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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

område. 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 orättvist

stort miljöutrymme i anspråk på bekostnad av naturen,

människor i andra delar av världen och kommande

generationer.

Föreningen för dialog med myndigheter och politiker och

har goda förutsättningar att ställa krav inom miljöområdet. Vi

bedriver verksamhet som stimulerar allmänheten att ta egna

initiativ på en väg mot en hållbar utveckling. Med över 3700

medlemmar är LNF en kraft att räkna med.

Foton: Margit Anderberg, Tomas Björnsson, Per Blomberg, Freddy

Larsson, Leif Runeson. Layout: Irene Persson. Tryck: Elvins Grafiska,

Helsingborg.

Lunds Naturskydds-

förening, LNF, är en

krets inom Natur-

skyddsföreningen.
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Ordföranden har ordet

Hur bygger man en miljö-

rörelse? Omställningsrörelsens

grundare Rob Hopkins har be-

skrivit processen i en intervju.

Den börjar med att en enskild

person går omkring med skylt om att ”världen går

under, hjälp till”. Folk tittar åt ett annat håll, men det

kommer en eller två till som är lika engagerade och de

blir en liten grupp. Snart har de ett litet bord någon-

stans och får ytterligare några personer att haka på.

Sedan växer gruppen och man ordnar någon

föreläsning och bildar en förening. Efter en tid som

kan kännas lång är man många. Då bildas en liten

grupp som börjar författa insändare, svara på remisser

och göra skrivelser till kommunen, och så har

gruppen blivit en viktig röst.

Naturskyddsföreningen har över hundra års

erfarenhet av att påverka. Under hösten har vår

lokalförening varit mycket aktiv. Lunds Naturskydds-

förening har till exempel stått på stan under

Trafikantveckan, men framför allt har vi varit flitiga

med att svara på remisser och att skicka skrivelser.

Det finns mycket du kan hjälpa till med som

medlem. Bara genom att ställa upp någon gång, till

exempel vid ett bokbord eller en aktivitet, gör du en

insats. Men du är också mycket välkommen i våra

arbetsgrupper, som tar sig an miljöfrågorna både med

praktiskt arbete och genom att framföra sina syn-

punkter till myndigheter och andra organ. Hör av dig

och berätta vad du brinner för eller vill hjälpa till med!
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Landskapsvandring i Tjörnarp



Tis 6 febr

Möte

Sön 25 feb

Vandring

Utflykter och möten våren 2018

Varmt välkomna till Lunds Naturskyddsförenings

föreläsningar, studiecirklar, arbetsgrupper och ut-

flykter våren 2018. Utflykter och möten kommer här i

kronologisk ordning, föreläsningarna kommer på

sidan 12. Lite praktisk information om utflykterna:

• Välj kläder efter väder samt rejäla skor som passar

för vandringar.

• Kom ihåg sittunderlag, fika och matsäck till pausen.

• Av hänsyn till medvandrarna och naturen ska hundar

hållas kopplade.

• Deltagande är öppet även för icke-medlemmar och

gratis om inget annat sägs, men man betalar själv

eventuella reskostnader.

• Om något är oklart, ring respektive kontaktperson!

Startmöte

Är du nyfiken på föreningens arbete eller kanske vill

engagera dig så är du välkommen på vårt startmöte.

Där presenterar vi våra arbetsgrupper som klimat-

gruppen, cykelgruppen, plangruppen, kemikalie-

gruppen och gruppen för biologisk mångfald.

Kl 19-21 på Naturskyddsföreningen i Skånes kansli,

Nils Bjelkegatan 4 B in på gården. Kontaktperson

Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Vintervandring i Torup

Följ med Per Blomberg på vintervandring i Bokskogen

kring Torups slott i Svedala kommun. Vi får höra om

områdets historia och letar tidiga vårtecken bland
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Lör 17 mars

Tor 22 mars

Årsstämma

växter och djur. Vandringen blir ca 5 kilometer och vid

Torup finns tillgång till toaletter, kafé och utställning i

väntan på bussfärd hem.

Buss 170 går från Norra Fäladen kl. 9:35 och från

Jupitergatan kl. 9:44 (obs inte Lund C), med byte till

buss 148 vid Gyllins trädgård och ankomst Torup 10:25.

Från Malmö Värnhem kl. 10:06 med buss 148 mot

Torup. Återfärd kl. 13:30 mot Malmö och Lund. Ta med

varma kläder och fika. Kontaktperson Per Blomberg,

tfn 0702 367849.

Städning av Alnarps strandängar

Söder om Lomma ligger Alnarps fälad och Tågarps

hed, en betad strandäng med ett rikt fågelliv.

