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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
Börjar det kanske ljusna nu? Det verkar faktiskt som 
att klimat- och miljöfrågor börjar tas på allvar på den 
politiska dagordningen. Inte så att de åtgärder som 
föreslås i internationella klimatförhandlingar räcker 
till för att verkligen ändra riktningen mot ett kata-
strofalt miljötillstånd i världen, men det är ett nytt 
tonläge som inger lite hopp. Det är inte längre bara 
naturvetare som redovisar utvecklingen i siffror och 
tabeller. Beteendevetare pekar på människans benä-

genhet att förtränga framtida hot som en av förklaringarna 
till att så lite görs för att ge kommande generationer en till-
varo där de grundläggande miljöproblemen är lösta. Allt 
fler ekonomer framhåller att samhällets kostnader stiger ju 
längre förödelsen får fortsätta, och att det rentav kan vara 
sunt att tänka långsiktigt. De rabiata klimatförnekarna kan 
inte längre bre ut sig i medierna.

De som är barn idag förväntas leva fram till detta sekels 
slut, åtminstone i västvärlden. Insikten att deras liv kanske 
inte blir så gott är smärtsam. I grund och botten älskar näs-
tan alla människor sina barn och vill dem väl. Allt fler rös-
ter höjs från olika håll för att förmå det politiska ledarska-
pet att verkligen ta ledningen över miljöutvecklingen, och 
äntligen hörs signaler från världens ledande utsläppsländer 
om att de är beredda att göra något, om än lite. Låt oss 
hoppas att det är början till en vändning; att ledare på alla 
nivåer vågar ta beslut som har ovärderliga konsekvenser 
för framtiden i stället för kortsiktig vinning. 

Margit Anderberg
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Program för våren 2015

Varmt välkommen till Lunds Naturskyddsförenings före-
läsningar, fågelstudiecirkel och utflykter i naturen under 
våren 2015.

För tionde året i rad bjuder vi in lundaborna till en  
föreläsningsserie om hållbar utveckling och klimat i 
Stadshallens sessionssal i samarbete med Lunds kommun 
och Lunds universitet. Årets föreläsningar äger rum tors-
dag 5 mars, torsdag 12 mars, torsdag 19 mars och ons-
dag 25 mars. Dessutom har vi ett samarbete med Lunds 
stadsbibliotek om tre spännande föreläsningar torsdag 29 
januari, torsdag 26 februari och tisdag 14 april. Vid varje 
föreläsning ges tillfälle till frågor och diskussion. Närmare 
information om varje föreläsning finns i kalendariet nedan.

När våren kommer vaknar fåglarna och kvittrar och 
sjunger intensivt. Vi lär känna dem under en fågelcirkel 
med tre träffar. Alla är välkomna – ni som vill börja med 
fåglar och ni som redan kan en del. Datum: söndag 22 
mars, söndag 12 april och lördag 9 maj. Avgift 300 kr. 
 Information och anmälan: Cecilia Wide, widececilia@ 
hotmail.com. Tfn 0706 377341.

Mer för den fågelintresserade: i södra Småland finns 
ett landskap helt olikt Skåne med vidsträckta myrar och 
storskogar. Där häckar dvärgbeckasin och orre. Helgen 
18–19 april reser vi dit för att uppleva detta. Övernattning 
i närheten av Huseby där också en fin fågellokal finns. 
Om du är intresserad kontakta Cecilia Wide widececilia@ 
hotmail.com senast 1 februari. Mer information kommer 
senare på vår webbplats lund.naturskyddsforeningen.se.
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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 vårens 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. Kontaktperson Tomas 
Björnsson, tfn 046 138158.

Trafikplanering för minskat bilåkande 
Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector Traffic, 
talar om trafik ur ett helhetsperspektiv. I mänsklighetens 
historia verkar det som vi är beredda att förflytta oss en 
dryg timme om dagen. Vi bygger ständigt bättre möjlighe-
ter till förflyttning och åker därmed allt längre, vilket var-
ken är bra för miljön eller annan livskvalitet. Trots detta 
fortsätter trafikplaneringen som ingenting hänt. Hur kan vi 
tänka i nya banor och bryta detta mönster?

