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LNF är en lokal krets inom riksorganisationen Naturskyddsföreningen. 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
4000 medlemmar är LNF en kraft att räkna med.
Omslagsbild: Tistelfjäril
Foton: Ingela Björck, Tomas Björnsson och Staffan Nilsson
Layout: Irene Persson. Tryck: Holmbergs, Malmö.
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Ordföranden har ordet

Det är fortfarande bråttom att
rädda världen! FNs klimatpanel
IPCC kom i höstas med en
rapport om vad som händer om
den globala uppvärmningen
når 1,5 grader jämfört med vad som händer vid 2
grader. Det är omskakande läsning. Följderna är i båda
fallen förskräckande, men naturligtvis värst om vi inte
lyckas hejda uppvärmningen vid 1,5 grader. Detta blir
inte lätt. Strax efter IPCC kom den årliga rapporten
från det internationella energiorganet IEA. Den
förutspår en fortsatt hög användning av fossila
bränslen. Inte ens i IEAs mest optimistiska scenario
för hållbar utveckling går det att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.
Mänskligheten verkar alltså raskt vara på väg mot
sin egen utrotning. Det krävs en omedelbar och kraftfull omställning för att minska utsläppen på alla plan.
Sverige är ett litet land och våra utsläpp är små i
ett globalt sammanhang. Ändå är det viktigt att alla
drar sitt strå till stacken. Det är som föregångsland vi
har störst möjlighet att rädda världen. Om många
människor i Sverige skulle börja cykla på semestern,
äta markant mindre kött och överhuvudtaget måna
mycket mer om klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor,
då visar vi att en omställning är möjlig, och det skulle
ge eko långt utanför vårt eget land.
Vill du hjälpa till så kom på startmötet i februari
eller mejla till lund@naturskyddsforeningen.se och
skriv ”jag ställer upp”.
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Utflykter och möten våren 2019

Varmt välkomna till Lunds Naturskyddsförenings
föreläsningar, studiecirklar, arbetsgrupper och utflykter våren 2019. Utflykter och möten kommer här i
kronologisk ordning, föreläsningarna kommer på
sidan 18. 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.
• När en resa med kollektivtrafik ingår i en utflykt,
kontrollera gärna aktuell tidtabell.
• Om något är oklart, ring respektive kontaktperson!
Tis 5 feb
Möte

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 klimatgruppen, cykelgruppen, plangruppen, kemikaliegruppen och gruppen för biologisk mångfald. Vi bjuder
på fika.
Kl 19-21 på Naturskyddsföreningen i Skånes kansli,
Nils Bjelkegatan 4 B in på gården. Kontaktperson
Tomas Björnsson, tfn 046 138158.
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Vinterfåglar på Gullåkra mosse, Staffanstorp
Norr om Staffanstorp ligger naturområdet Gullåkra
mosse. Här släpper reningsverket ut varmt vatten,
vilket lockar många övervintrande änder och andra
fåglar. Vi åker hit och tittar på de fåglar som kan ses i
detta område nära Lund. Ta gärna med kikare.
Buss 166 avgår från Lund C kl. 09:01 och kommer
till Staffanstorp Industrivägen kl. 09:16. Samling på pplatsen norr om Gullåkravägen intill denna busshållplats. Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn 0738
433494.

Sön 17 feb

Årsstämma med föredrag om grodor i Skåne
Vi inleder årsmötet med ett föredrag om grodor. Det är
ett härligt vårtecken när grodor snart börjar spela –
klockgrodor, lövgrodor, strandpaddor. Här i Skåne kan
vi glädjas åt många arter. Det är viktigt att hålla koll
hur det går för dem. En del arter är utsatta och med på
rödlistan, andra är mer livskraftiga. Per Nyström är
expert på groddjur och samordnar länsstyrelsens
arbete med bevara hotade groddjur. Det innebär att
kartlägga arternas status, vad som görs nu och
framöver. Groddjur omfattas av ett faunaväkteriprogram som Naturskyddsföreningen och Artdatabanken driver och du kan bidra genom att rapportera
när du ser ett groddjur. Se text sid 24.
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. Kom och gör din röst hörd! Vi vill
gärna veta vad du tycker. Vi bjuder på fika.

