämpningsmedel. Barn är särskilt 
känsliga för effekterna som kemikalier kan ge om vi får 
i oss dem, och det är därför extra viktigt att just barn får 
ekologisk frukt. 

Vecka 40 är det miljövänliga veckan. Temat i år är ”Byt 
till eko” med fokus på kaffe, fika och mellanmål; på arbe-
tet, hemma, i skolan och på dagis. Fira denna vecka med 
att bryta gamla vanor och beteenden och för in nya vanor 
som är bra för dig, bra för miljön och ger människor bättre 
arbetsförhållanden! Fika och mellanmål ska inte bara vara 
gott, det kan även göra gott.
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Värpinge Grön CSA är ett lokalt andels-
jordbruk i utkanten av Lund. På gården 
i Värpinge odlar vi ett brett sortiment av 
grönsaker, rotfrukter, bär, spannmål, val-
nötter och honung. Allt är obesprutat och 
allt utom honungen är KRAV-certifierat. 
Vi odlar många äldre spännande sorter. 

Välkommen att handla i vår gårds butik 
vid NOVA och/eller att bli medlem i  
andelsjordbruket! Som medlem får du 
inte bara del av gårdens skörd utan 
knyter också kontakt med oss för dialog 
om vad som odlas. 

Vi samarbetar med Socialförvaltningen 
och Röda Korset om arbetsintegrerande, 
språktränande och meningsfull syssel-

sättning genom odling, beredning och 
försäljning av jordbruksprodukter av 
högsta kvalitet.

Familjen Rasmusson med medarbetare 

Värpinge Grön Gårdsbutik
Fackklubbsvägen 2, Lund. 
Öppet mars–november, alla dagar kl. 9 –18. 
Tfn: 046-189925 el. 0705-189130. 
www.varpinge.se

Prenumerera på en andel av gårdens skörd!

G RÖ N

Tant Gurka 
Ekobutik

Öppettider: Torsdag-Fredag 12-18, Lördag 10-14 
Byggmästareg. 11B * 046-12 31 10 * www.tantgurka.se

Ekologiskt - Lokalproducerat - Rättvisemärkt

Ekologiska varor. 
Närodlat, allt vi kan få tag på. 

Fairtrade, om det finns.
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LNF tycker till
Lunds Naturskyddsförening har under vintern och våren 
skickat in ett antal yttranden till Stadsbyggnadskontoret i 
olika planfrågor.

När det gäller förslaget till ramprogram för Lund C 
är föreningen positiv till flera delar: att Bangatan görs bil-
fri, att det blir en bättre anknytning mellan stadsrummen 
på ömse sidor av stationen, samt att kommunen satsar på 
kollektiv-, gång- och cykeltrafik.

Föreningen är däremot kritisk till förslaget om en ökad 
bebyggelse på västra sidan om järnvägen. Den grönska 
som finns i Bjerredsparken och de lummiga gårdarna längs 
Lokföraregatans västra sida bör sparas, och den lilla gröna 
oasen Västertull bevaras som ett andningshål mitt i bebyg-
gelse och trafik. 

Detaljplanen för Dalby 36:2 (Galgabacken) är LNF 
mycket tveksam till. Den östra delen av detta område 
är gamla fäladsmarker med rik biologisk mångfald och 
stor betydelse som strövområde. Park- och naturkontoret  
arbetar t.o.m. för att skydda delar av området som natur-
reservat. Lunds kommuns egna anvisningar säger dessutom 
att nya bostäder i första hand ska skapas genom förtätning 
nära centrum, inte i utkanten av en ort.

Den västra delen av planområdet i Dalby föreslås bli  
bebyggd med friliggande villor på stora tomter. Att byg-
ga så glest och utspritt är ett slöseri med mark och upp-
muntrar till privatbilism, anser LNF. En eventuell bebyg-
gelse bör i stället ha formen av radhus med gemensamma 
p-anläggningar.

Detaljplanen för del av Stångby 5:28 är föreningen 
också kritisk till, eftersom åkerjord av högsta klass här 
skulle användas för bostäder. Om man väljer att exploa-
tera marken bör det vara på ett mer förtätat sätt med t.ex. 
flerfamiljshus. 
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När det gäller vattenverksamhet i Kvarnvik och 
Bösmöllan i Kävlingeån har LNF fått möjlighet till sam-
råd enligt miljöbalken. Föreningen hoppas att kraftverken 
kan få leva vidare, eftersom även små kraftverk ger ett 
tillskott till elproduktionen. Att anlägga faunapassager vid 
dämmena kan vara lämpligt. Vad som absolut bör undvikas 
är att riva dämmena eller på andra sätt förändra flödet i ån, 
eftersom förorenade sediment då kan röras upp och skada 
miljön.

I slutet av december yttrade sig föreningen också om 
NCC Roads ansökan om fortsatt verksamhet i Södra 
Sandby. Ansökan gäller bl.a. en fördjupning av stenbrottet 
med 17 meter.

