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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

4000 medlemmar är LNF en kraft att räkna med.

Omslagsbild: Humlebagge. Foton: Tomas Björnsson, Staffan Nilsson.

Layout: Irene Persson. Tryck: Exakta, Malmö.

Lunds Naturskydds-

förening, LNF, är en

krets inom Natur-

skyddsföreningen.
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Ordföranden har ordet

Framtiden har kommit mycket

närmre. Effekterna av klimat-

krisen och krisen för den bio-

logiska mångfalden gör sig

alltmer påminda.

De tunga rapporterna om tillståndet i världen har

duggat tätt under hösten. Alla säger med eftertryck

samma sak: att världen måste ställa om, och det

snabbt. Detta borde inte vara så svårt som det låter. Vi

måste helt enkelt sluta använda fossila bränslen så

fort som möjligt.

I ett utvecklat land som Sverige borde det vara

extra lätt. Det finns en politisk överenskommelse om

att utreda hur och när fossila bränslen kan fasas ut i

Sverige. Naturskyddsföreningen anser att de fossila

bränslena måste vara förbjudna senast 2030. Det

behövs om världen ska ha någon chans att hålla

uppvärmningen under 1,5 grader.

Men omställningen måste förstås vara rättvis. Det

är nödvändigt, både av etiska skäl och för att den ska

vara politiskt genomförbar. Det finns också många

förslag till stöd för dem som har svårare att ställa om

snabbt, så att inte landsbygden missgynnas.

Sverige är ett litet land och våra utsläpp kan

tyckas små i ett globalt sammanhang. Vad vi gör har

dock stor betydelse och kommer att ge eko långt

utanför våra gränser.

Vill du hjälpa till i omställningsarbetet, kom på

vårt startmöte i februari eller mejla till lund.natur

skyddsforeningen.se och skriv ”jag vill ställa om”.
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Getingspindel



Lör 1 feb

Utflykter och möten våren 2020

Varmt välkomna till Lunds Naturskyddsförenings

föreläsningar, studiecirklar, arbetsgrupper och ut-

flykter våren 2020. 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.

• Hundar får följa med, men ska hållas i koppel av

hänsyn till medvandrarna och naturen.

• Deltagande är öppet även för icke-medlemmar och

gratis om inget annat sägs, men man betalar själv

eventuella reskostnader.

• När vi reser kollektivt, kontrollera gärna aktuell

tidtabell.

• Om något är oklart, ring respektive kontaktperson!

Bevara mörkret – räkna stjärnor

Människan använder alltmer ljus, som sprids långt

och ger ljusföroreningar som påverkar växter och djur.

Även vår egen hälsa påverkas negativt. I februari 2019

startade ett projekt för att lyfta detta. Projektet kallas

Stjärnförsöket, och omfattar bl.a. Lunds universitet,

Högskolan Kristianstad och Svenska astronomiska

sällskapet. Motsvarande projekt genomförs nu också i

England, Irland och Spanien.

Du kan delta genom att räkna stjärnor där du bor

och rapportera. Vi berättar hur du gör, enkelt och med

mycket billigt material.
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Tis 4 feb

Möte

Tis 18 feb

Vi samlas kl. 18. Platsen är preliminärt planerad till

Fornängen vid Gunnesbovägen. Kontakta Cecilia Wide

0706-377341 om du vill delta för exakt plats och vad

du ska ta med, bland annat en papprulle t.ex. en tom

hushållspappersrulle. Välkomna – alla behövs! Läs

mer på https://forskarfredag.se/forskarfredags-mass

experiment/stjarnforsoket-2019/

Startmöte

Är du nyfiken på föreningens arbete eller kanske vill

engagera dig så är du välkommen på vårt startmöte.

Där berättar vi om hur vi arbetar på olika sätt, och

presenterar våra arbetsgrupper som klimatgruppen,

cykelgruppen, plangruppen och gruppen för biologisk

mångfald. Vi bjuder på fika.

Kl. 19–21 på Studiefrämjandet, sal 7, Fabriksgatan  2.

Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Introduktion till Artportalen

Artportalen är ett digitalt rapportsystem för

inrapportering av fynd av vilda djur, växter och

svampar. Det är till för såväl allmänheten som

professionella biologer och är ett viktigt verktyg för att

hålla reda på förekomster av olika arter, inte minst

inom naturvården. Denna kväll introducerar Staffan

Nilsson hur Artportalen fungerar, både hur man kan

söka fram befintliga data och hur man själv

rapporterar in observationer. Ta med en bärbar dator,
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om du har en.

Arrangemanget hålls i salen Ängen på

Ekologihuset i Lund, ingång från östra entrén på

Sölvegatan 37. Pågår kl. 18:00 – 21:00 (senast, beroende

på hur mycket frågor som finns). Föranmälan till

staffan.u.nilsson@gmail.com för garanterad plats.

Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn 0738 433494.

Vinbärsfuks
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Tor 19 mars

Lör 21 mars

Årsstämma med föredrag ”Odla din egen mat”

Vi inleder årsstämman med ett föredrag av Karin

Jansson, redaktör för kvartalstidskriften Odlaren och

lärare vid Holma folkhögskola. Karin berättar om hur

man odlar sin egen mat med ekologiska metoder som

bidrar till biologisk mångfald, friskare jordar och

hälsosamma livsmedel.

Föredraget börjar kl. 18:30. 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.

Lokal är IOGT-NTO, Bantorget 5 i Lund.

Kontaktperson Tomas Björnsson, 046 138158.

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

busstation, där vi blir hämtade och får åka bil sista

biten ut till stranden. Vi räknar med cirka tre timmars

arbete. Denna aktivitet kan ställas in om vädret blir

alltför besvärligt – se LNFs hemsida eller ring

kontaktpersonen Henrik Jonsson, tfn 0708 989179.
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Lör 28 mars

Sön 29 mars

Klädbytardag

Denna dag ordnar Naturskyddsföreningen klädbyten

över hela landet. I Lund kommer vi att ha klädbyten i

Domkyrkoforum, och kanske på fler ställen. Mer in-

formation kommer på lund.naturskyddsforeningen.se

när det närmar sig.

Mossor i västra Skrylle

Mossorna är en förbisedd men artrik grupp växter med

en intressant biologi. Vi vandrar runt i Skrylles

sydvästra delar och bekantar oss med några av de

karaktäristiska och vanliga arterna tillsammans med

Staffan Nilsson. Samtidigt kan vi studera mossornas

livsmiljö och deras roll i skogens ekosystem. Inga

förkunskaper behövs. Ta gärna med lupp.

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

till hållplats Dalby Dalbybadet kl. 10:26. De som

ansluter från annat håll kan samlas på p-platsen vid

Dalbybadet på Lögaregatan kl. 10:20. Kontaktperson

Staffan Nilsson, tfn 0738 433494.
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Ons 8 april

Ons 15 april

Leta vårtecken i Skrylle

Påsklovslediga barn och medföljande vuxna är

välkomna till en runda i Skrylles omgivningar. Skogen

börjar grönska och djurlivet vaknar, vad är det vi kan

se och höra? En naturvägledare hjälper oss att hitta

vårtecknen. Bäst för barn från fem år och uppåt.

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.

Vårblommor i S:t Larsparken

Lunds parker bjuder på en vackert blommande

vårflora. I Sankt Lars-parken i södra Lund bekantar vi

oss med vårlökar, nunneörter och andra tidig-

blommande arter tillsammans med Ulf Ryde.

Samling kl. 18:00 vid Sankt Lars vårdcentral, Sankt

Lars väg 6. Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn 0738

433494.
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Lör 25 april

Sön 10 maj

Utflykt

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. Årets tema är barn och cykling.

Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Hörby fälad

Vi lämnar Lund och besöker naturreservatet Hörby

fälad, helt nära Hörby tätort. Det är en enefälad med en

rik flora där vi kan hoppas på att se backsippor och

Sankt Pers nycklar. Där finns också en damm med rikt

fågelliv, och spår från forna tider i form av

domarringar från järnåldern. Guide är Hörbys

kommunekolog Mikael Ulvholt, och vandringen tar

cirka två timmar med rast. Den som vill gå längre kan

följa Skåneleden norrut mot Fulltofta på egen hand.