Tor 21 mars
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Föredraget börjar kl. 18:30 och tar cirka 45 minuter.
Lokal är IOGT-NTO, Bantorget 5 i Lund. Kontaktperson
Tomas Björnsson, tfn 046 138158.
Lör 23 mars

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
år rensa stranden från ilandflutet skräp, och här kan vi
hjälpa till! Ta på tåliga kläder, rejäla skor och handskar.
Vi bjuder på fika!
Buss 139 går från Lund C kl. 9:35 till Lomma, där vi
byter till buss 132 och kommer till hållplatsen
Södergård ca kl. 10:05. Vi räknar med ca tre timmars
arbete, och buss tillbaka går en gång i timmen.
Kontaktperson Henrik Jonsson, tfn 0708 989179.

Kabbleka
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Tidiga vårblommor i Lund
I Lunds parker finns åtskilliga tidigblommande örter
som förgyller vårdagarna. Vi går runt bland några av
Lunds parker och upplever vårblommorna. Vi börjar
med att gå ner mot Stampelyckan och fortsätter upp i
Sankt Jörgens park. Avslutningsvis går vi inom Botan.
Ta med fika.
Samling kl. 10:00 vid sydöstra infarten till Botan,
mot Östervångsvägen. Kontaktperson Staffan Nilsson,
tfn 0738 433494.

Kattuggleunge
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Sön 7 april

Lör 13 april

Cykeldag
Denna dag har LNF som vanligt ett samarbete med
Tekniska förvaltningen. Vi står på Stortorget med olika
cykelaktiviteter mellan klockan 10 och 14. Kom förbi
och prata cykling, stadsplanering eller miljöfrågor i
största allmänhet. Kontaktperson Tomas Björnsson,
tfn 046 138158.

Ons 17 april

Vårvandring längs myrstigen
Påsklovslediga barn och medföljande vuxna är välkomna till en vandring längs myrstigen i Skrylle, där
en naturvägledare hjälper oss att titta på myror och
leta spår av rävar och andra djur som bor i skogen.
Sträckan är cirka tre km i terräng och passar barn från
fem år och uppåt. Ta med matsäck för en fikapaus på
vägen.
Samling utanför Naturum kl. 9:30. Buss 159 går från
Lund C kl. 9:00. Buss tillbaka till Lund går från Skrylle
kl. 12:23, 13:23 och 15:23. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706 970699. Samarrangemang med Naturum
Skrylle.

Backsippor
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Vandring med tema klimatförändringar
I början av maj har våren hunnit långt. Många
flyttfåglar har kommit, och lövträden håller på att slå
ut. Vad händer med det sinnrika samspelet mellan
växter, fåglar och insekter när klimatet blir varmare
och de vanliga tiderna för fortplantning och blomning
förskjuts?
Linda Birkedal är biolog och pratar om dessa frågor
under en vandring i Skrylleområdet. Det blir fikapaus
och tillfälle till diskussion.
Buss 159 går från Lund C kl. 10:00 och kommer till
Skrylle kl. 10:28. Samling framför Naturum ca kl. 10:30.
Buss tillbaka till Lund går kl. 13:24 och 15:24.
Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706 970699.
Samarrangemang med Naturum Skrylle.

