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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
Naturskyddsföreningen växer så det knakar. Under 
förra året steg medlemsantalet till över 200 000 i hela 
landet, och i Lund är vi nu över 3800 medlemmar. 
Vad vill vi alla med vårt medlemskap?

Att skydda naturen, det framgår av namnet. Var 
och en gör det på sitt vis. Några sätter upp fågelhol-
kar, andra studerar klimatförändringarna. Många gör 
sin insats helt enkelt genom att med sitt medlemskap 
visa att de stöder Naturskyddsföreningens grundläg-

gande värderingar, och det är gott så. Mängden är viktig 
för en folkrörelse.

Det finns kanske en dyster bakgrund till det stigande 
medlemsantalet. Behovet av att skydda naturen är större 
än någonsin, och vi är väl medvetna om den saken. Vi blir 
frustrerade och besvikna över bristen på framsteg och kon-
kreta förbättringar på miljöområdet. Därför växer engage-
manget och tar sig olika uttryck. Ett bra sätt att hantera 
sin frustration är att göra något konkret, och här erbjuder 
Naturskyddsföreningen många möjligheter. Föreningen 
har sex nationella nätverk: skog, kemikalier, hav och fiske, 
mat och jordbruk, klimat, samt handla miljövänligt. Genom 
att anmäla sig till ett nätverk kan man få del av de senaste 
kunskaperna inom området, bli inbjuden till seminarier 
och få kontakt med andra som är intresserade av frågan.

I det här programbladet presenteras arrangemangen i 
Lunds Naturskyddsförening hösten och vintern 2014. Alla 
är välkomna att delta, även du som ännu inte är medlem. 
Det är bara att prova på, komma och se vad som händer i 
föreningen. Utan aktiva deltagare blir det inga aktiviteter!

Margit Anderberg
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Sö 24 aug

Lö 6 sep

Program för hösten och vintern 2014

Studiecirkel: Fåglar om hösten
Under hösten flyttar många fåglar från vårt land men 
många stannar över vintern. Vi träffas tre gånger för att 
lära känna höstens och vinterns fåglar. Första träffen är 
söndagen 21 september. Kostnad 300 kr. Anmälan och in-
formation Cecilia Wide, tfn 0706 377341.

Miljösamtal
Lunds Naturskyddsförening bjuder in till miljösamtal un-
der fyra onsdagkvällar i oktober och november. Det blir 
öppna träffar med en inledning av någon som är insatt i 
kvällens ämne. Därefter blir det fika och diskussioner. Vi 
välkomnar alla oavsett förkunskaper. Kom till en träff eller 
flera. Ingen föranmälan. Tid: 19–21. Plats: Naturskydds-
föreningens länskansli, Nils Bjelkegatan 4B över gården. 

Slåtter i Sularp
Varje år gör vi en viktig insats för den biologiska mång-
falden i Sularpskärret med hjälp av liar och räfsor. Alla är 
välkomna att hjälpa till, du behöver inte kunna hantera en 
lie. Ta med stövlar och en rejäl matsäck. Ta också med lie 
och räfsa om du har, annars har vi redskap till utlåning.

Samling vid Sularpskärret kl 10. Du kan åka med buss 
166 mot S. Sandby, stiga av vid Hardeberga och gå en bit 
åt öster längs cykelvägen. Du kan också cykla på Harde-
bergaspåret. Det är ca 7 km från Lunds centrum. Kontakt-
person Bengt Jönsson, tfn 0736 959664.

Cykelutflykt i öster
En tur som påminner oss om några fina utflyktsmål nära 
Lund. Vi cyklar förbi Billebjär, Dalby Söderskog, Skryl-
legården, Fågelsångsdalen och Sularpskärret. Sedan tar vi 
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Hardebergaspåret hem. Det är bitvis ganska backigt och 
i de värsta uppförsbackarna promenerar vi. Vi pausar där 
deltagarna känner för det. Tag med matsäck, sittunderlag 
och eventuellt regnkläder. Start från Stortorget i Lund kl 
10.00. Kontaktperson Jacquette Lyttkens Lindén, tfn 0703 
174341.