Naturskyddsföreningen i Lomma–Bjärred brukar varje

vår rensa stranden från ilandflutet skräp, och här kan

vi hjälpa till! Som extra bonus ges det chans att se

några vårfåglar anlända. Läs referat på

https://lommabjarred.naturskyddsforeningen.se. Ta på

tåliga kläder, stövlar och handskar. Vi bjuder på fika!

Buss 139 går från Lund C kl. 8:35 till Lomma, där vi

byter till buss 132 och kommer till hållplatsen

Södergård kl. 9:04. Vi räknar med tre–fyra timmars

arbete, och buss tillbaka går en gång i timmen.

Kontaktperson Henrik Jonsson, tfn 0708 989179.

Årsstämma med föredrag

Vi inleder mötet med ett föredrag om Höje å. Arbetet

med vattenkvalitén har i en oberoende utvärdering

visat sig vara ett av de mest framgångsrika i landet,

fastän man var pionjär. Varför har man lyckats så bra,
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Ons 28 mars

Utflykt

hur är arbetet organiserat och vem är ansvarig? Vilka

krav ställs på renare vatten och minskade

översvämningar? Vilka resultat har man hittills

uppnått och vilka är de största framtida utma-

ningarna? Jonas Johansson, vattenrådssamordnare för

Höje å och Kävlingeån, ger oss en djupare inblick.

Efter föredraget håller föreningen ordinarie

årsstämma (ca kl. 19:30). Vid stämman ska vi bland

annat välja styrelse för det kommande året och

diskutera föreningens arbete. Medlemmar kan skriva

motioner till stämman. De ska i så fall vara inkomna

senast 1 februari. Kom och gör din röst hörd! Vi vill

gärna veta vad du tycker. Vi bjuder på fika.

Föredraget börjar kl. 18:30 och tar cirka en timme.

Lokal är IOGT-NTO, Bantorget 5 i Lund. Kontaktperson

Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Barnpromenad i Dalby Söderskog

Påsklovslediga barn och medföljande vuxna är

välkomna ut till Dalby Söderskog för en vandring med

en naturvägledare från Naturum Skrylle som visar på

vårtecknen i den fina nationalparken. Efter prome-

naden tänder vi en grill, ta gärna med något att äta!

Varma och tåliga kläder behövs.

Buss 159 går från Lund C kl. 11:00. Samling vid

parkens entré kl. 11:30. Buss går tillbaka kl. 13:27.

Kontaktperson Marie Sager, tfn 0761 335373.
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Lör 14 aprilCykeldag

Denna dag har LNF som vanligt ett samarbete med

Tekniska förvaltningen. Vi står på Stortorget med olika

cykelaktiviteter mellan klockan 10 och 14. Det kommer

att bli mycket ”prova på” olika typer av cyklar. Kom

förbi och prata cykling, stadsplanering eller miljö-

frågor i största allmänhet. Vill du vara med och hjälpa

till så skicka epost till lund@naturskyddsforeningen

.se. Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.
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Sön 22 april

Utflykt

Tor 10 maj

Utflykt

Tis 5 juni

Vårfloran i Dalby Söderskog

Lunds egen nationalpark Dalby Söderskog är känd för

sin rika vårflora. Vi upplever tillsammans de tidig-

blommande arterna. En och annan fågel eller mossa

lär också dyka upp längs vägen. Utfärden leds av

biologen Staffan Nilsson.

Buss 159 avgår från Lund C kl. 10:00 och kommer till

Dalby Söderskog kl. 10:24. Guiden ansluter på plats.

Hemfärd kl. 13:27. Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn

0738 433494.

Gökotta

Vi möter vårens nyanlända fåglar i naturreservatet

Kungsmarken på cykelavstånd från Lund. Ta med

termosen och njut av naturens konsert ackompanjerad

av göken. David Gustavsson leder vandringen, som

kräver stövlar eller kraftiga kängor om våren är blöt.

Vi samlas kl. 7:30 vid busshållsplats Kungsmarken.

Buss 166 som går från Lund C kl. 7:14 kommer till

Kungsmarken kl. 7:28. Kontaktperson David Gus-

tavsson, tfn 046 134572.

Naturnatten vid Nöbbelövs mosse

Över hela landet ordnas Naturnatten på kvällen 5 juni,

kvällen före nationaldagen. I Lund samlas vi sedan

några år vid Nöbbelövs mosse. Här sker en rad

aktiviteter under kvällens gång: håvning i dammen,

floravandring och fågelvandring, och om vädret är

klart kikar vi på stjärnorna när det mörknar. Vi tänder

grillen och bjuder på pinnbröd. Någon från kom-

munens naturvårdsförvaltning är med och kan berätta
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Sön 10 juni

om naturområden och vilka insatser som görs i

kommunen.