Växtstudier i Skrylle
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Sön 5 maj

Sön 19 maj

Vandring på Örby ängar
Naturreservatet Örby ängar ligger vid kusten söder om
Helsingborg. Det består av artrika ängar och
betesmarker, sandstrand, sumpskogar och dammar.
Här finns växter som numera är sällsynta i Sverige,
likaså många arter av insekter och fåglar. Helsingborgs kommunekolog Widar Narvelo guidar oss runt i
området. Ta med fika!
Vi tar tåget från Lund C kl. 9:21 till Helsingborg och
byter till buss 218 som går kl. 10:08 till hållplats
Sundsgården. Samling utanför Sundsgårdens
konferens ca 10:30. Tid för hemfärd väljer man själv,
det finns flera förbindelser. Kontaktperson Margit
Anderberg, tfn 0706 970699. Samarrangemang med
Naturskyddsföreningen i Helsingborg.

Sön 26 maj

Alnarpsparken
Under ledning av Lars-Göran Lillvik vandrar vi i
Alnarpsparken tillsammans med Naturskyddsföreningen i Lomma–Bjärred. Vi får höra om verksamheterna i Alnarp och dess historia, och om de olika
trädslag som växer i parken. Vi hinner också njuta av
blomsterprakten och lära oss om de fåglar som sjunger
här. Ta med fika, och kikare om du har.
Buss 139 avgår kl. 9.35 från Lund C och kommer till
hållplatsen Kungsgårdsvägen kl. 10:01. Vandringen
startar där. Återfärd kl. 13 eller 15. Kontaktpersoner
Lars-Göran Lillvik, tfn 0721 847326, och Leif Runeson,
tfn 046 139131.
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Bin vid Lunds reningsverksdammar
Tors 30 maj
Tillsammans med insektsexperten och författaren
Göran Holmström tittar vi på bin kring reningsverksdammarna i södra Lund. Bin är viktiga pollinatörer och
utgör en artrik grupp som är av stor betydelse för
ekosystemet. Inga förkunskaper behövs. Ta med fika.
Samling kl. 10:15 vid busshållplats Värpinge by.
Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706 970699.
Naturnatten utanför Dalby
Ons 5 juni
Naturskyddsföreningar över hela landet ordnar
Naturnatten 5 juni, kvällen före nationaldagen. I Lund
förlägger vi nu Naturnatten till naturen utanför Dalby:
Brända tomten inom Skrylleområdet och vattentornet
vid Rökepipan.
Vi samlas omkring kl. 18 vid grillplatsen Brända
tomten. Det blir fågel- och faunavandringar, och tillfälle att grilla vid brasan. När det mörknar drar vi oss
mot vattentornet och spanar efter fladdermöss. Mer
information om programmet och hur man hittar dit
kommer längre fram.
Från Lund kan man åka med buss 160 till Dalby
busstation och gå till vattentornet. Därifrån sätter vi
skyltar till Brända tomten. Ta med kläder efter väder,
något att äta, och OBS! ficklampa om du vill stanna
tills det blir mörkt. Kontaktperson Margit Anderberg,
tfn 0706 970699. Samarrangemang med Naturum
Skrylle.
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Naturnatten 2018

Sön 9 juni

Röjning i Kaninlandet
Kaninlandet är en öppen sandmark i utkanten av
Torna Hällestad. Sedan några år tillbaka har flitiga
LNF-medlemmar tillsammans med ortsbor ägnat en
vårsöndag åt att dra upp uppstickande trädplantor på
Kaninlandets öppna sandytor för att hindra igenväxningen och främja binas fortlevnad. Du är välkommen att hjälpa till, eller du kan bara gå omkring och
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njuta av naturen. Barnen får gärna vara med, det är bra
om de springer omkring och sliter på gräset. Från Naturum Skrylle kommer Christine Sandberg och berättar om insekterna och visar hur man bygger bihotell.
Ta med arbetshandskar och gärna spade om du har,
annars har vi redskap till utlåning. Fika tar du förstås
också med, och om det är soligt, kläder som skyddar
mot solen.
Vi samlas vid den gamla järnvägshållplatsen på
västra sidan kl. 11. Buss 159 går från Lund C kl. 10:00
och kommer till hållplatsen Gamlegårdsvägen kl.
10:58. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706
970699.
Vandring på Sankt Hans backar
Ons 19 juni
Sankt Hans backar var Lunds soptipp till 1960-talet
och gjordes sedan om till ett kuperat rekreationsområde. Här tittar vi på växter i området samt
diskuterar dess historia och skötsel.
Vi träffas på Sliparebackens parkering kl. 18.00.
Den ligger längst i sydväst på Sankt Hans backar. Man
åker in från Norra Ringen strax öster om stambanan.
Kontaktperson Leif Runeson, tfn 046 139131.
Blommor och fjärilar på Önneslövs fälad
Sön 21 juli
I betesmarkerna på Önneslövs fälad och Högebjär
finns fina enbuskmarker. Vi tittar på den hävdgynnade
floran och de fjärilar som lever här. Glöm inte fika.
Buss 160 avgår från Lund C kl. 09:43 och kommer
till hållplats Knivsåsen kl. 10:11. Kontaktperson Staffan
Nilsson, tfn 0738 433494.
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Ons 14 aug