Hur kan vi odla staden?
Stadsodlingsprojektet Odla i Lund är en del av satsningen 
på Brunnshög, en ny stadsdel i nordöstra Lund. Projek-
tet drivs av Lunds kommun med hjälp av delegationen för 
Hållbara städer. Tills eventuella byggplaner realiseras er-
bjuder kommunen 2 hektar av denna fina jordbruksmark 
till odlingssugna Lundabor. Till skillnad från vanliga od-
lingslotter erbjuds tillgång till växthus för odling och mö-
tesplats, men även kurser, workshops och lån av verktyg. 

Säsongen 2014 består odlingarna av 105 odlingslotter, 
fördelade på ca 160 odlare som lär sig om ekologisk od-
ling i stadsmiljö. Nytt för säsongen är en hönsgård.

Vi möts utanför växthuset kl 15.00 för en guidad rund-
visning. Visningen tar en dryg timme, efteråt finns tid för 
reflekterande samtal och gemensam fikapaus. Ta med eget 
fika! Förhoppningsvis har skörden varit god så att vi kan få 
provsmaka några närodlade delikatesser. Marken kan vara 
lerig så ta på oömma skor.

Var? I nordöstra Lund, mellan Solbjersvägen i söder och 
Utmarksvägen i öster. Regionbuss 169 och 166 stannar vid 
hållplats Solbjer strax intill. Från hållplatsen är det ett par 
minuters promenad till odlingarna. På Eniro söker du på 
Tornäs, Lund. Kontaktperson Lisa Collin, tfn 0736 475280.

Startmöte
Är du nyfiken på vad LNF gör utöver aktiviteterna i pro-
grammet? Hur går det till när vi planerar våra program-

Sö 7 sep

On 17 sep
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punkter, skriver yttranden till kommunen, eller ordnar en 
cykelmanifestation? 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 en-
gagemang för sina hjärtefrågor. Om du vill göra något för 
Naturskyddsföreningen, kom till det allmänna startmötet 
då höstens arbete planeras. Det finns uppgifter för alla som 
vill hjälpa till!

Tid: kl 19–21. Plats: Naturskyddsföreningens läns-
kansli på Nils Bjelkegatan 4B, över gården. Kontaktper-
son  Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Naturreservatet Veberöds ljung
Strax öster om Veberöd i Klingavälsåns dalgång finns 
gamla artrika naturbetesmarker med stora gamla lövträd. 
Här trivs ovanliga svampar, mossor och insekter som är 
beroende av murken ved och ihåliga träd. Flera rödlistade 
arter har noterats här. De öppna sandmarkerna är varma 
och örtrika. 

Länsstyrelsen och Lunds kommun har gemensamt ge-
nomfört åtgärder för att bevara och utveckla naturvärden 
knutna till gamla lövträd, och området Ljungen avsattes 
som naturreservat 2013. På promenad genom området får 
vi höra om bakgrunden och se hur mulmholkar, högstub-
bar och faunadepåer bidrar till att bevara områdets speci-
ella flora och fauna.

Vi åker med buss 160 från Lund C klockan 9.43 till Ve-
beröd öster, varifrån det är 20 minuters gångväg till na-
turreservatet. Rundvandringen börjar klockan 11 och in-
kluderar fikarast. Bussen går tillbaka från Veberöd öster 
13.28. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706 970699.

Sö 21 sep
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Skördefest i Stadsparken
Helgen 27–28 september anordnar Lunds kommun en 
skördefest i Stadsparken med inriktning på odlade produk-
ter och matvaror som är närodlade och/eller ekologiska. 
Lundabor, föreningar, odlare, organisationer, hantverkare, 
musiker, sagoberättare, uppfinnare och många fler kom-
mer att delta. Självklart kommer även Lunds Naturskydds-
förening att vara där för att prata om hur vi vill främja 
odling och konsumtion av goda, hälsosamma ekologiska 
matvaror. Mer information på www.lund.se och lund. 
naturskyddsforeningen.se.