Tid: kl. 18–20. Lokal: Lunds stadsbibliotek, atriumgården. 
Föreläsningen tar ca en timme och därefter finns tid till 
diskussion. Samarrangemang med Stadsbiblioteket.

Lokal andelsmat – Community Supported Agriculture
Det finns många anledningar att vilja att köpa närodlad och 
ekologisk mat till rimliga priser, producerad under schysta 
förhållanden för både djur och människor. Miljö, klimat, 
hälsa, minskad sårbarhet, öppet och levande kulturland-
skap är bara några. Därför är det glädjande att fler och fler 

On 28 jan

To 29 jan
Föreläsning

On 11 feb
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lantbrukare ställer om sin produktion till att producera för 
närmarknaden och säljer genom gårdsbutiker, bondens 
marknad m.m. Hur kan vi organisera detta i stor skala 
samtidigt som vi underlättar för både producenter och kon-
sumenter och håller antalet transporter nere?

Detta vill den nya rörelsen Lokal andelsmat undersöka. 
Lokal andelsmat går ut på att en grupp konsumenter gör 
upp med en producent om att köpa en viss mängd av skör-
den i förskott så att producenten vet att hen får avsättning 
för sina varor. Konsumenten å sin sida har full insyn i hur 
maten odlas hela vägen från jord till bord.

Lokal andelsmat eller Community Supported Agricul-
ture (CSA) har funnits länge på olika ställen runt om i 
världen men aldrig riktigt tagit fart i Sverige. Kanske är en 
förändring på gång nu.

Mattias Lindberg, Sara Nelson och Vesna Vasiljkovic 
presenterar och ger exempel på olika lokala andelsmats-
projekt i Lund och Sverige. Kl. 19–21 på Naturskyddsför-
eningen i Skånes kansli, Nils Bjelkegatan 4B över gården. 
Kontaktperson Mattias Lindberg, tfn 0709 412075.

Djurens olympiad i Skrylle
Här är något för både barn och vuxna. Prova dina färdig-
heter mot olika djur! Kan du hoppa lika högt som en groda 
eller springa lika snabbt som en hare? Samarrangemang 
med Naturum Skrylle. Start framför Naturum. Kl 11–13. 

Buss 160 går från Lund C kl 9.43, byte i Dalby till buss 
175 kl 10.23. Från Skrylle åker man tillbaka 13.29 via 
Södra Sandby. Kontaktperson Marie Sager, tfn 0761 33 53 73.

Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt
Pär Holmgren har varit meteorolog på SVT men ägnar nu 
all sin tid åt de stora framtidsfrågorna. I sin senaste bok ger 
han en bred syn på klimat- och resursfrågorna och beskriver 

To 19 feb
För barn  
och vuxna

To 26 feb
Föreläsning
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de utmaningar vi står inför och vad som behövs för att 
ställa om. Han ställer också de viktiga följdfrågorna om 
varför det ännu hänt så lite trots att det är så bråttom.

Tid: kl. 18–20. Lokal: Lunds stadsbibliotek, atriumgården. 
Föreläsningen tar ca en timme och därefter finns tid till 
diskussion. Samarrangemang med Stadsbiblioteket.

Drivkrafter för samhällsförändring 
Många människor, även politiker och beslutsfattare, säger att 
de har förstått klimatfrågan. Ändå händer det än så länge 
väldigt lite. Mikael Klintman är professor i sociologi vid 
Lunds universitet och ska försöka förklara vilka ström-
ningar i tiden som är viktiga för att förstå utvecklingen 
och vilka drivkrafter för förändring som finns. Hur kan 
miljö rörelsen bäst påverka samhället i en hållbar riktning?