Floravandring i Lund
Tillsammans med Ulf Ryde från Lunds Botaniska
Förening går vi på en urban floravandring i centrala
Lund. Vi tittar på både vanliga och sällsynta växter.
Samling kl. 18:00 utanför domkyrkans huvudingång. Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn 0738
433494.

Lör 17 aug

Slåtter på Domedejla mosse i Bjärred
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 ungskog med
några öppna ytor.
Vi samlas kl. 10:00 vid parkeringen för Domedejlas
förskola, söder om Rutsborgsskolan. Vägen till skolan
börjar där Västanvägen gör en skarp sväng.
Buss 137 avgår från Lund C kl. 9:27 och kommer till
Löjtnantsvägen kl. 9:57 efter att ha passerat Bjärreds
centrala delar. Kontrollera busstiderna.
Ta med fika, oömma kläder, arbetshandskar och
vattentäta skor. Vi har redskap till utlåning. Kontaktpersoner Lars-Göran Lillvik, tfn 0721 847326, och Leif
Runeson, tfn 046 139131.
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Nyårsvandring vid Lunds reningsverk

Vandring vid Yddingen i oktober

Kulturens julstök i december

Klimatdemonstration i november

Föreläsningsserie

I ett samarbete med Lunds Universitets hållbarhetsforum och Lunds Stadsbibliotek kan vi bjuda in
lundaborna till ett antal föreläsningar och paneldebatter. De äger alla rum i Stadsbibliotekets atrium
med början kl 18 och följs av en frågestund och
möjlighet till diskussion.
Vad krävs för att klara klimatet?
Enligt FN:s klimatpanel är det fortfarande möjligt att
klara 1,5-gradersgränsen för den globala uppvärmningen, men det kräver enorma insatser. Är en sådan
kraftsamling tänkbar, och vad skulle den innebära för
Sverige? Om dessa frågor resonerar professorn emeritus i industriell utveckling från KTH Staffan Laestadius, som skrivit flera böcker om klimatet och behovet
av omställning.

Ons 6 feb

Psykologin bakom våra klimatbeslut
För att hejda klimatförändringarna måste mycket
förändras i vår nuvarande livsstil. Men hur gör vi
människor våra val, och vad möjliggör respektive
försvårar för oss att vara miljövänliga? Och hur ska
man göra för att hantera klimatångest? Om detta talar
Frida Hylander som är psykolog och humanekolog, och
även arbetar med flera projekt där hon vill hjälpa
familjer och företag att minska sina klimatavtryck.

Ons 13 feb
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Ons 20 feb

Nollutsläpp i basindustrin
Stål-, plast- och pappersindustrin samt tillverkningen
av kött- och mejeriprodukter är viktiga verksamheter
i hela Europa, men står också för stora klimatutsläpp.
Är det möjligt att uppnå utsläppsfria industrier, och
hur ska det i så fall gå till? Professorn i miljö- och
energisystem i Lund Lars J. Nilsson är koordinator för
EU-projektet Reinvent, som undersöker hur dessa
industrier kan uppnå nollutsläpp av växthusgaser.