Skåneexpressen 2 går från Lund C kl. 9:17 och

kommer till Hörby Magistergatan kl. 9:50. Därifrån går

vi cirka 15 minuter till Hörby fälad. Buss tillbaka till

Lund går en gång i timmen. Kontaktperson Margit

Anderberg, tfn 0706 970699. Samarrangemang med

Hörby Naturvårdsförening.
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Trollsländor i Källbyområdet

Tillsammans med insektsexperten Linda Birkedal

tittar vi på trollsländor i Källbyområdet i södra Lund.

Trollsländor är praktfulla insekter och mycket skick-

liga flygare som står högt i näringskedjan och spelar

en viktig roll i ekosystemet. Inga förkunskaper behövs.

Glöm inte fika.

Samling kl. 10:00 vid busshållplats Korpvallen på

Klostergården. Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn

0738 433494.
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Naturnatten

Över hela landet ordnas Naturnatten den 5 juni,

kvällen före Nationaldagen. Det har också LNF gjort

många gånger. Hur det blir i år är i skrivande stund

oklart, men håll utkik efter information på vår

webbplats och på sociala media när det närmar sig! Vi

skickar också ut ett medlemsbrev före sommaren, så

se till att du har meddelat din epostadress till

föreningen (se sid 30).

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 spirande trädplantor på

Kaninlandets öppna sandytor för att hindra igen-

växningen och främja insekternas fortlevnad. Du är

välkommen att hjälpa till, eller du kan bara gå omkring

och njuta av rikedomen av blommor och fjärilar.

Barnen får gärna vara med, det är bra om de springer

omkring och nöter på gräset.

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.
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Slåtter på 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.

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 preliminärt från Lund C kl. 9:27 och

kommer till Löddesnäsvägen kl. 9:57 efter att ha

passerat Bjärreds centrala delar. Kontrollera buss-

tiderna för säkerhets skull. Ta med fika, oömma kläder

och vattentäta skodon. (Det finns redskap till ut-

låning.) Kontaktpersoner Leif Runeson, 046 139131 och

Lars-Göran Lillvik, 0721 847326.
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Dagvattenhantering vid Lunds nya tingshus

Leif berättar om vattenflöden i Rinnebäcksravinen



Cykeltur till Västerbro

Lunds kommun berättar om planerna för nya Västerbro



Föreläsningsserie

I ett samarbete med Lunds Universitets håll-

barhetsforum och Lunds Stadsbibliotek bjuder vi in

lundaborna till ett antal föreläsningar på temat klimat,

miljö och hållbarhet. De äger alla rum i Stads-

bibliotekets atrium med början kl 18 och följs av en

frågestund och möjlighet till diskussion.

Alternativ till kött

Flera tunga instanser har visat på klimat- och

miljöpåverkan från storskalig djurhållning – vi

behöver alltså konsumera och producera mindre kött

och mer växtbaserade produkter. Men vilket protein

ska vi ersätta köttet med? Tobias Linné och Karolina

Östbring forskar inom projektet ’The Protein Shifts’

och kommer presentera två möjliga vägar framåt: raps

och odlat kött.

Bättre och bättre dag för dag – eller?

I den industrialiserade världen är vi vana att förvänta

oss ständigt bättre hälsa, mer bekvämlighet och större

välmående. Tillväxten har ofta kunnat ge oss detta.

Men om det nu av klimat- och miljöskäl krävs

"nerväxt" (degrowth) i stället för fortsatt tillväxt, kan vi

klara av att förändra vår världsbild och våra

förväntningar? Om detta talar Max Koch, sociolog och

professor i socialpolitik i Lund.
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Europas jordbruk i framtiden

Det moderna jordbruket har lett till utarmade jordar

och en minskning av den biologiska mångfalden, och

påverkas nu också av klimatförändringarna. Räcker

EUs nya jordbruksprogram för den omställning som

behövs? Professor Yann Clough, ekolog och forskare

vid Centrum för miljö- och klimatforskning i Lund,

beskriver jordbrukets miljö- och klimatproblem och

vad som krävs för att lösa dem.