Närmaste busshållplats är Gunnesbo gård,

stadsbusslinje 4. Parkeringsplatser för bil är det ont

om här. Ta med varma kläder, gärna något att äta eller

grilla, kikare om du har. Programmet startar omkring

kl. 19 och håller på tills mörkrets inbrott, men man

kommer och går som man vill. Naturnatten arrangeras

av LNF tillsammans med Naturskyddsföreningarna i

Lomma–Bjärred och Staffanstorp, Naturum Skrylle och

Studiefrämjandet. Kontaktperson David Gustavsson,

tfn 046 134572.

Röjning i Kaninlandet

I utkanten av Torna Hällestad ligger Kaninlandet, en

öppen sandmark med en rik flora, ett eldorado för

insekter som är starkt beroende av att den öppna

karaktären bevaras. Här kan vi hjälpa till genom att

rensa bort småplantor av asp och tall som slår upp i

sanden. Ta med arbetshandskar och gärna en spade

om du har, annars har vi redskap till utlåning. Du är

välkommen även om du bara vill gå omkring och njuta

av naturen, och barnen får gärna vara med. Biologen

Christine Sandberg från Naturum Skrylle berättar om

insekterna. Glöm inte fikat!

Buss 159 mot Skrylleskogen avgår kl. 10:00 från

Lund C, vi åker till Torna Hällestad Gamlegårdsvägen

och samlas omkring klockan 11. Buss går åter mot

Lund ca kl. 14:55 och 16:55. Kontaktperson Margit

Anderberg, tfn 0706 970699.
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Lör 11 aug

Slåtter
Slåtter i Domedejla mosse

Vi hjälper Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred att

slå en del av denna mosse i Bjärreds norra utkant. Från

början var det en mindre sjö, men efter utdikning för

att skapa åkermark är det nu en liten sumpskog med

några öppna ytor. Här har funnits darrgräs och målet

är att få tillbaka den. Kirskål och jättebalsamin är arter

som föreningen försöker hålla i schack.

Vi samlas kl. 10:00 vid parkeringen för Rutsborgs-

skolan. Vägen till skolan börjar där Västanvägen gör

en skarp sväng. Buss 137 avgår från Lund C kl. 9:20 och

kommer till Löjtnantsvägen kl. 9:50 efter att ha

passerat Bjärreds centrala delar. Kontrollera aktuell

tidtabell!

Ta med fika, oömma kläder och vattentäta skor.

Kontaktpersoner Leif Runeson, tfn 046 139131 och Lars-

Göran Lillvik, tfn 0721 847326.
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Föreläsningsserie

I samarbete med Lunds universitets Hållbarhetsforum

och Lunds Stadsbibliotek kan vi bjuda in lundaborna

till ett antal föreläsningar. De äger alla rum i Stads-

bibliotekets atrium med början kl 18 och följs av en

frågestund och möjlighet till diskussion. Kontakt-

person Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Den stora ätstörningen

Gunnar Rundgren visar att mycket av den mat vi idag

äter bestäms av den globala marknaden. En marknad

som kräver en allt större specialisering av jordbruket.

Och en specialisering som medför stora miljöproblem

både i Sverige och globalt. I våra affärer hittar vi mat

från hela världen samtidigt som den regionala

matmångfalden försvinner. Ett ökat intresse för lokal

och ekologisk mat ger dock hopp.

Vad menas med hållbarhet?

Alla pratar om ett hållbart samhälle men ingen verkar

veta vad som menas. Ska vårt samhälle klara sig fram

till år 2030 eller är det långsiktiga målet 2050? Har vi

ingen längre horisont eller är det så att den hållbarhet

miljörörelsen tänker sig är långt från vad politikerna

arbetar för?

Magnus Johansson är doktor i pedagogik på Malmö

universitet. Han har forskat om lärande för hållbar

utveckling och undervisat om hållbar stadsutveckling.

Bostäder – behov eller begär?

Skånska kommuner planerar för en kraftig utbyggnad

av tätorterna och pekar på en stor bostadsbrist. Det
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som sedan byggs vänder sig till en köpstark grupp. Det

är inte lika lätt att få byggbolagen att bygga bostäder

som är överkomliga att bo i.

Carina Listerborn är professor i stadsbyggnad vid

Malmö universitet och forskar om hur olika

maktrelationer påverkar urbana utvecklings- och

förändringsprocesser.

Gröna finanser och lokala valutor

För att komma till rätta med koldioxidutsläpp,

miljöförstöring och klimatförändring krävs att

ekonomin förändras. Hur kan det finansiella systemet

bidra till en sådan ”grön” omvandling? Vilken roll kan

lokala valutor spela i en sådan transformation? Och

vilka exempel finns det historiskt och i nutid, både i

Sverige och omvärlden?