Ons 27 feb

Vad menas med hållbarhet?
Hållbarhet är ett nytt modeord i diskussionen om miljö
och klimat. Alla vill ha hållbarhet, men vad innebär
egentligen begreppet? Menar alla samma sak eller
menar man olika saker, och vad innebär i så fall detta?
Tomas Björnsson leder en paneldiskussion med
statsvetaren Roger Hildingsson och miljövetaren
Johanna Alkan Olsson från Lunds universitet samt
miljövetaren Magnus Johansson från Malmö
universitet.

Ons 6 mars

Klimatrevy med skämt och allvar
Även om klimatdebatten är på allvar, så går den att
skoja med. Det tycker Anika Agebjörn och Bill Brolin
från Hållbart Rimforsa, vars revy porträtterar några av
debattens återkommande figurer: Max Kosing, ekonom
från tankesmedjan Tillväxt.nu, Inge Stake, politiker,
Tindra Struts från Svenska Konsumenter, Saga Stål
från branschorganisationen Teknikkramarna, klimatskeptikern Tomas Trotsig och biologen Anna N. Värld.
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Självkörande bilar – hot eller löfte?
Ons 13 mars
Självkörande bilar har blivit ett hett diskussionsämne.
De sägs kunna göra trafiken effektivare, men många
oroar sig för att tekniken kanske inte går att lita på.
Och det finns en motsatt och ur klimatsynvinkel värre
risk: att tekniken fungerar så bra att den gör samhället
ännu mer fast i bilismen än det redan är. Christer
Ljungberg från konsultbolaget Trivector resonerar om
frågan.
Semester på tåg
Ons 20 mars
Hur gör man om man är ressugen men oroad för
klimatet? Susanna Elfors berättar om sin Berlinresa
och om den populära och snabbt växande Facebookgruppen Tågsemester. Dessutom spanar hon om tågresandets framtid. Per J Andersson, en av grundarna
av Resetidningen Vagabond, berättar om sina tågresor
i såväl Sverige och Europa som Indien och Sri Lanka.
Båda medverkar i den nya boken ”Tågsemester”.
En framtid utan tillväxt?
Ons 27 mars
Tillväxt har länge varit en stark politisk och ekonomisk prioritering. Men nu håller planeten och
klimatet på att förstöras, och hållbarhet framstår för
många som ett viktigare mål. Går det att utveckla en
"grön tillväxt", eller bör man sträva efter en ekonomi
som inte alls baseras på tillväxt? Bostads- och stadsplaneringsforskaren Pernilla Hagbert har deltagit i
forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt" på KTH.
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Ons 3 april

Kan Sverige ge mat åt svenskarna?
På 1930-talet var Sverige självförsörjande på livsmedel,
men sedan dess har folkmängden vuxit och mycket
jordbruksmark har lagts ner. Till det kommer klimatförändringarna, som kommer att ge jordbruket ändrade villkor. Forskaren Georg Carlsson från SLU Alnarp
resonerar om framtidens jordbruksproduktion inom
och utom Sverige, och vad den kan betyda för våra
matvanor.

Ons 10 april

Slutet? – ett samtal om klimatfiktion
”Du är sjutton år gammal. Det är sommar och världen
ser ut precis som vanligt. Men du vet vad som är på
väg. Om en månad är vi alla borta.” Om detta handlar
Mats Strandbergs (Cirkeln, Färjan, Hemmet) senaste
ungdomsbok Slutet om. Hur kan böcker – både fakta
och skönlitteratur – få oss människor att reflektera
över klimatförändringar? Hör Mats Strandberg samtala
med Alexandra Nikoleris från Lunds universitet som
forskar om just klimatlitteratur. Arrangeras i samarbete med Litteralund.