Förnybart är framtiden

För tio år sedan fick man välja mellan att "rädda

världen" (slå vakt om klimat och miljö), och att "rädda

värden" (se till att gå med vinst). Nu däremot finns det

mycket som är både klimatvänligt och lönsamt, menar

Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och f d

generaldirektör för Energimyndigheten. Förnybart är

framtiden, även om olje- och kolintressena spjärnar

emot av alla krafter.

Gruvkonflikter i norr

Svensk gruvpolitik är en av våra mest laddade

hållbarhetsfrågor. Vilka avvägningar görs i den

svenska gruvnäringen och hur ser motståndet ut mot

den? David Harnesk är lektor vid Lunds universitets

centrum för hållbarhetsforskning LUCSUS. Han

beskriver i sitt föredrag konflikten mellan ekonomisk

utveckling och miljöbevarande åtgärder på den

svensk-samiska landsbygden.
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Gör skillnad!

När forskningsrapporterna om eskalerande klimat-

förändringar duggar tätt är det lätt att ångesten tar

över. Men det finns ett botemedel – medvetenhet och

engagemang. I Emma Sundhs inspirerande föreläs-

ning, som tar avstamp i boken Gör skillnad! ges

konkreta verktyg till verklig förändring och inspiration

för hur omställningen kan se ut. Emma Sundh är en av

initiativtagarna till Klimatklubben.

Hållbar mobilitet - hur svårt är det?

Trafikplanerarna arbetar hårt med att öka gång-, cykel-

och kollektivtrafiken, men det arbetas sällan lika hårt

för att minska biltrafiken. Ändå behövs det, för inte

ens med elbilar kan den svenska bilparken fortsätta

vara lika stor. Till Koglin är lektor i Trafik och väg och

Dalia Mukhtar-Landgren lektor i statsvetenskap i

Lund. De studerar dessa frågor vid K2, ett nationellt

kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Havet äter Skåne

FNs klimatpanel IPCC har olika scenarier för hur

snabbt havsnivån kommer att höjas, men att den höjs

är otvetydigt. Olika länder arbetar efter olika scenarier,

och Sverige lägger sig lägst i en jämförelse med åtta

länder i Europa. Kustingenjören Caroline Hallin

berättar om havsnivåhöjningarnas troliga effekter på

Skåne och vad som kan göras för att klimatanpassa

den skånska kusten.
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Semester på cykel

"Hemester", dvs semester i hemlandet, har blivit en ny

trend av bland annat klimatskäl. Det innebär ett

uppsving för långcyklingen. Den här kvällen kommer

Lina Jönsson från Region Skåne att tala om Skåne som

cykelregion, Katarina Bergstrand att berätta om

utbudet hos Sweden by Bike, Lars Strömgren att tala

om hur Cykelfrämjandet arbetar, och Tomas Björnsson

att ge praktiska råd om packning, dagsetapper m m.
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Ons 15 april
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LNF tycker

LNF har som vanligt skickat en rad skrivelser till olika

myndigheter under hösten. Skrivelserna handlar bl.a.

om stenbrottet invid Skrylle och utbyggnadsplanerna

vid Höje å. Alla skrivelser finns på föreningens

hemsida lund.naturskyddsforeningen.se under fliken

"Vi tycker".

NCCs bergtäkt i Södra Sandby är en följetong där

LNF redan tidigare lämnat in flera yttranden utan att

få gehör. Nu skriver föreningen till Länsstyrelsen med

samma åsikter, nämligen att bolagets tillstånd bör

återkallas och fortsatt täkt förbjudas. Skälet är att

Natura 2000-området i närheten torkar ut genom att

stora mängder vatten dräneras in i täkten. Området

bör återställas på bolagets bekostnad, tycker LNF.