Föreläsning och diskussion med Ester Barinaga,

professor i socialt entreprenörskap vid Copenhagen

Business School och Anders Ögren, docent i

ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, Lunds

universitet.

Mäns och kvinnors resande

Ny forskning visar att 25 % av befolkningen står för

hela 91 % av det totala bilåkandet. Skillnaderna mellan

män och kvinnor – utom bland yngre – är stora. Män

reser längre sträckor och mer bil för alla ärenden och

mest för pendling. De är mindre villiga att ändra sina

vanor samtidigt som de har mer makt över

transportbeslut.

Lena Smidfeldt Rosqvist forskar om resandet med

koppling till makt och jämställdhet.
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Ons 11 april

Ons 25 april

Förändrad natur i Skåne

Främmande, invasiva arter utgör ett av de största

hoten mot den biologiska mångfalden idag, hjälpta på

traven av både globaliseringen och klimatföränd-

ringarna. Nils Carlsson är länsstyrelsens expert på

invasiva arter. Han berättar i sitt föredrag om växter

och djur som – med vilja eller av misstag – flyttats hit

från andra ekosystem, och nu riskerar att slå ut delar

av vår inhemska fauna och flora.

Fermentera med Surtanten

Jenny Neikell berättar om fermentering, att konser-

vera mat med hjälp av bakterier som även gör maten

smakrik och hälsosam.

Hon har skrivit en prisbelönt bok i ämnet, hennes

företag Surtantens syrade blev årets matproducent i

Skåne 2016 och hon håller kurser i fermentering.
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Försvinner våra bin – och spelar det någon roll?

En stor del av den globala matförsörjningen bygger på

att vi får hjälp av pollinerare som bin och humlor.

Samtidigt visar flera forskningsstudier att insekterna

får det allt svårare att klara sig i en värld med

klimatförändringar, urbanisering och högintensivt

jordbruk.

Henrik Smith är professor i zooekologi och

föreståndare för Centrum för miljö- och klimatforsk-

ning vid Lunds universitet. Hans forskning rör framför

allt biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

Klimatetik

Klimatförändringarna är ett komplext globalt problem

som mänskligheten står inför. Men varför ska jag bry

mig? Ibland glöms det bort att klimatförändringarna

ställer oss inför ett moraliskt problem.

Bengt Brülde är professor i praktisk filosofi vid

Göteborgs universitet och har skrivit boken Klimatetik:

rättvisa, politik och individens ansvar med

statsvetaren Göran Duus-Otterström.

En grönare stad

Gröna tak, gröna fasader och väggar, och skogsbiotoper

på bostadsgårdar och i parker. Det är några idéer som

genomförts inom projektet BiodiverCity i Malmö, som

provat olika sätt att skapa mer urban grönska med hög

biologisk mångfald.

Annika Kruuse från Malmö stad berättar om hur

projektets erfarenheter kan tillämpas för att skapa en

grönare och mer hälsosam stad.
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Cykelutflykt i oktober

Miljöveckan, Klostergårdens bibliotek



Landskapsvandring i Tjörnarp i oktober

LNF på trafikantveckan



LNF tycker till

Föreningen har sedan förra programmet skrevs varit

mycket aktiv när det gäller remissvar och andra

skrivelser. Denna text är därför hårt sammanfattad,

men skrivelserna i sin helhet finns att läsa på

hemsidan under fliken "LNF tycker".

Om översiktsplanen för Öresundsvägen skickade

LNF ett remissvar i juni. Svaret tar upp både trafik-

frågor, grönskan i området och dagvattenhanteringen.

Ett yttrande om en detaljplan för Stångby Öster

avstyrker förslaget, med argumentet att god åkerjord

inte bör exploateras.

E22-an har blivit föremål för två svar, om trafik-

platsen Lund södra resp. vägplanen mellan tpl

Gastelyckan och tpl Lund Norra. Båda svaren

framhåller att förslagen bygger på en trafikprognos

som inte tar in miljö- och klimatmål. Utbyggnaden

sägs kunna minska risken för att trafikanter skadas i

trafiken, men innebär i stället att framtidens

människor får lida mer av klimatförändringar och

försämrad hälsa.