Åker efter torr sommar
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LNF tycker till

Lunds Naturskyddsförening har som vanligt skickat
ett antal yttranden i miljörelaterade planfrågor under
terminen. Yttrandena kan läsas i sin helhet på LNFs
hemsida https://lund.naturskyddsforeningen.se under
fliken "Vi tycker".
Översiktsplanen för Lunds kommun har LNF yttrat
sig om tidigare, men i samband med den s.k.
utställningshandlingen har föreningen upprepat sina
synpunkter. LNF framhåller bl.a. att förtätningen i
Lunds tätort inte får ske på bekostnad av grönytorna.
När det gäller transporterna, så gör förslaget till översiktsplan inte ens ett försök att minska personbilarnas andel så som Trafikverket vill. "Det duger
inte! Om inte en kommun med små avstånd och väl
utbyggd kollektivtrafik kan nå målet, vem ska då
kunna det?" skriver LNF kritiskt.
Ett annat yttrande gäller en översyn av
parkeringsnormen för cykel och bil. Här menar LNF
att kraven på bilparkeringar för både boende och
verksamheter bör minskas, eftersom bilanvändningen
i sig bör minska. Med lägre parkeringstal kunde
byggherrar välja att på vissa tomter skapa bostäder
eller lokaler i stället för p-platser. För att gynna
hållbart resande bör parkeringar också ligga lika långt
från bostäder och verksamheter som närmaste
kollektivtrafikhållplats, vilket inte sägs i den
föreslagna p-normen.
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I sitt yttrande om förslaget till ny cykelstrategi för
Lunds kommun föreslår LNF en översyn av målningen
i gatan för cyklister samt tydligare markeringar av
gång- och cykelbanor. Yttrandet tar också upp behovet
av bättre snöröjning för cyklister och ny vägvisning
för den som vill navigera i staden med cykel.
Ett yttrande över samrådsunderlaget för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund har avsänts av
Naturskyddsföreningen Skåne. Yttrandet bygger på
material från LNF och avspeglar också föreningens
syn i frågan: att ett nytt dubbelspår Hässleholm-Lund
verkligen behövs, men framför allt för lokal och
regional trafik. En ny bana behöver därför inte
dimensioneras för höghastighetståg 320 km/tim utan
för högst 250 km/tim. Höghastighetståg medför en
risk för intrång i värdefulla miljöer samt byggen av
dyra broar och tunnlar, och ger också så mycket
utsläpp under bygget att de inte kan motiveras av
miljöskäl.
Bland andra yttranden i höst kan nämnas vägplan
och detaljplan för Trafikplats Ideon, som enligt LNF
bygger på trafikprognoser som är totalt ohållbara.
Vidare har föreningen lämnat kritiska synpunkter i
samrådet om utvidgning av NCC:s bergtäkt i Södra
Sandby.
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Studiecirkel - Fåglar för nyfikna

När dagarna ljusnar och våren kommer börjar kvittrar
och flöjtar det ute i markerna - fågellivet börjar sjuda.
Under några träffar bekantar vi oss med dem. En hel
del fåglar övervintrar i vår södra del av landet. En del
av dem häckar i norra Sverige. När våren fortskrider
återvänder de fåglar som flyttat söderut till Europa
under vintern. Lite senare kommer de fåglar som
flyttat ner till tropikerna. Vi ses under fyra träffar och
följer detta fågelliv. Första datum är 24 februari, 17
mars. Följande datum kommer senare. Ofta blir det
några bonusgånger beroende på om något spännande
dyker upp. Cirkeln passar både nybörjare och er som
sett på fåglar ett tag. Kostnad 400 kr. Eventuellt kan
också en resa till Öland komma att erbjudas. Anmälan
och information Cecilia Wide: cecilia.wide@gmail.com
tfn 0706 377341.

