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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 

 

Årsmötet hölls 20 mars 2014 med 20 närvarande medlemmar. 

Föreningens funktionärer efter årsmötet var 

Styrelse, ordinarie ledamöter 

Maria Adolfsson kassör 

Margit Anderberg ordförande 

Ingela Björck 

Tomas Björnsson vice ordförande 

Leif Runeson  sekreterare 

Cecilia Wide 

Suppleanter 

Malin Bäckman 

Jonna Ganslandt 

Johan Kerttu 

Tobias Lund 

Hanna Sernbo 

Lunds Fältbiologer har inte haft någon representant i styrelsen under året. 

Revisorer, ordinarie 

Kolbrún Árnadóttir och Gösta Regnéll 

Suppleanter 

Lars Magnusson och Ingrid Sandberg 

Valberedning 

David Gustavsson (sammankallande), Jacquette Lyttkens Lindén, Marie Sager och 

Johanna Wittenmark. 

Medlemmar 

Under 2014 hade LNF 4034 medlemmar i 2383 hushåll, jämfört med 3860 medlemmar 

i 2310 hushåll under 2013. 

Representation 

Naturskyddsföreningens riksstämma ägde rum 14–15 juni i Örebro. LNF:s ombud var 

Tomas Björnsson och Peter Schlyter. Riksföreningen ordnade 25 januari ett rådslag i 

Alvesta inför stämman, i vilket Margit Anderberg och Tomas Björnsson deltog. 

Vid Naturskyddsföreningens höstkonferens i Stockholm 7 november deltog Margareta 

Edholm på LNF:s plats. 
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Naturskyddsföreningen i Skånes kretsråd leds av Tomas Björnsson. Kretsrådet 

träffades i Lund 2 mars och 2 november. Vid kretsrådet i november deltog nyvalda 

riksordföranden Johanna Sandahl. 

Länsstyrelsen ordnade en konferens om de skånska miljömålen 14 mars, i vilken 

Margit Anderberg och Tomas Björnsson deltog. 

Vid klimatriksdagen i Norrköping 6–8 juni deltog styrelseledamöterna Margit 

Anderberg, Ingela Björck och Tomas Björnsson jämte många andra LNF-medlemmar. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden. 

Webbsidan och Facebook 

I januari öppnades föreningens nya hemsida http://lund.naturskyddsforeningen.se enligt 

riksföreningens ändrade webbmall. Där 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.  

Skrivelser och yttranden 

LNF har lämnat yttranden till Lunds kommun över: 

 Granskning av förslag till detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del 

av kvarteret Bullerbyn (Svenshögsskolan och Borgareparken). Planen 

fastställdes likväl och LNF överklagade beslutet, men länsstyrelsen avslog 

överklagandet. 

 Utställning av detaljplaner för spårväg (6 stycken). 

 Förslag till ramprogram för Medicon Village och företagsstråket Sölvegatan. 

 Samråd, detaljplan för Vipemöllan 38 m.fl. 

 LundaMaTs III. Strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun. 

 Förslag till fotgängarstrategi. 

Vidare har LNF skrivit till länsstyrelsen om följande: 

 AB Sydstens ansökan om fortsatt verksamhet i Önneslöv. 

 Förslag till bildandet av naturreservatet Ekeberga. 

 Naturvårdsstrategi för Skåne län. 

LNF har också skrivit till  

 Naturvårdsverket om förslaget till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs 

nationalpark. 

 Strålsäkerhetsmyndigheten om SSM:s inriktning avseende referensvärden för 

ESS-anläggningen. 