Om trafik handlar också ett yttrande som LNF inte

själv avsänt men väl stödjer. Det är sänt av

Länsförbundet och gäller den regionala transport-

infrastrukturplanen. Yttrandet uppskattar den ökade

satsningen på cykelvägnätet, som dock borde vara

ännu större. Satsningar på järnvägen är också positiva,

men bör inte uppmuntra långväga pendling utan

prioritera kortpendling mellan mindre orter och lokala

centra. Beslutade men ej påbörjade vägprojekt bör

skjutas upp, och det föreslagna driftbidraget till

Kristianstads flygplats bör helt strykas.
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Lunds kommun ska ta fram en ny cykelstrategi, och

LNF har gett sina synpunkter inför arbetet. Föreningen

påpekar att det är bra med visioner om ökad cykling,

men att målen då bör preciseras ordentligt. Det behövs

också ett helt nytt vägvisningssystem som återspeglar

vilka vägar cyklisterna använder mest. Andra

synpunkter är att målningarna i gatan bör ses över och

förbättras, och att p-platserna på S:t Petri Kyrkogata

och Klostergatan tas bort för att ge cyklisterna mer

plats.
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I en skrivelse till regeringen har LNF ställt krav på

inrättande av en lokal säkerhetsnämnd i Lund. En

sådan behövs för att ge kommunen och Lunds

invånare tillräcklig kunskap om strålskyddsarbetet

och olycksberedskapen vid ESS. LNF vill också få

nominera en eller två ledamöter till en sådan nämnd.

Om stenbrott handlar två av höstens skrivelser. Det

ena är ett överklagande av länsstyrelsens tillsyns-

beslut mot bakgrund av den negativa påverkan som

verksamheten i NCCs bergtäkt i Skrylle haft på sin

omgivning. Tillsynen har varit alltför passiv, fram-

håller föreningen, och inte skyddat de vattenkrävande

växtarter som funnits i det berörda Natura 2000-

området.

Den andra skrivelsen gäller Sydstens bergtäkt

sydost om Dalby, som bolaget vill utöka till delar av

Högebjärs naturreservat. Här vill LNF redan nu

framhålla att de skador på naturen som kan förutses

måste repareras av bolaget.

Kaninlandet i Torna Hällestad föreslås bli ett

naturreservat. LNF, som de senaste åren haft en

aktivitetsdag där varje försommar, stödjer förslaget.

LNF har också skickat två skrivelser till Lunds

kommun tillsammans med Lunds Botaniska Förening.

Den ena gäller skydd av utrotningshotade växter bl.a.

vid Allhelgonakyrkan och Sankt Hans backar, den

andra bekämpningen av invasiva arter på kommunal

mark.
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Framtidens Lund?

I stora frågor bör samhället styra efter mål och inte

prognoser. Sådant som ökar kraftigt idag (biltrafiken

på vissa vägar, inflyttningen till vissa städer) kan inte

få fortsätta öka, om det ger oönskade följder för miljö

och klimat. Denna tanke genomsyrar LNFs yttrande

om kommunens förslag till ny översiktsplan.

Styrning efter prognoser fungerar dessutom bara

om det mesta fortsätter som förut. Men år 2040, som är

planens slutår, tros medeltemperaturen i världen ha

ökat med 1,4 grader och havsnivån stigit med 10 cm.

Det lär ha påverkat både trafik, jordbruk och var

människor vill bo.

En stark tillväxt i Lund är inte acceptabel om den

leder till att värdefull åkermark bebyggs, menar LNF.

På strategikartorna finns flera oroväckande förslag om

detta. En försiktig förtätning av Lunds tätort kan

däremot godtas, helst på redan hårdgjorda ytor.

Kommunens ambition att få fram billigare bostäder är

också bra – bara dessa får en rimlig kvalitet.

Ett sätt att bygga billigare är att låta bil-

parkeringarna betala sina egna kostnader fullt ut, så

att inte samtliga hyresgäster finansierar ett gemen-

samt garage. Parkeringar bör överhuvudtaget betala

sina egna kostnader, även på gatorna, och inte

subventioneras av de lundabor som inte har bil.

Viktigt är också att en förtätning inte går ut över

gröna ytor, som Lund har ovanligt lite av. De gröna

ytorna behövs både för biologisk mångfald, lek och

rekreation, och för att lagra vatten. Låglänta områden

där vatten samlas vid regn får inte bebyggas, eftersom

de minskar risken för översvämningar.

21



22

Höghastighetståg inte bra för miljön

Höghastighetståg framställs ofta som en miljövänlig

och klimaträddande satsning, som ska ta resenärer

från flyget till tåget. Men stämmer det verkligen? Nej,

menar LNF och förordar i stället en gradvis utbyggnad

av de nuvarande stambanorna så att deras tåg ska

kunna gå med upp till 250 km i timman.