Vad gäller Höje å-området, så har LNF skrivit både

till Lunds och Staffanstorps kommuner. Till Lund

skriver föreningen att industrimarken väster om

järnvägen nog kan användas för bostäder, men att

ingen ny bilväg bör byggas över ån. Koloniområdena

bör vara kvar, och mark till nya odlingslotter avsättas

för att ersätta de lotter som försvinner när järnvägen

byggs ut.
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Reningsverkets område vid Höje å skulle kunna

omvandlas till park, tycker föreningen vidare, men

absolut inte till ljud- och ljusstörande fotbollsplaner

med strålkastare. Vad gäller bebyggelsen i Källby-

området, slutligen, så bör planeringen utgå från en

minimal biltrafik i området. Gång och cykel ska vara

prioriterade transportsätt.

I skrivelsen till Staffanstorp påpekar föreningen att

deras planområde Flackarp-Höjebromölla i huvudsak

består av högsta klassens jordbruksmark. Sådan mark

är en begränsad resurs som måste sparas för

kommande generationer. Bebyggelse så nära som 100

meter söder om Höje å skulle också störa natur-

området kraftigt.

LNF är mycket kritisk till Trafikverkets beslut att

bygga ut motorvägen E22 med en ny trafikplats vid

Idéon, och har överklagat beslutet till regeringen.

Andra skrivelser under hösten handlar om fler

cykelställ i staden, förbättrad cykeltrafik inom Nova-

området och om bättre organisation och information

för att lämna saker till återbruk och återvinning.



Studiecirkel - Fåglar för nyfikna

När dagarna ljusnar och våren kommer kvittrar och

flöjtar det alltmer 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 fort-

skrider återvänder de fåglar som flyttat söderut till

Europa under vintern. En dag hör man en sånglärka

flyga förbi – härlig känsla. Senare på våren kommer de

fåglar som flyttat ner till tropikerna. Lövsångarens lite

vemodiga sång hörs och snart kvittrar det och sjungs

i varje buske.

Vi ses under fyra träffar och följer detta fågelliv.

Första datum är 16 februari. Nästa blir prel 7 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. Någon gång har jag lagt

till en längre resa till Öland. Anmälan och information

Cecilia Wide: cecilia.wide@gmail.com   0706 377341.

Engagera dig!

I dessa tider av stora hot mot vår miljö behöver vi

många engagerade människor. Du kan göra stor nytta

genom att bara vara med på olika evenemang som

cykeldagen eller klädbytardagen. Du kan också vara

med i någon av våra arbetsgrupper som cykelgruppen,

mat- och klimatgruppen med flera (se sidan 29).

Hör av dig till kontaktpersonen i respektive grupp

eller kom på vårt startmöte 4 februari och träffa

styrelsen och andra engagerade.
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Du 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 eller biologiskt sak-

kunnig 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 verksam-

heten, så finns det nationella och regionala ledar-

skapsträffar och utbildningar att delta i.

Är du intresserad, kontakta valberedningen: Börje

Åhgren (borje.ahgren@telia.com), Eva Sköld (evsk99@

gmail.com) eller Per Blomberg (per_blomberg@hotmail

.com).

Upprustning av koloniträdgård för att främja
aktivt lärande

Sitter du inne på värdefull kunskap om hur en

koloniträdgård bör rustas upp och förvaltas? Toppen!

Vårfruskolans årskurs fyra ska under våren få praktisk

kunskap inom biologisk mångfald och hållbar mat

genom att sköta om sin egen koloniträdgård, men

trädgården är i behov av lite kärlek innan den kan

brukas. Om du har kunskap, intresse, material – ja, allt

som kan vara användbart – för fixa elevernas

koloniträdgård, är du hjärtligt välkommen att höra av

dig till Lisa Hammarlund, hammarlundlisa@live.se

eller 0707 614833.

Detta projekt är ett samarbete mellan Vårfruskolan

och vår riksförening.
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Hållbara förflyttningar

Det talas mycket om att öka gång-, cykel- och kollek-

tivtrafiken – men om klimatmålen ska nås måste

också biltrafiken minska. Tekniska förbättringar som

elbilar eller biobränslen räcker inte om målen ska nås

i tid. Det erkänner till och med Trafikverket, som i en

rapport skrivit att biltrafiken måste minska med runt

20 procent om det ska gå att nå målen om 70 procents

minskning av utsläppen från trafiken till 2030.