Tid: mingel i foajén från kl. 18.30, föreläsningen börjar 
kl. 19. Lokal: Stadshallens sessionssal, Stortorget i Lund. 
Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Klimatet och välfärden
Det går att ställa om Sverige till ett hållbart samhälle utan 
att vi förlorar vår välfärd. Detta uppmuntrande budskap 
kom Staffan Laestadius med i sin bok Klimatet och väl-
färden häromåret. Politikerna behöver dock övertyga sina 
väljare om att söka nya vägar för att trygga framtiden. Lae-
stadius är professor emeritus i industriell utveckling vid 
KTH och kommer med en rad realistiska förslag på hur 
omvandlingen kan gå till och vilka styrmedel som behövs.

Tid: mingel i foajén från kl. 18.30, föreläsningen börjar 
kl. 19. Lokal: Stadshallens sessionssal, Stortorget i Lund. 
Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

To 5 mars
Föreläsning

To 12 mars
Föreläsning
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Årsmöte
Alla LNF:s medlemmar är varmt välkomna till årsmötet! 
Efter de formella årsmötesförhandlingarna sätter vi oss 
med något att äta och pratar om hur du vill att föreningen 
ska arbeta framöver. Vi har höga ambitioner att fortsätta 
att vara en stark kraft på natur- och miljövårdens område 
i Lund. Därför behöver vi ha dina synpunkter och förslag, 
så kom och få en kväll i trevligt sällskap och gör fören-
ingen ännu starkare! 

Vi ska bland annat välja styrelse för det kommande året 
och välkomnar nya krafter! Läs om styrelsearbetet på sidan 
24. Vi ska också ta ställning till ett förslag att revidera LNF:s 
stadgar i enlighet med de normalstadgar som fastställdes 
vid Naturskyddsföreningens riksstämma 2012. Försla-
get till nya stadgar finns tillgängligt på vår webbplats,  
lund.naturskyddsforeningen.se.

Tid: klockan 18.30–20.30. Plats: Vårfruskolans matsal, 
Råbygatan 8, Lund. Ingen förhandsanmälan. Kontaktperson 
Margit Anderberg, tfn 046 184140.

Ekologiskt och matbrist
Leder ekologisk matproduktion till ökad svält? Är det möj-
ligt att samtidigt lösa den globala matbristen och miljö-
problem i jordbruket som övergödning, klimatpåverkan, 
spridning av farliga bekämpningsmedel och utarmning 
av biologisk mångfald? Gun Rudquist från Naturskydds-
föreningen och Erik Steen Jensen, professor vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, diskuterar jordbrukets utmaningar ur 
svenskt och globalt perspektiv.

Tid: mingel i foajén från kl. 18.30, panelsamtalet börjar 
kl. 19. Lokal: Stadshallens sessionssal, Stortorget i Lund. 
Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

On 18 mars

To 19 mars
Föreläsning
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Giftig vardag?
Giftiga ämnen finns i barnens leksaker och i ungdomars 
och vuxnas elektronik. Efter nio år som general direktör 
för Kemikalieinspektionen fortsätter Ethel Forsberg sitt 
arbete för en giftfri vardag, bland annat i styrelsen för 
Natur skyddsföreningen och genom att föreläsa om sin bok 
Makt, plast, gift & våra barn. Kom och hör hennes råd om 
hur du kan kemikaliesäkra din egen vardag och vad som 
kan göras på samhällsnivå.

Tid: mingel i foajén från kl. 18.30, föreläsningen börjar 
kl. 19. Lokal: Stadshallens sessionssal, Stortorget i Lund. 
Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Snoka efter snok
Jon Loman berättar om snokar och andra 
ormar och om hur du kan hjälpa till ge-
nom att rapportera snokar du sett i kom-
munen. Lunds kommun arbetar med ett 
naturvårdsprojekt där man vill veta hur 
situationen ser ut för snoken och vad 
man kan göra för att hjälpa den. 

Föreläsningen börjar kl 19.15 i biblio-
teket i Genarp, Tagholms väg 17. Det 
blir tillfälle till frågor. Kontaktperson 
Peter Johnsen, tfn 046 355276.

