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Årsberättelse för verksamhetsåret 2013
Årsmötet hölls 21 mars 2013 med 21 närvarande medlemmar.
Föreningens funktionärer efter årsmötet var
Styrelse, ordinarie ledamöter
Maria Adolfsson
Margit Anderberg
Ingela Björck
Tomas Björnsson
Lise Dahl Hansen
Leif Runeson
Marie Sager
Cecilia Wide

kassör
ordförande
vice ordförande
sekreterare

Suppleanter
Lisa M. Collin
Madelene Holmblad
Johan Kerttu
Tobias Lund
Lunds Fältbiologer representerades av Moa Degerfält, som dock flyttade från Lund
under sommaren 2013, och Fältbiologerna har därefter inte haft någon representant.
Även Madelene Holmblad flyttade från Lund under sommaren och lämnade styrelsen.
Revisorer, ordinarie
Kolbrún Árnadóttir och Gösta Regnéll
Suppleanter
Lars Magnusson och Ingrid Sandberg
Valberedning
David Gustavsson (sammankallande), Jacquette Lyttkens Lindén och Johanna
Wittenmark.
Medlemmar
Under 2013 hade LNF 3860 medlemmar i 2310 hushåll, jämfört med 3552 medlemmar
i 2139 hushåll under 2012.
Representation
Naturskyddsföreningens rikskonferens ägde rum 1–2 juni i Växjö. Från LNF deltog
Margit Anderberg och Tomas Björnsson.
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Vid Naturskyddsföreningens höstkonferens i Stockholm 8 november deltog Margit
Anderberg.
Naturskyddsföreningen i Skånes kretsråd leds av Tomas Björnsson. Kretsrådet
träffades i Lund 3 mars och 17 november.
Naturskyddsföreningen i Skåne höll länsstämma 13 april i Helsingborg, där Margit
Anderberg och Tomas Björnsson deltog. Margit Anderberg avgick från sin post i
länsförbundets styrelse.
Riksföreningen ordnade en regional valupptakt 23–24 november i Lund, där Margit
Anderberg och Tomas Björnsson deltog.
Styrelsens arbete
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden.
Webbsidan och Facebook
På webbsidan www.naturskyddsforeningen.se/lund har kontinuerligt lagts in uppgifter
om kommande programpunkter och alla föreningens yttranden i olika frågor. LNF har
dessutom en Facebook-sida. Johan Kerttu är webbredaktör. I slutet av 2013 började vi
förbereda övergången till den nya sidan med adress lund.naturskyddsforeningen.se.
Insändare och skrivelser
LNF har lämnat yttranden till Lunds kommun över:
- Samråd, detaljplan för del av Sandby 19:4 och 54:5 (Norreholm) m.fl. i Södra
Sandby;
- Samråd, detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund (Solbjersområdet);
- Utställning, detaljplan för norra delen av Paradis 51;
- Samråd, ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet;
- Förslag till parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun;
- Utställning, fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög;
- Samråd, ramprogram för Science Village Scandinavia;
- Förslag till Cykelstrategi 2013–2017;
- Samråd, detaljplaner för spårväg;
- Samråd, detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av kvarteret Bullerbyn;
- LundaEko II, förslag till Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling
2013–2020;
- Förslag till bildandet av naturreservatet Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader;
- Utställning, detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund (Solbjersområdet).
LNF har lämnat synpunkter till Mark- och miljödomstolen angående Miljömål Natura
2000-området Måryd–Hällestad och även i skrift framfört slutlig talan inför
huvudförhandlingen i ärendet. Domstolen avslog LNF:s yrkanden.
LNF har yttrat sig till Trafikverket över förstudie avseende Trafikplats Idéon och över
järnvägsutredningen för Simrishamnsbanan.
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Sydsvenskan refererade två av våra aktiviteter, cykeldagen och vandringen vid
Knivsåsens stenbrott, och hade en kort artikel om vårt yttrande angående
Simrishamnsbanan. Skånska Dagbladet har skrivit tre artiklar med intervjuer med
Margit Anderberg om våra yttranden i plan- och trafikfrågor. Det har också varit korta
notiser i Lokaltidningen.