Ett av argumenten mot höghastighetsbanor är att

dessa måste dras extremt rakt, vilket riskerar att

skada värdefull natur som råkar ligga i vägen. De ger

stora utsläpp under bygget och ger därför dålig

klimatnytta. Höghastighetstågen är också så

kostsamma att de kan tränga undan andra och mycket

nyttigare järnvägssatsningar.

Skillnaden på höghastighetståg, som kan gå med

320 km i timmen, och vanliga snabba tåg är inte heller

så dramatisk att den kommer att göra att inbitna flyg-

eller bilresenärer går över till tåg. Andra järnvägs-

satsningar inriktade på kortväga pendling och mer

godstrafik ger betydligt större klimatnytta. Gods-

trafiken behöver bl.a. dubbelspår på flera sträckor, fler

mötesplatser samt rälsbyten.

LNF har framfört dessa synpunkter i ett yttrande

till Trafikverket över den nationella planen för

transportsystemet. Föreningen har också försett

Tranåskretsen med bakgrundsmaterial och stött den

skrivelse som Tranås skickat till Naturskydds-

föreningens rikskansli. På riksnivå har Naturskydds-

föreningen tidigare stött tanken på höghastighetståg,

men har nu svängt och förordar i stället – precis som

LNF – att de vanliga stambanorna anpassas för tåg

som kör upp till 250 km/tim.
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Studiecirkel

Fåglar för nyfikna

Övervintrande fåglar och återvändare – fågellivet har

mycket att erbjuda hela våren. Cirkeln, som passar

både nybörjare och lite mer erfarna fågelskådare, följer

detta fågelliv under fyra träffar. Första träffen är 18

februari. Kostnad 350 kr, anmälan och mer info Cecilia

Wide 0706 377341 eller widececilia@hotmail.com.

Förra året arrangerades dessutom en resa till Öland

och flera cirkeldeltagare följde med. Troligen blir det

en resa även i år – Öland är ett fågelparadis.

Skäggmes



Stor och liten i stenbrottsvärlden

LNF har länge arbetat för att skydda de naturvärden

som finns i Natura 2000-området Måryd. Vi och

närboende lantbrukare har i decennier sett att vattnet

försvunnit från allt fler kärr tillsammans med olika

sällsynta arter. Länsstyrelsen skyller på klimateffekter.

LNF har dock med hjälp av mossinventeringar,

vattenanalyser, olika kartor m.m. kunnat visa att

kalkrikt vatten från små källor runnit ner genom

sprickor i berget till NCCs närliggande stenbrott,

varifrån det pumpats upp till en bäck. Ett bevis för

detta är att kalkkrävande mossor finns längs hela

bäcken, fast det inte finns någon kalk i berggrunden

annat än långt öster om stenbrottet.

LNF har påtalat detta i skrift, och försökte också

framföra det vid den syn miljödomstolen gjorde i

Måryd under hösten. Domstolen avslog vårt över-

klagande på formella grunder.

Måryd är ett Natura 2000-område vars sällsynta

arter nu håller på att försvinna. Ett annat hotat område

är Högebjärs naturreservat utanför Dalby, dit Sydsten

vill utvidga sitt intilliggande stenbrott.

Både politiker och byggföretag vill stödja bygget av

bostäder och vägar, och för det krävs bergkross av rätt

kvalité. Dessa intressen är tydligen så viktiga att

naturvården kan köras över, och de skador som

uppstår får skattebetalarna reparera.

Slutsats: Störst kör först. (Miljö)brotten pågår så

länge (sten)brotten pågår.
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Sularpskärret

Sularpskärret är ett av få kvarvarande rikkärr i

sydvästra Skåne. LNF har i många år arbetat för att

området ska få ett lagligt skydd och för att den unika

floran i området ska finnas kvar. Därför har LNF slagit

området i regel två gånger om året sedan 1992.

Sedan år 2004 är Sularpskärret ett Natura 2000-

område som Sverige har lovat EU att skydda och året

efter fastställde länsstyrelsen en bevarandeplan. En

del av planen består av en lista över löpande

skötselåtgärder som sammanfattas nedan.

• Fortsatt hävd med årlig, sen slåtter där det avslag-

na höet forslas bort från kärret senast 14 dagar

efter varje slåttertillfälle. Det är viktigt att hela

kärret slås varje år.

• Kärret efterbetas, om möjligt, med nötkreatur.

• Igenväxningsarter som älgört, nässlor och rosen-

dunört bör hållas efter vid behov med fortsatt tidig

slåtter och efterbete.

• Sularpskärret bör hållas fritt från träd och buskar.

Vid behov genomförs slyröjning.

Sularpskärret avsattes 2010 som kommunalt

naturreservat. Till reservatet hör en skötselplan som i

stort sett liknar bevarandeplanen.