Klimatflyktingar – människor på 
flykt i en allt varmare värld
Journalisten och författaren Shora Es-
mailian skildrar 2010-talets klimatflyk-
tingar. Med nedslag i Pakistan, Egypten 
och Kenya möter vi individerna bakom 
de människoströmmar som redan rör sig 
i en allt varmare värld.

On 25 mars
Föreläsning

To 26 mars
Föreläsning  
i Genarp

Ti 14 april
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Shora Esmailian talar utifrån sin reportagebok Ur as-
kan – om människor på flykt i en varmare värld från 2012. 
Översvämning i Pakistan, torka på Afrikas horn, ett Arktis 
som smälter bort. I Shoras reportage från Pakistan, Kenya 
och Egypten skildras människor som tvingats fly på grund 
av klimatförändringar. De är vår tids nya flyktingar – kli-
matflyktingar. 

Tid: kl. 18–20. Lokal: Lunds stadsbibliotek, atriumgården. 
Föreläsningen tar ca en timme och därefter finns tid till 
diskussion. Samarrangemang med Stadsbiblioteket.

Klädbytardag i Domkyrkoforum
Passa på att förnya garderoben utan att påverka miljön eller 
plånboken. Klockan 10.30–12.00 kan du lämna in fina och 
fräscha plagg (max fem) och få en biljett för varje.

Klockan 13.00 är du välkommen tillbaka för att byta din 
biljett mot ett annat fint plagg. Kläderna byter ägare fram 
till klockan 14.30. De kläder som eventuellt inte får någon 
ny ägare kommer att lämnas till en second hand-affär i Lund. 
Under förra årets klädbytardag bytte ca 36 000 plagg ägare 
i hela Sverige. Detta bidrog till besparingar för miljön 
motsvarande ca 24 ton kemikalier, 135 ton koldioxid och  
90 000 kubikmeter vatten. 

I år kan du vara med och göra skillnad! Lokal: Dom-
kyrkoforum, Lund. Kontaktperson Jonna Ganslandt, tfn 
0737 283961.

Cykeldagen
Nu är våren långt framskriden och cykelsäsongen har börjat. 
LNF har ett samarbete med Tekniska förvaltningen denna 
dag. Tillsammans står vi på Stortorget med olika cykel-
aktiviteter mellan klockan 10 och 14. Kom förbi och prata 
cykling, stadsplanering eller miljöfrågor i största allmän-
het. Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Lö 18 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lö 18 april
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Besök på ekologisk gård
Från tågstationen i Dösjebro vandrar vi längs med Saxåns 
slingrande lopp där en gammal soptipp har omvandlats till 
en liten naturpärla i det storskaliga jordbrukslandskapet. 
Efter någon timmes vandring är vi framme vid Ålstorp 
Frukt och Grönsaker och får höra KRAV-odlaren Ivan 
Holm berätta om sin gård. Ivan säljer sina produkter på 
Mårtenstorget vissa lördagar, och hans morötter utsågs till 
de godaste vid LNF:s morotsprovning 2011. 

Pågatåg avgår från Lund C kl 9.56 till Dösjebro, där 
Kävlingebygdens Naturskyddsförening ansluter och leder 
vandringen längs Saxån. Tåg tillbaka går en gång i tim-
men. Ta med matsäck, kläder efter väder och rejäla skor.

Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706 970699.

Ätliga växter i Skrylle
Om du går vilse i skogen, vad kan du då hitta för växter att 
äta? Vi går en runda och ser vad vi har för ätbart runtom-
kring oss. My Kjellberg berättar om växter, örter och rötter 
som kan användas som mat och medicin. Ta med matsäck 
och sittunderlag. Samarrangemang med Naturum Skrylle, 
samling utanför Naturum kl 11.

Buss 159 går från Lund C kl 10.00 till Skryllegården, 
åter kl 13.16 eller senare. Kontaktperson Marie Sager, tfn 
0761 335373.