Arbetsgrupper
Gruppen för biologisk mångfald har i vanlig ordning sett till att Sularpskärret slagits,
både på försommaren och i augusti. Gruppen tog också initiativ till en
igelkottsinventering som nu genomförs via kommunens hemsida.
Cykelgruppen planerade och genomförde cykeldagen på Stortorget 27 april.
Handla miljövänligt-gruppen stod för ett arrangemang 28 september i anslutning till
Miljövänliga veckan. Vi fick ett bord vid entrén till Coop Konsum på Mårtenstorget,
där vi delade ut formationsmaterial och pratade om ekologisk mat. Coop bjöd på
ekologiska bananer och ekologisk choklad.
Plangruppen har förberett LNF:s yttranden i plan- och trafikfrågor.
Samarbete med andra organisationer
LNF har haft fortsatt gott samarbete med olika enheter i Lunds kommun liksom med
vår studieorganisation Studiefrämjandet.
Under våren arrangerades fem välbesökta klimatföreläsningar i Stadshallen
tillsammans med Lunds kommun.
Forskare från universitetet har välvilligt ställt upp vid flera arrangemang. Studenternas
miljöförening Hållbart Universitet har vi också haft goda kontakter med. Bland annat
ordnades en gemensam klimatdemonstration på Stortorget 28 september.
Naturnatten 5−6 juni ordnades i samarbete med Naturskyddsföreningarna i Staffanstorp
och Lomma−Bjärred. Vi har också haft flera samarrangemang med Naturum Skrylle.
Storkprojektet, som är ett samarbete mellan Skånes Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen i Skåne, sponsrades liksom tidigare år. Bidraget är höjt till 2000
kronor.
Föreningsaktiviteter
Totalt har LNF under året i egen eller delad regi genomfört cirka 40 utåtriktade
programaktiviteter av olika slag.
Exkursioner och utflykter
Under våren genomfördes 16 utomhusaktiviteter och under hösten 10. Deltagarantalet
varierade och var ofta ett trettiotal. Det största arrangemanget var som vanligt
Naturnatten, då cirka 80 personer kom till Krankesjön och under kunniga guiders
ledning fick se och höra fåglar, fladdermöss och andra djur. De fick också se och prova
äldre tiders musikinstrument av naturmaterial, och håva efter småkryp i bäcken. LNF
bekostade gratis busstransport två vändor fram och tillbaka från Lund.
Flera aktiviteter ordnades för barnfamiljer under både vår och höst. Deltagarantalet har
varierat, några gånger välbesökt men ibland nära noll.
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Lunchvandringar inne i Lund ägde rum vid tre tillfällen under maj månad. De gick till
välbekanta mål som Holmbergska parken, Stadsparken, och Löwegrenska trädgården.
Antalet deltagare var mellan 20 och 30 personer. Under hösten genomfördes inga
lunchvandringar.
Föreläsningar
Vårens fem klimatföreläsningar hölls som vanligt i Stadshallen och drog mellan 50 och
80 besökare.
Under rubriken Vi måste tala om miljön genomfördes under oktober och november sju
”miljösamtal”, där en inbjuden föreläsare inledde och deltagarna diskuterade kvällens
ämne. Miljösamtalen hölls på länskansliet och drog mellan 10 och 30 deltagare (utom
den kväll då det var storm).
Nils Lewan höll en föreläsning om skånska kartor i februari, och Lena Ingvad och
Karin Jansson pratade om odlad mångfald i april.
Andra arrangemang
LNF fick besöka Källby avloppsreningsverk i februari, och ett studiebesök i de
botaniska samlingarna på Arkivcentrum Syd genomfördes i mars.
Cecilia Wide ledde en studiecirkel om fåglar under våren.
Klädbytardagen som annonserats i vårprogrammet fick ställas in, då det inte gick att
hitta någon bra lokal. Många andra aktiviteter ägde rum i Lund samma dag och
konkurrerade om utrymmet.
I oktober ordnade LNF äppelmustning i Stadsparken med en inhyrd mustningsmaskin.
Deltagarna hade uppmanats att söka upp frukt från träd på allmänna platser i staden,
och skörden blev riklig.
LNF deltog liksom förra året i Kulturens julstök 1–2 december.
För styrelsen för Lunds Naturskyddsförening
Margit Anderberg
Ordförande