 NCC Roads om bolagets ansökan om fortsatt verksamhet i Södra Sandby. 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt höll muntlig huvudförhandling i Lund 

om ansökan från ESS AB om tillstånd enligt miljöbalken till forskningsanläggningen 

ESS inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5. LNF lämnade ett skriftligt yrkande till 

domstolen, och Margit Anderberg deltog i förhandlingen och yrkade att ansökningen 

skulle avslås. Mark- och miljödomstolen har senare meddelat det begärda tillståndet 

och i ett antal villkor angivit vilken miljöpåverkan anläggningen som mest får ge 

upphov till. 
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Arbetsgrupper 

Gruppen för biologisk mångfald har i vanlig ordning sett till att Sularpskärret slagits, 

både på försommaren och i augusti. Dock har det blivit svårare att få tillfredsställande 

resultat av slåttern, och vid ett möte med kommunen initierat av LNF:s Leif Runeson 

beslöts att kommunen svarar för huvudslåttern i augusti de närmaste två åren. LNF 

genomför förslåtter i juni som förut. 

Ett nytt initiativ för den biologiska mångfalden togs i maj då medlemmar från LNF 

röjde oönskade trädplantor i Kaninlandet, Torna Hällestad, för att bevara den öppna 

sandmarken. Detta har förutsättningar att bli ett återkommande arrangemang. 

Cykelgruppen planerade och genomförde cykeldagen på Stortorget 26 april. 

Handla miljövänligt-gruppen ordnade klädbytardag på Spyken i april i samarbete med 

några studentnationer. Vidare har gruppen inventerat förekomsten av scampi och 

jätteräkor i livsmedelshandeln. Under början av hösten deltog gruppen i kommunens 

skördefest i Stadsparken och ordnade helgen därefter fruktplockning på offentliga 

platser tillsammans med Fruktsam. Frukten kunde mustas i en av LNF inhyrd 

mustningsmaskin, eller kokas till mos på Trangiakök.  

Plangruppen har förberett LNF:s yttranden i plan- och trafikfrågor. 

Inför valet i september ställde LNF ett antal frågor i en webbenkät till Lunds 

kommunpolitiker. Hela 68 kandidater svarade på de sju frågorna och vi kunde 

konstatera att det finns politisk majoritet bland de invalda för åtminstone fem av 

frågorna. Enligt svaren bör Lunds kommun bland annat fasa ut placeringen av 

kommunala pengar i fossilbränslebolag, prioritera gång- och cykeltrafik, och sänka 

hastighetsgränsen i staden. 

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 

föreläsningar 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. Tillsammans 

med Fossil Free-rörelsen deltog LNF i en cykeldemonstration 20 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 Natur-

skyddsföreningen i Skåne, sponsrades liksom tidigare år.  

Föreningsaktiviteter 

Totalt har LNF under året i egen eller delad regi genomfört nästan 40 utåtriktade 

programaktiviteter av olika slag. 

Under våren genomfördes tio utomhusaktiviteter och det blev sju under hösten. 

Deltagarantalet varierade och var vid vissa tillfällen förvånande lågt. Det största 

arrangemanget var som vanligt Naturnatten, då cirka 70 personer kom till Krankesjön 

och under kunniga guiders ledning fick se och höra fåglar, fladdermöss och andra djur. 
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De fick också höra toner från en australisk didjeridoo, och håva efter småkryp i bäcken. 

LNF bekostade gratis busstransport två vändor fram och tillbaka från Lund.  

Vårens fem klimatföreläsningar hölls som vanligt i Stadshallen och drog mellan 20 och 

70 besökare. Två föreläsningar i mindre format hölls på länskansliet i februari. Under 

hösten ordnades fyra ”miljösamtal” på länskansliet. Vid ett miljösamtal hålls en 

introduktion av en sakkunnig i kvällens ämne, och därefter följer diskussion bland 

deltagarna. En föreläsning om snokar hölls på biblioteket i Dalby under hösten. 

LNF fick besöka de zoologiska samlingarna på Arkivcentrum Syd i mars.  

Cecilia Wide ledde en studiecirkel om fåglar under våren. 

LNF deltog liksom förra året i Kulturens julstök 30 november–1 december.  

I början av februari respektive september ordnades ett startmöte för att engagera 

medlemmar som vill veta mer om LNFs verksamhet. 

 

För styrelsen för Lunds Naturskyddsförening 

 

Margit Anderberg 

Ordförande 