Cykelutflykt i väster
Vi cyklar genom Klostergården, förbi Hjärup och vidare 
till Lomma hamn. I hamnen besöker vi Kajgatan 34 Café 
och Galleri, som är ett ekologiskt café. Därefter cyklar vi 
till Habo Ljung och besöker stranden. Tillbaks till Lund 
tar vi vägen förbi Önnerup och Värpinge. Ta med vatten, 
sittunderlag, och regnkläder. Den som vill kan också ta 
med matsäck.

Sö 10 maj

Sö 17 maj

Sö 31 maj
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Start från Stortorget i Lund kl 10.00. Kontaktperson 
Jacquette Lyttkens Lindén, tfn 0703 174341.

Förslåtter i Sularp
Vid förslåttern bekämpar vi inträngande vegetation som 
älgört och rosendunört med liar och räfsor eller drar upp 
dem med rötterna. Kom och hjälp till!

Vi lånar ut redskap om du inte har några egna. Ta på 
stövlar och ta gärna med handskar och fika.

Samling vid Sularpskärret kl. 18.30. Du kan åka med 
buss 166 mot S. Sandby och stiga av vid Hardeberga eller 
cykla på Hardebergaspåret. Det är cirka 7 km från Lunds 
centrum. Kontaktperson Bengt Jönsson, tfn 0736 959664.

OBS! Det blir ingen slåtter i augusti. Kommunen vill 
testa andra skötselmetoder för att hindra den snabba igen-
växning och nivåhöjning som sker i själva rikkärret och de 
närliggande områdena. Om du har synpunkter på hur rik-
kärret bör skötas, kontakta Leif Runeson, tfn 046 139131. 
Passa i stället på att hjälpa till i Kaninlandet den 14 juni.

Naturnatten
Kom och njut av försommarkvällens magi! Traditions-
enligt firar vi Naturnatten vid Silvåkratornet intill Kranke-
sjön med att lyssna på naturens ljud: fåglar, fladdermöss, 
grodor… Vi håvar efter småkryp i bäcken, det är kul för 
både barn och vuxna. Vi tänder en brasa och grillar. 

Ta med något att äta, och varma kläder. LNF ordnar 
buss från Västra Stationstorget i Lund via Gastelyckan, 
Dalby och Torna Hällestad till Krankesjön med två turer i 
vardera riktningen. Tiderna och mer information finns på 
LNF:s webbplats lund.naturskyddsforeningen.se eller per 
tfn 0706 970699.

Naturnatten arrangeras av LNF tillsammans med Naturum 
Skrylle och Naturskyddsföreningarna i Lomma/Bjärred och 

On 3 juni

Fr 5 juni
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Staffanstorp. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706 
970699.

Kaninlandet
I utkanten av Torna Hällestad ligger Kaninlandet, en öppen 
sandmark med en rik flora, ett eldorado för insekter som är 
beroende av blommornas nektar och pollen. Detta paradis 
för växter och insekter är starkt beroende av att den öppna 
karaktären får vara kvar. Men många små trädplantor slår 
upp i sanden, och om de får växa sig stora är områdets 
botaniska och entomologiska rikedom förlorad. Här kan 
vi hjälpa till!

Låt oss gå ut och dra upp så många trädplantor vi bara 
orkar. Barnen får gärna vara med och springa omkring och 
slita på grässvålen, det är bara bra. Ta med arbetshandskar 
och gärna en spade om du har, annars har vi redskap till 
utlåning. Men vi ska inte bara arbeta. Kunniga biologer 
visar och berättar om de växter och djur som vi ser. Glöm 
inte fikat!

Buss 159 mot Skrylleskogen avgår kl 10.00 från Lund C. 
Vi åker till Torna Hällestad Gamlegårdsvägen och samlas 
vid gamla järnvägsstationen omkring klockan 11. Bussen 
går åter mot Lund ca kl 14.55 och 16.55. Kontaktperson 
Margit Anderberg, tfn 0706 970699.