Bli faunaväktare

Det är av stor vikt att vi vet hur det står till med hotade
arter i vår natur – ökar de eller minskar de? Ett sätt är
Faunaväkteriprojektet, som drivs av Artdatabanken i
samarbete med bland andra Naturskyddsföreningen.
Där kan du delta och rapportera när du ser arter som
övervakas till exempel groddjur. En kampanj gäller
hoppspindlar och för att uppmuntra har ett bingospel
gjorts som förenklar att bestämma arten: https://
www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/4vill-du-hjalpa-till/faunavakteri/spindelbingo.pdf
Du rapporterar dina fynd på Artportalen. På deras
hemsida finns instruktion hur du startar ett konto.
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Här kan du läsa mer om Faunaväkteri: https://www.art
databanken.se/hjalpa-till/faunavakteri

Natursnokar i Dalby

"Natursnokar" är namnet på Naturskyddsföreningens
barn- och familjeverksamhet, som vänder sig till barn
i åldern tre till sju år och deras vuxna. LNF började i
höstas en natursnoksverksamhet i Dalby som blivit
mycket uppskattad och kommer att fortsätta i vår,
första träffen blir söndag 17 mars mellan kl. 11 och 13.
Det blir lekar och aktiviteter ute i naturen kring Dalby
varje gång. Ta med matsäck!
Mer information går att få på en Facebookgrupp
med namnet Natursnokarna Dalby, eller från ledaren
Terese Granroth, teresegranroth@gmail.com.

Skogsödla
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Koldioxidbudget behövs

En "koldioxidbudget" är ett verktyg för att beräkna
fördelningen av de återstående utsläpp av koldioxid
som en kommun eller land kan göra innan katastrofala
nivåer nås. För en kommun gäller det att beräkna
dagens utsläpp (både de kommunala och de privata
utsläppen) och föreslå åtgärder som åstadkommer de
nödvändiga årliga minskningarna.
Ett Lundaförslag med denna inriktning, som LNF
stött, lämnades in i oktober. Förslaget fick så många
röster att det nu går vidare till behandling inom
kommunen. LNF kommer att fortsätta trycka på i
frågan.

Vill du engagera dig?

Inom Lunds Naturskyddsförening kan man engagera
sig i någon av arbetsgrupperna (se sid 28). Men man
kan också vara med i styrelsen, som har det övergripande ansvaret för föreningen.
Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden under
terminerna och har däremellan kontakt via mejl. Du
behöver inte vara miljöexpert för att vara med, bara en
vilja att lära känna föreningen och bidra till att utveckla dess arbete. Vill du också utveckla dig själv i
relation till verksamheten, så finns det nationella och
regionala ledarskapsträffar och utbildningar att
delta i.
Är du intresserad, kontakta valberedningen:
Marianne Sillén (mariannesillen@bredband.net), Börje
Åhgren (borje.ahgren@telia.com) och Per Blomberg
(per_blomberg@hotmail.com).
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LNF:s arbetsgrupper
Klimatgruppen
Det hjälper inte med att politiker och andra människor
säger sig inse allvaret med den globala uppvärmningen. Det krävs handling och det krävs stora
omställningar för att det ska hända något. I klimatgruppen diskuterar vi hur vi kan påverka vår omvärld
att gå i rätt riktning. Kontaktperson: Tomas Björnsson,
cicero@rtb.se
Cykelgruppen
Att underlätta för cykling är en av föreningens
hjärtefrågor. Det finns en aktiv cykelgrupp, som
arrangerar cykeldagar och påverkar kommunen att
prioritera cyklingen. Vi kommer också att följa upp de
svar de politiska partierna har lämnat om cykling inför
det senaste valet. Vi inventerar cykelvägar och påtalar
brister, vi granskar tillgången på cykelställ och har
nära kontakt med tekniska förvaltningen. 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
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arbeta med olika frågor med anknytning till detta och
alla är välkomna. Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn
0738 433494.
Plangruppen
Är du intresserad av att försöka påverka Lunds
kommuns planering så att den tar ökad hänsyn till
miljön, naturen och klimatet? Då är du välkommen till
plangruppen, som bevakar plan- och trafikärenden
inom kommunen och skriver remissyttranden i viktiga
frågor.
För att vara med i plangruppen bör man vara
engagerad i vad som händer i Lunds kommun.
Gruppen välkomnar särskilt den som har någon
särskild kompetens som till exempel erfarenhet av
planarbete, kunskaper om vattenfrågor eller flora och
fauna. Man behöver inte kunna allt, det är värdefullt
att frågor kan belysas ur olika aspekter. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 046 184140.
Kemikaliegruppen
Vill du veta vilka kemikalier som finns i din vardag?
Har du kanske lite kemikalieångest? Vill du bidra till
förbättring? Oavsett vilket är du välkommen till vår
kemikaliegrupp. Vi vill anordna föreläsningar och
workshops, inventera butiker och arbeta med politisk
påverkan. Kontaktperson Björn Jensen, bjrn.jensen@
gmail.com
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LNF:s styrelse 2018 (fram till årsmötet 2019)
Tomas Björnsson ordförande