Äppledagen
För att uppmärksamma Miljövänliga veckan anordnar vi 
en äpplefest i Stadsparken i Lund tillsammans med orga-
nisationen Fruktsam. Vi ska festa på miljövänliga äpplen 
från allmänna platser i kommunen. Vi vill inspirera alla 
barn och vuxna att utnyttja den rika tillgången på äpplen 
som är både gratis och ekologiska. Fruktsam kommer att 
leda guidade turer till allmänna platser i kommunen där 
det finns äppleträd, både på gång- och cykelavstånd. Har 
du ett överskott av äpplen hemma kan du ta med dem och 
låta andra ta del av din skörd. I Stadsparken kommer det 
att finnas möjlighet att göra must eller mos av de insam-
lade äpplena, men glöm inte att ta med behållare för för-
varing. Vi kommer att ha äpplefrågesport, äppleprovning 
och information om ekologisk produktion och konsum-
tion. Kom och festa med Katja, Ingrid Marie, Alice, Frida 
och många fler!

Tid: kl 13–16. Plats: Stadsparken framför växthuset vid 
ingången från Nygatan. Kontaktperson Jonna Ganslandt, 
tfn 0737 283961.

Lö 27 sep

Sö 5 okt
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Miljösamtal: Hur stort ska Lund bli?
Storstadsregionerna växer medan mindre orter och kom-
muner utanför dessa koncentrationer krymper. Samtidigt 
drivs en politik med hållbarhet som givet prefix. I vilken 
mening är tillväxten i Sydvästskåne hållbar? Är kommu-
nernas planmonopol en hållbar konstruktion? Finns det 
alternativa fysiska strukturer som bättre kan beakta de 
övergripande samhälleliga målen? Ola Jonsson från Insti-
tutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi inleder 
och är moderator.

Tid: kl 19–21. Plats: Naturskyddsföreningens länskansli 
på Nils Bjelkegatan 4B, över gården. Kontakt: Johan Kerttu, 
tfn 0730 560758, johan.kerttu@gmail.com

Bussutflykt: Landskapet och makten över mark 
I vågor har vi människor ökat vår makt över naturen. Hos 
oss bröts en månghundraårig relativ balans under 1800-talet. 
Friare än tidigare gavs ägare makt över landskapet oavsett 
om det ägdes av gods eller bönder, stat eller kyrka. Sedan 
dess har rader av begränsningar tillkommit genom beslut 
och åtgärder av stat och kommun, men även via andra ak-
törer, som t.ex. fabriker och järnvägar. Tekniken, liksom 
efterfrågan på produkter från jord, skog, berg etc., har 
förstärkt förändringens vind. Till det måste nu läggas nya 
krafter, som EU och klimatförändring.

Hur detta återspeglas i landskapet norr och öster om 
Lund är temat för en exkursion i buss och till fots, tillsam-
mans med landskapshistorikern Nils Lewan. Promenader 
på någon kilo meter beror på vädret. Matsäck och klädsel 
efter dagens väder. Busskostnad 50 kronor.

Start kl 10 från Västra Stationstorget med hemkomst 
 senast kl 15. Om du vill vara säker på en plats så anmäl dig  
till Margit Anderberg, tfn 046 184140.

On 8 okt

Sö 12 okt
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Föredrag: Snoka efter snok
Jon Loman från Biologiska institutionen, Lunds universi-
tet, håller en föreläsning om snoken och andra svenska or-
mar. Vad vet vi om ormar i Lunds kommun och hur kan du 
hjälpa till genom att rapportera ormar du ser? Vad behöver 
snoken för livsmiljö och hur ska du bete dig om du möter 
en orm? Tid: kl 19–20. Plats: Dalby bibliotek. Samarrang-
emang med Naturum Skrylle.

Familjeutflykt till Skrylleskogen
Kom till Naturum på höstlovet och umgås en stund fram-
för en värmande eld. Vi börjar med att titta på Naturum, 
sen tänder vi elden i vindskyddet Belsebo. Stora och små 
kan gå en uppdragsrunda och tillsammans lösa uppgifter 
om djur och natur längs vägen. Vi hjälper dig att tälja en 
grillpinne om du behöver till din medhavda mat.