Miljökonsekvensbeskrivningen i ansökan bör utökas, 
hävdar föreningen i sitt yttrande. Här bör ingå bland annat en 
redovisning av vattenståndsförändringarna i Skryllesjön 
och de uttorkade våtmarkerna kring brottet, en redovis-
ning av samtliga hotade och av EU prioriterade arter i om-
rådet, samt en beskrivning av de åtgärder bolaget vill göra 
för att hotade arter ska klara sig.

Föreningen påpekar också att både NCC och andra sten-
brottsverksamheter köpt upp fastigheter i närheten av nu-
varande stenbrott, troligen i syfte att utvidga sina verksam-
heter när nuvarande tillstånd löper ut. LNF föreslår därför 
att bolagen tillsammans utreder stenbrottens påverkan på 
naturen på de skånska åsarna och hur denna påverkan kan 
minimeras. Det är inte rimligt att bolagen efter avslutad 
brytning överlåter till samhället att återställa naturen, fort-
sätta pumpningen eller täta bergen, skriver LNF.
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Det vilda Genarp. Se sid. 13.
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LNF:s intresseområden
En stor del av det arbete som utförs av LNF sker i arbets-
grupper bestående av engagerade medlemmar som samlas 
för att diskutera, planera eller agera. 

Grupperna kan vara mer eller mindre permanenta och 
medlemmarnas arbets insatser varierar också efter behov 
och förmåga. Om du är särskilt intresserad av något arbets-
område, anmäl dig gärna till gruppen så får du fortlöpande 
information om vad som händer. Du avgör själv hur du vill 
bidra till arbetet.

Klimatgruppen. Se sid. 19.

Cykelgruppen tycker det är viktigt att cykla mera, inte 
bara till arbetet. Cyklingen är inte bara bra för den fysiska 
hälsan, den gör att man upplever ett större välbefinnande 
och kopplar av bättre. Därför vill vi få ut fler människor 
på cykeln i alla situationer: till arbete eller utbildning, ut i  
naturen och på semestern. En cykelsemester är ett fantastiskt 
sätt att resa långsamt och uppleva både natur och miljöer 
på vägen.

Varje vår arrangerar vi en cykeldag på Stortorget i 
Lund. Välkommen att hjälpa till. Skicka epost till lund@
naturskyddsforeningen.se så blir du kallad när det är dags. 
Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Plangruppen bevakar samhällsplaneringen av den fysiska 
miljön i Lunds kommun och försöker påverka politiker 
och myndigheter i miljövänlig riktning. Kontaktperson 
Margit Anderberg, tfn 046 184140.

Gruppen för biologisk mångfald arbetar med praktiska 
åtgärder i Sularpskärret och på Kaninlandet. Den kommer 
också att följa och kommentera kommunens arbete med 
uppdatering av Grönstruktur- och Naturvårdsprogrammet 
samt lämna synpunkter på en alternativ skötsel av Sularps-
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kärret. En liten grupp undersöker den biologiska mångfalden 
i olika stadsdelar. Nya aktiviteter är välkomna. Kontakt-
personer är Bengt Jönsson, tfn 0736 959664 (slåtter) och 
Leif Runeson, tfn 046 139131 (övriga aktiviteter).

Handla miljövänligt-gruppen tror att bättre och mindre 
konsumtion är nyckeln till framtiden. Vi ordnar klädbytar-
dag på våren och Miljövänliga veckan på hösten. Vi vill 
inspirera till mer hållbar konsumtion och hållbar livsstil. 
Hjälp till att leta fram goda exempel i Lunds butiker och 
göra en översikt! Kontaktperson Jonna Ganslandt, tfn 
0737 283961, jonnagb@hotmail.com.

Bli medlem i Naturskyddsföreningen
Läs på www.naturskyddsforeningen.se eller ring 08 
7026577. Berätta att du har blivit värvad av Lunds Natur-
skyddsförening.
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Meddela din e-postadress
Lunds Naturskyddsförening skickar med ojämna mellan-
rum ut medlemsinformation via e-post. Om du har lämnat 
din e-postadress till föreningen finns den på etiketten på 
sista sidan av detta programblad. Se efter om den stämmer!  
Meddela gärna din aktuella e-postadress till lund@ 
naturskyddsforeningen.se. 

Om du flyttar behöver du inte meddela det. Natur-
skyddsföreningens medlemsregister uppdateras en gång 
i månaden mot folkbokföringen. Du placeras i kretsen 
för den kommun där du bor. Om du vill kan du välja att 
vara med i en annan kommuns krets. Skriv i så fall till  
medlem@naturskyddsforeningen.se. 

 
 
 

LNF håller Kaninlandets sandmark öppen. 14 juni 2015.  
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Lunds Naturskyddsförening på Facebook
LNF:s Facebook-sida har adressen www.facebook.com/
lundsnaturskyddsforening. 