046 138158

cicero@rtb.se

Margit Anderberg sekreterare

046 184140

Ingela Björck

0736 696292

margit.anderberg
123@gmail.com
ingela.bjorck@
comhem.se
christina.caspar2@
gmail.com
staffan.u.nilsson@
gmail.com
leif.runeson@
comhem.se
cecilia.wide@
gmail.com
hjalmarahren@
gmail.com

vice ordf.

Christina Caspar
Staffan Nilsson

0734 386708
kassör

0738 433494

Leif Runeson

046 139131

Cecilia Wide

0706 377341

Hjalmar Åhrén

fältbiolog

0761 082284

Bli medlem i Naturskyddsföreningen

Läs på www.naturskyddsforeningen.se eller ring 08 7026577. Berätta
att du har blivit värvad av Lunds Naturskyddsförening.

Meddela din e-postadress

Naturskyddsföreningen skickar några gånger om året ut
medlemsinformation 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.
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Kontakta Lunds Naturskyddsförening

Postadress: Grönegatan 7, 1 tr, 222 24 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 samarbetar med Studiefrämjandet.
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RETURADRESS:
Leif Runeson
Lagerbrings väg 6 E
224 60 LUND

Ti 5 feb
Startmöte
On 6 feb Vad krävs för att klara klimatet?
(Stadsbibl.)
On 13 feb Psykologin bakom våra klimatbeslut (Stadsbibl.)
Sö 17 feb Vinterfåglar Gullåkra mosse
On 20 feb Nollutsläpp i basindustrin
(Stadsbibl.)
On 27 feb Vad menas med hållbarhet?
(Stadsbibl.)
On 6 mars Klimatrevy (Stadsbibl.)
On 13 mars Självkörande bilar (Stadsbibl.)
On 20 mars Semester på tåg (Stadsbibl.)
To 21 mars Årsstämma med föredrag
Lö 23 mars Strandstädning Alnarp
On 27 mars En framtid utan tillväxt?
(Stadsbibl.)

On 3 apr Kan Sverige ge mat åt svenskarna?
(Stadsbibl.)
Lö 6 apr Klädbytardag
Sö 7 apr Vårblommor i Lund
On 10 apr Litteratursamtal (Stadsbibl.)
Lö 13 apr Cykeldag på Stortorget.
On 17 apr Myrstigen i Skrylle
Sö 5 maj Klimatvandring i Skrylle
Sö 19 maj Vandring på Örby ängar
Sö 26 maj Vandring Alnarpsparken
To 30 maj Bin vid reningsverksdammarna
On 5 juni Naturnatten
Sö 9 juni Röjning i Kaninlandet
On 19 juni Vandring S:t Hans backar
Sö 21 juli Önneslövs fälad
On 14 aug Floravandring i Lund
Lö 17 aug Slåtter i Domedejla mosse

lund.naturskyddsforeningen.se