Eftersom kommunen och staten numera tar ansvar

för områdets skötsel och eftersom LNF på grund av för

få deltagare under slåttern sällan kunnat uppfylla

skötselkraven i bevarandeplanen, har LNFs styrelse

beslutat att LNF ska sluta slå i kärret. Styrelsen är stolt

över att föreningens mångåriga insatser har lett till att

områdets flora och fauna är bevarad för framtiden.
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Valet 2018

Naturskyddsföreningens vision är ett samhälle

anpassat efter naturens förutsättningar. Det innebär

flera saker: ett klimat som går att leva med, en

biologisk mångfald som säkerställer vår överlevnad,

ett ekologiskt jordbruk och ett kretslopp som inte

förstör jorden med avfall och som hushållar med

näringsämnen.

I år är det valår, och därmed ett bra tillfälle att fråga

politikerna hur de tänker kring dessa frågor. Har de

förstått att den kommande mandatperioden troligen är

avgörande för om mänskligheten ska kunna klara sig

undan en farlig uppvärmning? De kommande åren är

också avgörande för andra stora frågor som t.ex.

matförsörjningen. Rapporten om att fyra femtedelar av

alla flygande insekter försvunnit i Europa borde leda

till omedelbara förbud mot vissa bekämpningsmedel.

På Naturskyddsföreningens hemsida finns en länk

med vars hjälp du kan skicka ett personligt mejl till

dina riksdagspolitiker och kräva en tuffare

klimatpolitik. Det finns förslag till vad man kan skriva,

men det är ännu bättre om du kan skriva mer

personligt om de frågor just du känner mest för.

På det lokala planet kan du också passa på att prata

med våra lokalpolitiker. Om inte förr, så kommer de att

finnas i valstugorna efter sommaren. Lundapolitikerna

är mycket nöjda med att utsläppen från kommunens

egna verksamheter ska minska i snabb takt. Men det

räcker inte – alla utsläpp som lundaborna själva

orsakar måste också minska rejält! Här fattas ofta

insikten om att kommunen måste göra stora insatser

för att stödja den nödvändiga omställningen.



Klimatriksdag i maj

Den första Klimatriksdagen anordnades i Norrköping

år 2014 och gav en stor energikick åt alla

klimataktivister. Nu anordnas en ny Klimatriksdag

4–6 maj i Stockholm, med målet att lyfta upp klimatet

på valagendan. En hållbar värld är ju en förutsättning

för jobb, ekonomi, trygghet och de andra mål

politikerna brukar framhäva, och därför menar man att

alla partier borde ha klimatet som en huvudfråga. Läs

mer på http://klimatriksdagen.se/

Naturskyddsföreningens riksstämma 15–17
juni i Uppsala

Naturskyddsföreningen är en demokratisk folkrörelse

där alla medlemmar kan komma till tals och påverka.

Föreningens högsta beslutande organ är riksstämman,

som hålls vartannat år, där man bland annat väljer

ordförande och riksstyrelse. Alla medlemmar är

välkomna till stämman och har yttrande- och förslags-

rätt, men rösträtt har bara de som utsetts till ombud av

kretsar och länsförbund. LNF kan utse tre ombud. Läs

mer om riksstämman på https://riksstamma.natur

kontakt.naturskyddsforeningen.se/
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LNF:s arbetsgrupper

Klimatgruppen

Det hjälper inte med att politiker och andra

människor inser allvaret med den globala

uppvärmningen. Det krävs handling och norm-

förändringar för att det ska hända något. I klimat-

gruppen diskuterar vi hur vi kan påverka vår omvärld

att gå i rätt riktning. Kontaktperson: David Gustavsson,

gustavsson.david@gmail.com

Cykelgruppen

Vår cykelkarta har blivit en succé. Cykelgruppen har

gjort en skrivelse till kommunen med synpunkter på

en ny cykelstrategi. Under våren kommer vi att arbeta

vidare med att titta på trafikmiljön runt Lunds skolor

och hoppas kunna komma med konkreta förslag till

förbättringar. Kontaktperson Tomas Björnsson,

cicero@rtb.se

Gruppen för biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär rikedom av arter och

naturtyper. Alla arter har ett värde i sig och bör

skyddas. Ju fler arter, desto rikare biologisk mångfald

och desto friskare och tåligare ekosystem. I vår

kommun är stora arealer uppodlade och bebyggelse

och vägar breder ut sig, men det finns också områden

med rik natur. Vår grupp för biologisk mångfald kan

arbeta med olika frågor med anknytning till detta och

alla är välkomna. I början av året kommer vi att ha ett
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möte för att lägga upp gruppens arbete. En fråga vi

kommer att arbeta med är invasiva arter som är ett

stort hot mot biologisk mångfald. Kom gärna med dina

egna förslag! Följ oss på hemsida och Facebook.