Buss 159 går kl 10.00 från Lund C till Skryllegården, 
programmet startar vid Naturum kl 11. Bussen går tillbaka 
till Lund kl 13.16 (eller 15.16 om man vill). Samarrang-
emang med Naturum Skrylle.

Miljösamtal: Underlag för ett klimatsäkrat Skåne
Rapporten ”Underlag för ett klimatsäkrat Skåne” undersö-
ker hur Skåne kan komma att påverkas av klimatföränd-
ringarna, både direkt och indirekt, fram till år 2100. Fo-
kus ligger på jord- och skogsbruk, energiförsörjning och 
transporter, stads- och landskapsplanering samt effekter 
på människors hälsa. Vilka är utmaningarna för näringsli-
vet och demokratiprocesserna? Hur kan beslutsfattare och 
marknadskrafter stimulera hållbarhet och långsiktighet? 
I vilken mån kan individen påverka utvecklingen och sin 
egen situation? 

Bakom rapporten står Lunds universitet, Klimatsamver-
kan Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kom-

Ti 21 okt

To 30 okt

On 5 nov
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munförbundet Skåne. I kväll presenteras den av Emma 
Lund och Marianne Hall (Lunds universitet). Anders 
Åkesson (MP, Klimatsamverkan Skåne) och Stefan Brandt 
(MP, Region Skåne) medverkar också. 

Tid: kl 19–21. Plats: Naturskyddsföreningens länskansli 
på Nils Bjelkegatan 4B, över gården. Kontaktperson Tobias 
Lund, tfn 046 121027, tobias.lund@kultur.lu.se

Miljösamtal: Transition network/omställningsnätverk
Omställningsrörelsen, som har sitt ursprung i Transition 
Town Totnes, är ett världsomspännande nätverk som tar 
sin utgångspunkt i att vår tids stora utmaningar hänger 
ihop och måste ses som en helhet. Resurskriser, klimatkris 
och ekonomiska kriser har skapat behov av att bygga posi-
tiva och robusta framtidsvisioner som börjar i det lokala 
samhället här och nu. Samtalet inleds med en kort intro-
duktion, historik och exempel på lokala omställningsini-
tiativ i Lund och i Sverige.

Tid: kl 19–21. Plats: Naturskyddsföreningens läns-
kansli, Nils Bjelkegatan 4B över gården. Kontaktperson 
Sara Nelson, sara@planetbla.se

Miljösamtal: Styrmedel för klimatomställningen
Bara det senaste året känns det som om klimatfrågan har 
sjunkit in i det allmänna medvetandet och människor har 
en allt större vilja att göra de förändringar som krävs. 
När människor väl är mogna för en omställning behövs 
listor på åtgärder som vi kan kräva av politikerna. Det 
handlar om stort och smått, från sådant som ska göras 
på kommunal nivå till det som kräver åtgärder på statlig 
nivå. 

Naturskyddsföreningen har givit ut en rapport om 
hundra styrmedel som skulle kunna användas för att 
minska de svenska utsläppen radikalt. Tomas Björnsson 

On 12 nov

On 19 nov
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ger en översikt över dessa och det ges tillfälle att diskutera 
hur en omställning ska kunna gå till.

Tid: kl 19–21. Plats: Naturskyddsföreningens länskansli, 
Nils Bjelkegatan 4B över gården. Kontaktperson Tomas 
Björnsson, tfn 046 138158.

Nyårsvandring med fågelspaning
Vi vandrar i sakta mak från Värpinge by längs Höje å och 
reningsverksdammarna under järnvägsbron till S:t Lars-
området och spanar efter övervintrande fåglar. Under Linda 
Birkedals ledning hjälps vi 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 efter-
som 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.

Fågelkonsert
Ornitologen och tonsättaren Olivier Messiaen (1908–
1992) utgick ofta från fågelsång när han skrev sin musik. 
Som hyllning och nutida kommentar framför nu Mobila 
DatorOrkestern ett eget stycke där fragment av Messiaens 
musik blandas med inspelade fågelläten. Messiaens eget 
instrument, orgeln, är också med. Över alltihop tickar en 
klocka ned från 50:00.