Sö 14 juni

Naturnatt vid  
Krankesjön.
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Bussutflykt med Nils Lewan: ”Landskapet  
och makten över mark.” 12 oktober 2014.

Cykelmanifestation för klimatet 20 september 2014.  
Fossil Free, LNF och Hållbart universitet arrangerade.
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Skördefest i Stadsparken 27–28 september 2014.

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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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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Naturum Skrylle
Har du frågor om naturen eller behöver tips och inspira-
tion? Då är du välkommen till Naturum Skrylle! 

Naturum har aktiviteter får både stora och små. Följ 
med på guidade turer, workshops, föreläsningar och natur-
stunder för barn och familj. Nästan alla aktiviteter är gratis 
och du behöver inte ha några förkunskaper för att delta. 
Kontakta Naturum på naturum@lund.se om du undrar något 
om programmet.

Under sportlov, vår- och höstsäsong är Naturum bemannat 
med naturvägledare som svarar på frågor och gärna pratar 
natur en stund. För mer information och aktuellt aktivitets-
program, se lund.se/naturum. Inomhusutställningen är öppen 
kl. 9–16 alla dagar och utomhusutställningen kan man be-
söka när som helst.

I Skrylle finns motionsspår, en rundvandring på Skåne-
leden och naturstigar i terräng. För barn finns naturlekplatsen, 
Mullestigen och Vilsestigen.

Res miljövänligt! Regionbuss 159 går från Lund via 
Billebjär och Dalby Söderskog fram till Skryllegården och 
gör sedan en runda via Dalby, Torna Hällestad, Måryd och 
Södra Sandby, Skryllegården och Lund. Den trafikeras 
21/3 – 15/6 och 18/8 – 2/11. Sök hållplats ”Skryllegården” 
i Skånetrafikens reseplanerare. Under hela året kan man 
åka med regionbuss 175 till hållplatsen ”Skrylle” som ligger 
några hundra meter från Skryllegården.

Söndag 12/4 är det Föreningarnas dag i Skrylle. Vad 
finns det för olika föreningar som ordnar aktiviteter i 
naturen? Prova på vad olika föreningar sysslar med och 
prata med representanter från Lunds Naturskyddsförening, 
Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen med flera.  
Naturum finns också på plats. Utanför Naturum Skrylle, kl 
13–15. Buss 159 går från Lund C kl 12.00.

Kontaktperson Marie Sager, tfn 0761 335373.

        
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
LNFs plangrupp har under hösten skrivit fem remiss yttranden 
och gjort ett överklagande. Överklagandet handlade om 
Borgareparken, där föreningen överklagat kommunfull-
mäktiges beslut att fastställa den aktuella detaljplanen. 
Länsstyrelsen avslog dock föreningens överklagande.

Remissyttrandena handlar om ett ramprogram för 
Medicon Village och Sölvegatan, en detaljplan för Vipe-
möllan, bildandet av Ekeberga naturreservat, en fotgäng-
arstrategi för Lund och en naturvårdsstrategi för Skåne. 
Skrivelserna finns tillgängliga via föreningens webbplats,  
lund.naturskyddsforeningen.se/LNF tycker/yttranden .

Ramprogrammet för Medicon Village är enligt fören-
ingen inte förenligt med regionala och kommunala miljö-
mål på grund av sin trafikplanering. Programförslaget 
nämner t.ex. att området får en ”mycket god biltillgänglighet” 
genom trafikplats Ideon men föreningen anser – som man 
tidigare framfört – att denna trafikplats inte ska byggas, 
eftersom den stärker bilismen. 

För Brunnshög gäller målet att högst en tredjedel av 
resorna ska företas med bil, vilket kommunen ofta fram-
håller. Samma mål borde ju gälla även för Ideonom rådet, 
som är enklare att nå till fots, per cykel eller buss än 
Brunnshög. Samåkning borde också kunna åstadkommas i 
ett område som Medicon Village, tycker föreningen.