Kontaktperson Cecilia Wide, tfn 0706 377341.

Kemikaliegruppen

Gruppen följer just nu det aktuella ämnet mikroplaster

som är gruppens huvudämne 2018. Det är nu

konstaterat att mikroplaster finns i dricksvatten över

hela världen. Hur påverkar detta människa och djur?

Målet för gruppen är att främja en mer giftfri miljö.

Kontaktperson Björn Jensen, bjrn.jensen@gmail.com

Plangruppen

Plangruppen bevakar samhällsplaneringen av den

fysiska miljön i Lunds kommun och infra-

strukturfrågor, särskilt trafik, i vår del av Skåne. Vi

påverkar politiker och myndigheter i miljövänlig

riktning genom att skriva yttranden och delta i

debatten. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 046

184140.

Bli medlem i Naturskyddsföreningen

Läs på www.naturskyddsforeningen.se eller ring 08

7026577. Berätta att du har blivit värvad av Lunds

Naturskyddsförening.
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LNF:s styrelse 2017 (fram till årsmötet 2018)

Tomas Björnsson ordförande 046 138158 cicero@rtb.se

Margit Anderberg kassör 046 184140 manderberg@

bredband.net

Ingela Björck sekreterare 0736 696292 ingela.bjorck@

comhem.se

Johan Kerttu vice ordförande 0702 914137 johan.kerttu@

gmail.com

Leif Runeson vice sekreterare 046 139131 leif.runeson@

comhem.se

David Gustavsson 046 134572 gustavsson.david@

gmail.com

Per Blomberg 0702 367849 per_blomberg@

hotmail.com

Björn Jensen 0707 182661 bjrn.jensen@

gmail.com

Jamil Khan 046 323118 jamil.khan@

miljo.lth.se

Staffan Nilsson 0738 433494 staffan.u.nilsson@

gmail.com

Cecilia Wide 046 138316 widececilia@

hotmail.com

Lunds Fältbiologer har en plats i styrelsen, för närvarande vakant.
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Meddela din e-postadress

Naturskyddsföreningen skickar med ojämna mellanrum ut medlems-

information med e-post. Om du ändrar e-postadress, tänk på att

meddela din nya adress till lund@naturskyddsforeningen.se. Om du

flyttar behöver du inte meddela det, postadressen uppdateras

automatiskt mot folkbokföringen.



Kontakta Lunds Naturskyddsförening

Postadress: Nils Bjelkegatan 4B, 222 20 Lund

E-post: lund@naturskyddsforeningen.se

Webbadress: lund.naturskyddsforeningen.se

www.facebook.com/lundsnaturskyddsforening

Fältbiologerna är en förening för dig som är ung och

gillar naturen och vill kämpa för miljön. Vi är ute i

naturen och kollar på fåglar, letar trollsländor, lyssnar

på grodor och går på skogspromenader. Vi anordnar

aktioner, studiecirklar, lär oss om miljöproblemen och

försöker lösa dem. Vem som helst under 26 år kan gå

med, du behöver inget kunna! Läs mer på

www.faltbiologerna.se/lund eller hör av dig till Tobias

Larsson, tobiasfingallarsson@gmail.com, tfn 0702

491229.

Studiefrämjandet

Lunds Naturskyddsförening sam-

arbetar med Studiefrämjandet.

31



Januari

On 31 Den stora ätstörningen (Stadsbibl)

Februari

Ti 6 Startmöte

On 7 Vad menas med hållbarhet?

(Stadsbibl)

Sö 25 Vintervandring i Torup

On 28 Bostäder – behov eller begär?

(Stadsbibl)

Mars

On 7 Gröna finanser och lokala valutor

(Stadsbibl)

On 14 Mäns och kvinnors resande

(Stadsbibl)

Lö 17 Städning av Alnarps strandängar

To 22 Årsstämma med föredrag

On 28 Barnpromenad i Dalby Söderskog

April

On 11 Förändrad natur i Skåne (Stadsbibl)

Lö 14 Cykeldag på Stortorget

Sö 22 Vårfloran i Dalby Söderskog

On 25 Fermentera med Surtanten

(Stadsbibl)

To 26 Försvinner våra bin? (Stadsbibl)

Maj

On 9 Klimatetik (Stadsbibl)

To 10 Gökotta i Kungsmarken

On 23 En grönare stad (Stadsbibl)

Juni

Ti 5 Naturnatten

Sö 10 Röjning i Kaninlandet

Augusti

Lö 11 Slåtter i Domedejla mosse

lund.naturskyddsforeningen.se
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