Medverkande: Peter Bjuhr, Daniel Hjorth, Stefan Kla-
verdal (datorer) och Johan-Magnus Sjöberg (orgel). Kon-
serten arrangeras av Lunds Naturskyddsförening, Lunds 
Allhelgonaförsamling, Föreningen C–Y ContemporarY, 
Musik i Syd och Sensus.

Tid: kl 17.00–17.50. Plats: Allhelgonakyrkan, Lund. 
Gratis inträde. Kontaktperson Tobias Lund, tfn 046 
121027, tobias.lund@kultur.lu.se

Sö 4 jan

Sö 18 jan
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Naturnatten.

Vandring till Naturskyddsföreningens vresbok vid Abusa. 27 april 2014.
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Naturnatten.

Naturnatten vid Krankesjön. 5 juni 2014.
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Att halvera de svenska utsläppen

Strax före sommaren hölls en välbesökt Klimatriksdag i 
Norrköping. Bland över 200 motioner valdes sju ut som 
särskilt viktiga att presentera för våra svenska folkvalda på 
alla nivåer, kommuner, landsting och riksdag.

En av dessa utvalda motioner vill att de svenska utsläpp-
en ska halveras under nästa mandatperiod. Frågar man ex-
perter på olika områden så säger de att det är omöjligt, 
men att en tydligt minskande trend vore en stor framgång.

Naturskyddsföreningen hade sin riksstämma i juni och 
en av punkterna i verksamhetsriktlinjerna är att föreningen 
ska verka för att de svenska utsläppen närmar sig noll re-
dan år 2030. Då måste de nog halveras senast ett par år in 
på 2020-talet.

I somras kom Naturskyddsföreningen med en ny rap-
port med titeln Klimatmaxa politiken – 100 styrmedelsför-
slag där man försöker svara på frågan om hur det ska gå till.

Rapporten innehåller en gedigen genomgång av utsläpp-
en oavsett om man vill räkna enbart de utsläpp som sker 
inom landets gränser (produktionsperspektivet) eller om 
man vill se alla utsläpp som svenskar förorsakar (det som 
kallas konsumtionsperspektivet).

Om Sverige på något sätt ska gå före i klimatpolitiken så 
krävs det stora nedskärningar av utsläppen på ganska kort 
tid. Europa får inte komma långt efter om uppvärmningen 
ska kunna hållas under två grader med rimlig säkerhet.

Tidigt i rapporten konstateras att det i teorin skulle räcka 
med en hög koldioxidskatt och en fungerande europeisk 
utsläppshandel. Så enkelt är det nu inte i verkligheten och 
därför behövs en rad styrmedel. Samtidigt är målet enkelt – 
utsläppen ska i princip vara borta inom femton år.

Bland de hundra styrmedlen lyfter rapporten fram några 
där beslut kan fattas redan i dag:

Parkeringsplats  
i Höör.
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• Avveckla alla klimatskadliga subventioner. Börja med 
att göra om reseavdraget, avskaffa skatteförmånen på 
tjänstebilar som inte är supermiljöbilar, ta bort nedsätt-
ningarna av koldioxidskatten och skattebefrielsen på torv

• Inför ett bonus-malus-system för personbilar, dvs skatte-
lättnader för miljövänliga bilar och högre skatt för övriga

• Gör stora investeringar i järnvägen 
• Inför ett stadsmiljöprogram 
• Skapa en statlig pott för investeringar i cykelinfrastruktur
• Inför kilometerskatt för lastbilar 
• Ge statliga lånegarantier för energieffektiviserande reno-

vering av flerbostadshus 
• Inför årsvis nettodebitering av småskalig förnybar el-

produktion  

Detta är bara en liten del av alla förslag på styrmedel. 
Staten, kommuner och landsting äger en rad företag, och 
hur dessa företag styrs är en viktig del av klimatpolitiken. 
Dessa organisationer måste gå före i upphandlingar och i 
allt sitt agerande.