För de bilar som ändå kommer till området bör det fin-
nas strategiskt placerade p-anläggningar med ett begrän-
sat antal platser, prissatta så att det syns hur dyrt det är 
att använda marken till parkeringar. Klimatpåverkan från 
byggandet och driften av underjordiska garage bör också 
jämföras med platser i garage ovan mark.

I yttrandet om Vipemöllan, en planerad bebyggelse i 
Vipeholmsparken, hävdar föreningen samma argument 
om parkeringar. LNF anser också att åtminstone en del av 
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de nya byggnaderna inte bör ha parkeringar utan i stället 
kopplas till en bilpool. 

Att byggnaderna delvis ligger mycket tätt har fördelen 
att det sparar mark. Men tätheten kan också ha nackdelar, 
påpekar föreningen, t.ex. minimala möjligheter för spon-
tan lek och idrott för barn över förskoleåldern. Detta är ne-
gativt för hälsan och ger också ökad klimatpåverkan, om 
barnen i stället blir skjutsade till olika aktiviteter.

När det gäller dagvattnet, så hävdar LNF både här och i 
yttrandet om Medicon Village att ytor för dammar och an-
dra fördröjningsåtgärder bör reserveras. På så sätt kan man 
motverka översvämningar och minska föroreningarna.

Ekeberga naturreservat ligger vid Revingefältet. 
Föreningen är positiv till reservatet, men påpekar att dess 
syfte ”att bevara och utveckla områdets naturvärden” bara 
delvis framgår av länsstyrelsens förslag, som är inriktat 
på bevarande men inte på utvecklande. LNF föreslår att 
man sår in några av de arter som mest hotas av de öpp-
na sandmarkernas igenväxning, och samtidigt tar bort de 
oönskade arter som finns i området. Föreningen efterlyser 
också en bättre redovisning av läget för hotade arter och 
hur detta kan förbättras, både när det gäller växter och in-
sekter som vildbin. (Mer om vildbin på sidan 23.)

Om kommunens fotgängarstrategi skriver föreningen 
att det är positivt att gåendet ses som ett eget trafikslag. 
Man bör nu ta fram konkreta förslag för hur man kan få 
fler människor i Lund att gå i stället för att åka bil. Belys-
ning och grönska i stadsmiljön kan t.ex. spela in. Det borde 
också gå att ta fram fakta om fotgängarna – kön, ålder, 
socioekonomi o.s.v. – som kan användas för att uppmuntra 
gåendet, menar LNF.

Länsstyrelsens förslag till naturvårdsstrategi kri-
tiseras hårt i LNFs remissyttrande. Det ger inga tydliga 
besked om hur naturvärdena i Skåne ska räddas, bevaras 
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och återställas, eller vem som har ansvar för att så sker. 
Mål beskrivningarna är luddiga, visionen är diffus och i ka-
pitlet ”Ansvar och medel” saknas allt tal om ansvar. Hur 
dagens statliga medel används och hur stor del av behovet 
de räcker till får läsaren ingen information om, skriver för-
eningen.

LNF noterar också i sitt yttrande att länsstyrelsen i allt-
för liten mån har använt sig av resultaten av de invente-
ringsprojekt man stött. Detta gäller de något äldre inven-
teringar, t.ex. Projekt Skånes Flora, som inte fortlöpande 
rapporterats i Artportalen. Ett stort antal av Naturskydds-
föreningens medlemmar har deltagit i dessa inventeringar, 
och besvikelsen är stor över hur lite resultaten används.
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Pollinerande insekter bidrar till både  
biologisk mångfald och matproduktion
I Sverige finns ca 280 arter bin, varav 40 är humlor, och 
flera hundra arter blomflugor. Flera av dessa pollinerar 
både grödor och vilda växter. De flesta frukter och bär är 
insektspollinerade. Utan vildbin, blomflugor och andra 
pollinatörer blir det inga jordgubbar, inga blåbär i skogen, 
och varken äpplen, körsbär eller hallon i trädgårdarna. De 
insektspollinerande grödorna är också ofta viktiga ur nä-
ringssynpunkt, de innehåller mycket av de vitaminer och 
mineraler vi behöver. Hur beroende olika grödor är av 
pollinerande insekter varierar från gröda till gröda. Vissa 
studier visar på att andelen insektsberoende grödor ökar i 
världen.