I ljuset av detta är det ofattbart att utbyggnaderna

av vägnätet fortsätter. Om man bygger ut så ökar bara

trafiken – det är ett känt faktum inom transport-

forskningen. Efter några år är det fullt även på de

nybyggda vägarna, och det har blivit ännu svårare att

nå utsläppsmålen.

Lunds Naturskyddsförening har i många remissvar

påpekat detta utan att få gehör. Vi har till och med

överklagat beslutet om motorvägsavfarten vid Idéon

till Mark- och miljödomstolen för att det strider mot

den nyligen antagna klimatlagen. Ändå har vi fått

avslag.

Till massbilismens avigsidor hör inte heller bara

utsläppen. Ett annat problem är den plats fordonen

tar. Varje bil kräver tillgång till P-platser både vid

hemmet, vid arbetsplatsen och vid olika inköpsställen

m m, samt stora vägytor. I bostadsområdena tränger

bilarna också undan annan naturlig verksamhet, som

barns lek i sitt närområde.

I Lund finns det många som bestämt sig för att

undvika bilkörande och ta sig fram på annat sätt. De

visar att det inte alls är omöjligt att ta sig till arbetet,
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hämta barnen, ta med dem till aktiviteter samt göra de

dagliga inköpen utan att använda bil. Nu finns det

också en rörelse för att ta cykel eller tåg på semestern.

Hjälp oss att sprida dessa goda vanor! Det gör du

förstås genom att vara ett föredöme själv, men också

genom att prata med våra politiker om att bilen inte

kan fortsätta vara normen om vårt samhälle ska klara

klimat- och miljökriserna.

Lundaförslag
”Lundaförslag” innebär förslag från Lunds invånare till

Lunds kommun. Förslag som får mer än 100 röster på

webben tas upp och behandlas vid respektive kom-

munal enhet. Lundaförslagen handlar inte sällan om

miljö. Gå gärna in och läs dem, och rösta på dem du vill

stödja! Listan över pågående förslag finns på

https://service.lund.se/Citizen/Proposal.



LNF:s arbetsgrupper

Cykelgruppen

”Att inte cykla är att gå för långt.” Denna vinnande

slogan kan stå som motto för Lunds Naturskydds-

förenings mycket aktiva cykelgrupp.

Vår förening har sedan ett år tillbaka inventerat

behovet av cykelställ i de centrala delarna av Lund.

Det har resulterat i en skrivelse till kommunen med

en lista på ett stort antal platser där vi tycker att det

behövs fler cykelställ. Trängseln är störst vid Central-

stationen och intilliggande kvarter, i områdena kring

Mårtenstorget och Juridicum, Stora Södergatan söder

om Stortorget samt vid busshållplatsen vid Jupiter-

gatan.

Cykelgruppen var också med när Tekniska

förvaltningen stod på Bantorget under Trafikant-

veckan i september. Då firade man att styrdokumentet

”LundaMaTs” (Lunds arbete med ett miljöanpassat

transportsystem) har funnits i tjugo år. Under våren

kommer cykelgruppen att studera detta dokument

noggrannare och se hur det har gått med alla ambi-

tioner.

Vill du vara med i cykelgruppen så kom på det

första mötet tisdag 11 februari, kl 18.30 på Studie-

främjandet, Fabriksgatan 2. Kontaktperson Tomas

Björnsson, tfn 046 138158.
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Mat och klimat

Sedan i höstas finns en studiecirkel som studerar

detta ämne. Man är välkommen att gå med i gruppen

när som helst. Vi vill ta fram åtgärdsförslag och även

praktiska tillämpningar. Hör av dig till oss och/eller

kom på startmötet tisdag 4 februari. Kontaktperson

Lars Nerpin (larsnerpin@outlook.com).