Naturskyddsföreningens rapport har en del gemensamt 
med en bok som kom ut förra året, Klimatet och välfärden 
av Staffan Laestadius. Laestadius är professor i industriell 
utveckling och i boken går han igenom olika aspekter på 
den omvandling som måste till.

Både Laestadius och styrmedelsrapporten talar om hur 
viktigt det är att samhället vågar satsa på det som kall-
las demonstration av ny teknik. Det räcker inte med att 
det har forskats och utvecklats kring exempelvis elektrifi-
ering av vägar. Samhället (oftast staten) måste våga prova 
kanske inte bara ett nytt system utan flera. När man sedan 
får  erfarenhet av praktisk drift måste man vara beredd att 
lägga ned de system som fungerade mindre bra.

Det är bråttom, det är både vår rapport och Laestadius 
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överens om. Därför måste vi nu använda befintlig teknik 
för att klara omställningen.

Efter valet i höst är det dags att införa så många som 
möjligt av dessa styrmedel. Hjälp oss att påminna poli-
tikerna om vad som krävs, inte bara före valet utan även 
efteråt när det är dags för handling.

Tag bort alla subventioner till flygplatser och bygg ut cykelvägnätet även 
utanför tätorterna.
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RÖDLISTAT

INGET

www.RaEpok.com | Klostergatan 7, Lund | 046 211 30 30

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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LNF tycker till

LNF ägnar sig inte bara åt att ordna natur- och miljöinrik-
tade arrangemang, utan har också en viktig roll som re-
missinstans. Under våren har LNF bl.a. yttrat sig om kom-
munens transportsystem, ESS, spårvagnsfrågan och Dalby 
Söderskog.

LundaMaTs III är kommunens förslag till strategi för 
ett hållbart transportsystem. Här finns mycket som är bra, 
menar LNF, men också stora brister. I förslaget sägs t.ex. 
att man inte tror att trafiken ska kunna minska sina koldi-
oxidutsläpp i enlighet med kommunens mål (85 procent 
till 2050), utan att andra sektorer måste bidra mer. LNF 
menar dels att kommunens mål ligger för lågt, dels att det 
är orimligt att undanta trafiken från den omställning som 
måste komma.

Föreningen vill också att kommunen ska arbeta för en 
förändring av normerna när det gäller transporter. ”Lunda-
MaTs III angriper inte på allvar normen att det står var och 
en fritt att orsaka skadliga utsläpp, buller, trängsel, ohälsa 
och dålig miljö till förfång för alla. LNF skulle önska att 
normen synliggörs och ifrågasätts”, skriver föreningen.

Att kommunen bör ordna parkeringsplatser för alla 
som vill ställa ifrån sig sina bilar i stadskärnan är orim-
ligt, menar LNF. Man påpekar också att kommunen borde 
propagera mer för samåkning, så att inte bilarna under 
pendlingstid transporterar många fler tomma stolar än re-
senärer.

Om ESS har föreningen lämnat in två yttranden. Det 
ena gäller ESS’ ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 
Här yrkar föreningen som tidigare (dec. 2012) att tillstånd 
inte ska ges. 

LNF påpekar att förvaringen av det radioaktiva avfallet 
lägger en tung börda på kommande generationer, och att 
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anläggningen i ett livscykelperspektiv har en stor miljö-
påverkan. Stora mängder betong, stål och energi kommer 
att gå åt för att bygga ESS, och mycket energi går sedan åt 
till driften. Det hjälper inte att ESS vill använda förnybar 
energi: eftersom tillgången på denna knappast lär räcka till 
alla behov i framtiden, så innebär ESS’ stora energikrav att 
andra blir utan.

Föreningen har också yttrat sig till Strålsäkerhetsmyn-
digheten om ESS. LNF är positiv till den föreslagna skärp-
ningen av referensvärdena, men är inte övertygad om att 
händelser som klassas som ”restrisker” inte kan inträffa 
under ESS’ livstid. Eftersom detta är en helt ny typ av an-
läggning är många tekniska lösningar på prototypstadiet, 
och tekniken kommer att pressas till det yttersta. Som Fu-
kushima-olyckan visat kan mycket osannolika komplexa 
händelser ge ödesdigra konsekvenser, vilket skulle kunna 
bli fallet även här. 