Gå in och GILLA oss! Då får du löpande uppdateringar 
om utflykter, studiecirklar, föreläsningar och annat som 
händer här i Lunds Naturskyddsförening. Vi uppskattar 
om du vill hjälpa till att sprida vårt budskap och informa-
tion om våra aktiviteter till så många som möjligt här i 
Lunds kommun.

Studiefrämjandet
Lunds Naturskyddsförening sam- 
 arbetar med Studiefrämjandet.

Naturskyddsföreningen i Skåne
Som medlem i Lunds Naturskyddsförening är du automa-
tiskt medlem också i riksföreningen och i Naturskydds-
föreningen i Skåne (SNF Skåne). SNF Skåne har kansli i 
Lund med personal och styrelse som arbetar med att stötta 
de skånska lokalföreningarna och deras medlemmar. SNF 
Skåne arrangerar större aktiviteter som seminarier, konfe-
renser och kurser, samordnar aktiviteter och projekt i hela 
länet och utgör en regional remissinstans. 

Du som är medlem i Lunds Naturskyddsförening är 
varmt välkommen på de aktiviteter som arrangeras regio-
nalt och även på de som arrangeras i andra kretsar. Du hit-
tar samtliga aktiviteter på SNF Skånes webbplats, skane. 
naturskyddsforeningen.se. 
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Per Blomberg ordförande 0702 367849 per_blomberg@
hotmail.com

Margit Anderberg kassör 046 184140 manderberg@
bredband.net

Ingela Björck sekreterare 0727 325622 ingela.bjorck@
comhem.se

Tomas Björnsson vice ordförande 046 138158 cicero@rtb.se
David Gustavsson 046 134572 gustavsson.david@

gmail.com
Johan Kerttu webbredaktör 0730 560758 johan.kerttu@

gmail.com
Finn Landegren medlems-

välkomnare
0704 459401 fila2843@ 

gmail.com
Anders Lindholm studieansvarig 046 151377 anders.p.lindholm@ 

comhem.se
Leif Runeson 046 139131 leif.runeson@

comhem.se
Mirja Ullvig medlems-

välkomnare
0732 002664 mirja.ullvig@

gmail.com
Cecilia Wide 046 138316 widececilia@

hotmail.com

LNF:s styrelse, vald av årsmötet 2015

I styrelsen ingår också en representant för Fältbiologerna.
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Kontakta LNF
Postadress: Nils Bjelkegatan 4B, 222 20 Lund

E-post: lund@naturskyddsforeningen.se

Webbadress: lund.naturskyddsforeningen.se

w w w . f a c e - book.com/lundsnaturskyddsforening

Fältbiologerna är föreningen för dig som gillar att vara ute 
i naturen eller är intresserad av miljö och som är mellan 7 
och 25 år. ”Minifältisarna” har även dragit igång, för barn 
runt åldern 9–12 år. Vi är ute i naturen och skådar fågel, 
botaniserar, går i skogen, lyssnar på grodor, slår med lie 
och badar. Vi anordnar också aktioner, studiecirklar och 
föreläsningar, lär oss om olika miljöproblem och letar efter 
lösningar. Du behöver inget kunna, du kommer att lära 
dig! Kolla in www.faltbiologerna.se, där finner du vårt 
kalendarium. Gå gärna med i Facebookgruppen ”Lunds 
Fältbiologer” för att få kontakt, där lägger vi upp event om 
våra aktiviteter. Kontakta annars skane.vip@faltbiologer 
na.se eller kontaktperson Robin Hellsten, robin.hellsten@
faltbiologerna.se för mer information.

Stöd vårt  
klimatarbete

Bli medlem eller  
skänk en gåva!

www.naturskyddsforeningen.se
Telefon: 08-702 65 00
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Sep Må 12 Tillväxt – vara eller inte vara? (Förel.)

Ti 8 Omställningslunch Ti 13 Omställningslunch
Ti 8 Vart är vi på väg? (Föreläsn.) Sö 18 Svampexkursion
On 9 Startmöte Ti 20 Att sätta ett pris på allting. (Föreläsn.)
Sö 13 Naturvärden i Stadsparken Sö 25 Söderåsen i höstfärger
Ti 15 I skuggan av träden (Föreläsn.) Lö 31 Dovhjortsbröl på Risen
Sö 20 Fågelskådning i nära natur Nov
Må 21 Inför klimatmötet i Paris. (Föreläsn.) Ti 3 Sopsortering räcker inte. (Föreläsn.)
Ti 22 Bikes vs Cars. (Film) Ti 10 Omställningslunch
Okt Ti 10 Det vilda Genarp. (Föreläsning)
Sö 4 Höstutflykt till Billebjär Må 16 Hållbar matförsörjning? (Föreläsn.)
On 7 The Future of Mobility. (Föreläsn.) Jan
Sö 11 Stadsplanering i Lund Sö 3 Nyårsvandring

Programöversikt hösten 2015

lund.naturskyddsforeningen.se