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär en uppsjö av arter och

naturtyper, vilket ger en rikare natur samt friskare och

tåligare ekosystem. I Lunds kommun är stora arealer

uppodlade och bebyggelse och vägar breder ut sig,

men det finns också områden med rik natur. Alla är

välkomna i gruppen. 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. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706

970699.

29



LNF:s styrelse 2019 (fram till årsmötet 2020)

Tomas Björnsson ordförande 046 138158 cicero@rtb.se

Margit Anderberg sekreterare 0706 970699 margit.anderberg

123@gmail.com

Johanna Andersson 0703 997427 johanna.andersson.e@

gmail.com

Ingela Björck vice ordf. 0736 696292 ingela.bjorck@

comhem.se

Åsa Österman Jaworowski 0709 580960 asa.jaworowski@

gmail.com

Lars Nerpin 046 2113489 larsnerpin@

outlook.com

Staffan Nilsson kassör 0738 433494 staffan.u.nilsson@

gmail.com

Leif Runeson 046 139131 leif.runeson@

hotmail.com

Cecilia Wide 0706 377341 cecilia.wide@

gmail.com

Hjalmar Åhrén fältbiolog 0761 082284 hjalmarahren@

gmail.com
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Meddela din e-postadress

Om du ändrar din e-postadress, tänk på att meddela din nya adress

till lund@naturskyddsforeningen.se. Om du flyttar behöver du inte

meddela det, postadressen uppdateras automatiskt via folk-

bokföringen.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Samtliga personuppgifter som LNF har tillgång till finns i

Naturskyddsföreningens centrala medlemsregister. Kontakta

medlem@naturskyddsforeningen.se om du vill se vilka uppgifter om

dig som är sparade eller föra in ändringar.



Kontakta Lunds Naturskyddsförening

Postadr: c/o Björnsson, Fjelievägen 24 A, 227 36 Lund

E-post: lund@naturskyddsforeningen.se

Webbadress: lund.naturskyddsforeningen.se

www.facebook.com/lundsnaturskyddsforening

Fältbiologerna är en förening för dig som är ung, gillar

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

där vi kollar på fåglar, letar trollsländor, lyssnar på

grodor och går på skogspromenader. Vi anordnar

aktioner, studiecirklar, lär oss om miljöproblemen

och försöker lösa dem. Medlemskapet är gratis och

du behöver inga förkunskaper! Läs mer på

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

Åhrén, hjalmarahren@gmail.com, tfn 0761 082284. Vi

finns även på facebook och instagram.

Studiefrämjandet

Lunds Naturskyddsförening sam-

arbetar med Studiefrämjandet.
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On 29 jan Alternativ ti l l kött

(Stadsbibl ioteket)

Lö 1 feb Bevara mörkret - räkna stjärnor

Ti 4 feb Startmöte

On 5 feb Bättre och bättre dag för dag -

el ler? (Stadsbibl ioteket)

On 1 2 feb Europas jordbruk i framtiden

(Stadsbibl ioteket)

Ti 1 8 feb Introduktion ti l l Artportalen

On 1 9 feb Förnybart är framtiden

(Stadsbibl ioteket)

On 26 feb Gruvkonfl ikter i norr

(Stadsbibl ioteket)

On 4 mars Gör skil lnad! (Stadsbibl ioteket)

On 1 8 mars Hållbar mobil itet - hur svårt är

det? (Stadsbibl ioteket)

To 1 9 mars Årsstämma med föredrag

Lö 21 mars Städning av Alnarps strandängar

On 25 mars Havet äter Skåne

(Stadsbibl ioteket)

Lö 28 mars Klädbytardag

Sö 29 mars Mossor i västra Skryl le

On 8 april Leta vårtecken i Skryl le

On 1 5 april Vårblommor i S:t Larsparken

On 1 5 april Semester på cykel

(Stadsbibl ioteket)

Lö 25 april Cykeldag

Sö 1 0 maj Hörby fälad

Sö 31 maj Trol lsländor i Käl lbyområdet

Fr 5 juni Naturnatten

Sö 1 4 juni Röjning i Kaninlandet

Lö 1 5 aug Slåtter på Domedejla mosse

lund.naturskyddsforeningen.se
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