Spårvägsplanerna yttrade sig LNF om redan i juni 
2013. I synpunkterna på de detaljplaner som nu ställts ut 
upprepar föreningen att det inte med nuvarande underlag 
går att ta ställning för vare sig buss eller spårväg. Framför 
allt vill föreningen ifrågasätta själva utgångspunkten, en 
två- eller tredubbling av antalet resande vid Lund C. 

”Det förefaller orimligt att dubbelt så många männis-
kor som idag ska få plats på järnvägsstationens begränsade 
och redan hårt utnyttjade utrymme”, skriver LNF. Man be-
klagar också att bussalternativet inte studerats lika väl som 
spårvägsalternativet, och hoppas att detaljplanerna kom-
mer att prioritera gena, säkra, vindskyddade och attraktiva 
gång- och cykelvägar upp mot Brunnshög.

Solbjersområdet på Brunnshög har föreningen också 
yttrat sig om tidigare (febr. 2013). LNF konstaterar som 
förut att det i planen talas mycket om en hållbar stadsmiljö, 
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men att den konkreta planeringen utgår från en energi-
användning och konsumtion som är långtifrån hållbar.

Om Dalby Söderskog har Naturvårdsverket gett ett 
förslag till ändrade föreskrifter. Dalby Söderskog är både 
en nationalpark, med en landskapstyp som ska bevaras 
väsentligen oförändrad, och ett Natura 2000-område, där 
arter och naturtyper ska bevaras. 

Dessa krav uppfylls inte längre, menar LNF. Många av 
de stora och gamla träden har fallit, sly har vuxit fram, och 
vildsvin har bökat upp marken och ätit underjordiska delar 
av sippor och andra vårväxter. Att låta parken fortsätta ha 
en fri utveckling säkrar därför inte dess viktiga naturvärden. 
En ny skötselplan måste utarbetas, och sly och vildsvin 
hållas tillbaka.

I Borgareparken och kring Svenshögsskolan vill för-
eningen fortfarande inte se någon bebyggelse, eftersom 
detaljplanen inte ändrats på något avgörande sätt. ”Med 
den föreslagna placeringen i parken går det inte att und-
vika konflikter med barnens skolväg. Den enda trygga 
lösningen är att huset i parken inte byggs”, skriver fören-
ingen. LNF påpekar också att ”resonemangen om bygg-
naden på skolgården bara blir alltmer krystade för varje 
steg i planprocessen”, och att ”den föreslagna bebyggelsen 
på skolgården och i parken bara medför försämringar för 
barnen och skolan”.

Om Sydstens ansökan om att få fortsätta bryta sten 
i Önneslöv skriver LNF att bolagets miljökonsekvens-
beskrivning håller en låg standard. Bolaget har inte redo-
visat samtliga hotade arter i området, och den biologiska 
delen av texten innehåller en del märkliga och obevisade 
påståenden. LNF anser också att det är skäligt att kräva att 
bolaget inte överlåter åt samhället att reparera skador som 
genom sprickor och vattenståndsförändringar uppstått un-
der brytningstiden. 
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Här blir det fågel-
konsert 18 januari. 
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 arbetsområde, anmäl dig gärna 
till gruppen så får du fortlöpande information om vad som 
händer. Du avgör själv hur du vill bidra till arbetet.