I Sverige importerar vi också mycket frukt och grönt 
som är beroende av insektspollinering och vi är därmed 
beroende av mångfald i de länder där frukten växer. Många 
människor i fattiga länder kan vara mer beroende av  
insektspollinerande grödor än vad jordbrukare i Sverige är.

Det räcker heller inte med bara honungsbin. Enligt en 
internationell studie är de vilda pollinatörerna betydligt 
viktigare för matproduktionen än honungsbina. Tyvärr är 
en tredjedel av de svenska vildbiarterna hotade och några 
har redan utrotats. Tidigare vanliga humlearter har mins-
kat kraftigt i antal under det senaste halvseklet, och med 
färre pollinatörer ökar risken för utebliven eller ofullstän-
dig pollinering. De två främsta orsakerna till minskningen 
verkar vara brist på mat och boplatser. Blommande betes-
marker och ängar som tidigare uppfyllde binas mat- och 
boplatsbehov blir ständigt färre. 
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Vill du arbeta för en bättre värld?  
Gör det i LNF:s styrelse!
I Lunds Naturskyddsförening arbetar vi med natur- och 
miljöfrågor på lokal nivå. Vi sprider kunskap, bildar opi-
nion och upplever naturen. Med kunskap och glädje bidrar 
vi till ett miljövänligare Lund.

Vi söker dig som har intresse för natur och miljöfrågor 
och har viljan och förmågan att samarbeta med andra. Du 
behöver inte vara miljöexpert – det viktiga är att du är en-
gagerad och vill vara med och göra skillnad. Du ska vara 
eller bli medlem i Naturskyddsföreningen.

Som ledamot i kretsstyrelsen ansvarar du tillsammans 
med hela styrelsen för organisationen och verksamheten. 
Du sätter dig in i aktuella frågor, deltar på styrelsemöten 
och tar beslut. Under uppdraget kommer du att lära dig 
mycket och träffa andra engagerade människor i Lund 
och resten av landet. Lunds Naturskyddsförening har över 
3800 medlemmar och är i sin tur en del av den rikstäck-
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ande Naturskyddsföreningen, Sveriges största miljöorga-
nisation.

Styrelsen träffas en vardagskväll i månaden med uppe-
håll under sommaren. Mellan mötena förväntas du läsa 
och svara på e-post och förbereda dig inför nästa möte. 
Det är självklart ett plus om du också vill åta dig uppdrag 
som till exempel kassör, programredaktör, studieansvarig, 
sköta medlemskontakter och delta i föreningens övriga 
arbete och aktiviteter.

Uppdraget är ideellt och utan arvodering. Det är därför 
viktigt att du upplever arbetet som meningsfullt och själv-
utvecklande. Som ledamot erbjuds du en värdefull möj-
lighet att delta i Naturskyddsföreningens ledarskapsträffar 
och utbildningar där du kommer i kontakt med förtroende-
valda från andra lokalföreningar. 

Intresserad? Kontakta valberedningen: David Gustavsson  
gustavsson.david@gmail.com, Jacquette Lyttkens Lin-
dén jacquette.lyttkens@telia.com eller Marie Sager  
mariesager@gmail.com helst före 20 februari.
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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.

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 na-
turen 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-
kärret. En liten grupp undersöker den biologiska mångfalden 
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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.

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 stäm-
mer! 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. 
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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. 

SNF Skåne har stämma vartannat år och 2015 är det dags 
för nästa. Lördag 25 april är det länsstämma i Trelle borg 
med en uppsjö av aktiviteter. Passa på och kom dit, ta del 
av utbudet och träffa engagerade personer från hela Skåne. 

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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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

E-post: 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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