Klimatgruppen försöker hitta bra sätt att kommunicera 
klimatbudskapet för att påverka opinion och beteende. 
Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Cykelgruppen vill få ut fler människor i naturen och 
gärna på ett miljövänligt sätt. Vi tycker det är viktigt att 
cykla mera, inte bara till arbetet. Därför letar vi fram bra 
vägar att cykla på i Lunds omgivningar och ger tips på 
LNF:s hemsida. 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 olika 
natur vårdsfrågor genom praktiska åtgärder och påverkan 
på kommunen. Gruppen anordnar slåttern i Sularp och 
svarar på remisser i naturvårdsfrågor. En liten grupp bör-
jade under förra hösten gå runt i olika stadsdelar för att 
skaffa sig en bild av hur stor den biologiska mångfalden 
är och hur skötseln av de olika områdena påverkar växter 
och djur. Vi behöver fler personer i gruppen, för vi har 
besökt de stadsdelar vi känner till bäst. Om du bara vill 
visa oss din egen stadsdel är du också mycket välkommen.  
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Kontaktpersoner är Bengt Jönsson, tfn 0736 959664 (slåt-
ter) 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 
visa vilken mat som är god och klimatsmart, och var man 
kan handla den. Hjälp till att leta fram goda exempel i 
Lunds butiker och göra en översikt! Kontaktperson Jonna 
Ganslandt, tfn 0737 283961, jonnagb@hotmail.com

Barngruppen vill inspirera barn och föräldrar att vara ute 
och upptäcka naturen tillsammans. Vi vänder oss till barn 
i olika åldrar tillsammans med vuxna – det kan vara för-
äldrar, far- och morföräldrar, släktingar och vänner! Vill 
du vara med och ordna något som passar för barnfamiljer?
Kontaktperson Arielle Visson, tfn 046 2603616,  
ariellevisson@gmail.com
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Bli medlem i Naturskyddsföreningen
Läs på www.naturskyddsforeningen.se eller ring 08 
7026577. Berätta att du har blivit värvad av Lunds Natur-
skyddsförening.

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@natur 
skyddsforeningen.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 

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 våra akti-
viteter till så många som möjligt här i Lundabygden.

Naturskyddsföreningen i Skåne 
Naturskyddsföreningen i Skåne är vårt länsförbund. Kansli: 
Nils Bjelkegatan 4B (över gården), Lund.  Tfn 046  335651.  
Webbsida: skane.naturskyddsforeningen.se           Informationsbladet  
Skånekontakt ges ut en gång i månaden i elektronisk form. 
Skriv till kansli.skane@naturskyddsforeningen.se och med-
dela att du vill ha Skånekontakt.
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Margit Anderberg ordförande 046 184140 manderberg@
bredband.net

Maria Adolfsson kassör 046 393868 maria.
adolfsson72@ 
gmail.com

Ingela Björck vice sekreterare 046 122978 ingela.bjorck@
comhem.se

Tomas Björnsson vice ordförande 046 138158 cicero@rtb.se
Malin Bäckman 0730 973433 lillbeckman@ 

gmail.com
Jonna Ganslandt 0737 283961 jonnagb@hotmail.

com
Johan Kerttu webbredaktör 0730 560758 johan.kerttu@

gmail.com
Tobias Lund 046 121027 tobias.lund@

kultur.lu.se
Leif Runeson sekreterare 046 139131 leif.runeson@

comhem.se
Hanna Sernbo 0735 361989 hanna-sernbo@ 

gmail.com
Cecilia Wide 046 138316 widececilia@

hotmail.com

LNF:s styrelse, vald av årsmötet 2014

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

lund@naturskyddsforeningen.se

Webbadress: lund.naturskyddsforeningen.se

www.facebook.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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Leif Runeson 
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224 60 LUND 

 

 

 

  

 

Programöversikt, hösten och vintern 2014

lund.naturskyddsforeningen.se

Aug Sö 12 Landskapet och makten över mark

Sö 24 Slåtter i Sularp Ti 21 Föredrag: Snoka efter snok
Sep To 30 Familjeutflykt till Skrylleskogen
Lö 6 Cykelutflykt i öster Nov
Sö 7 Hur kan vi odla staden? On 5 Ett klimatsäkrat Skåne
On 17 Startmöte On 12 Transition network/

omställnings nätverk
Sö 21 Naturreservatet Veberöds ljung On 19 Styrmedel för klimat-

omställningen
Lö 27 Skördefest i Stadsparken Dec

Okt Jan

Sö 5 Äppledagen Sö 4 Nyårsvandring med fågel-
spaning

On 8 Hur stort ska Lund bli? Sö 18 Fågelkonsert


