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Ordföranden har ordet

Vi har ofrivilligt fått en stor

omställning av vårt samhälle.

Den har visat att om bara viljan

finns så går det att ställa om.

Många storstäder i världen har

t.ex nu fått renare luft, och kommer att vilja fortsätta

slippa hälsovådliga utsläpp även i fortsättningen.

Coronakrisen skulle kunna användas som häv-

stång för förändringar. Miljörörelsen kan peka på hur

livskvaliteten kan ökas genom att man pendlar

mindre, cyklar på semestern och konsumerar mindre.

När väl ett beteende har förändrats (oavsett vad

förändringen beror på) är det lättare att fortsätta med

de nya vanorna.

Naturskyddsföreningen startade i våras kampan-

jen ”hela Sverige ställer om”. Den fick ju inte de start-

förhållanden man tänkt sig, men idéerna i kampanjen

är definitivt riktiga.

Omställningen måste utformas av oss alla

tillsammans. Miljörörelsen kan inte erbjuda färdiga

svar på alla frågor, men målet är klart: att minska

utsläppen till ett absolut minimum och att göra allt

för att värna den natur vi har.

Omställningen måste också vara rättvis. Det finns

också många förslag till stöd för dem som har svårare

att ställa om snabbt, så att till exempel inte

landsbygden missgynnas.

Vill du hjälpa till i omställningsarbetet, kom på

vårt startmöte i september eller skriv ”jag vill hjälpa

till” i ett mejl till lund@naturskyddsforeningen.se.
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Utflykter och möten hösten 2020

Varmt välkomna till Lunds Naturskyddsförenings

föreläsningar, studiecirklar, arbetsgrupper och

utflykter hösten 2020! Här har vi listat utflykter och

möten i kronologisk ordning, medan föreläsningarna

finns på sidan 11.

Först lite praktisk information:

• Titta alltid på hemsidan inför ett visst arrangemang,

så att ingenting ändrats eller blivit inställt.

• Vid utflykter, välj kläder efter väder samt rejäla skor.

Glöm inte sittunderlag och fika!

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

• Om något är oklart, ring respektive kontaktperson!

Vandring i Höjeådalen

Vandring i Höjeådalen i samarbete med Höjeådalens

intresseförening (HIF). Höjeådalen är Lunds närmaste

naturområde, men dess biologiska mångfald och

rekreationsvärden hotas av Lunds och Staffanstorps

exploateringsplaner. På den här vandringen kan du

uppleva naturen och på plats få veta mer om

kommunernas planer.

Vi träffas kl 15 vid fågeltornet norr om renings-

verksdammarna vid Höjeåvägen, ungefär där denna

möter Högbovägens förlängning. Närmaste busshåll-

plats är linje 2-hållplatsen Jöns Ols Toft.

Kontaktperson Peter Sondhauss, tfn 0728 710086.

Sön 6 sep



Besök vid odlingslotterna vid Källby mölla

Vi besöker odlingslotterna vid Källby mölla mellan

Klostergården och Höje å. Odlingslottsföreningen

arbetar här för att anlägga perenner som gynnar

pollinatörer samt skapa ett skogsträdgårdsliknande

område på föreningens gemensamma yta. Martina

Fingerroos och Jonas Årman från gruppen Ätbara

Lund visar och berättar.

Samling vid busshållplats Korpvallen på Västanväg

kl 11. Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn 0738 433494.

Startmöte

Är du nyfiken på föreningens arbete och 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 träffas kl. 19–21 på Studiefrämjandet, sal 7,

Fabriksgatan 2. Är det fortfarande inte möjligt att

träffas inomhus på grund av pandemin, så försöker vi

gå till Bjerredsparken strax intill och ha ett litet

utomhusmöte i stället.

Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Cykeldag

Denna cykeldag ingår i den europeiska trafikant-

veckan.Tekniska förvaltningen räknar med att vara ute

på stan och prata cykling. Föreningens cykelgrupp

deltar under dagen, om det är möjligt med hänsyn till
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pandemin.

Hör av dig till Tomas Björnsson om du vill vara

med, tfn 046 138158.

Biåret i Botaniska trädgården i Lund

Biodlare Martine Borglin har två bikupor som står i

Botan. Hon visar och berättar om bins märkvärdiga

och spännande egenskaper och liv samt om året i

bikupan.

Samling vid ingången till växthusen i Botan kl 15.

Kontaktperson Karin Nilsson, tfn 0725 053818.

Svartbräken
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Sön 27 sepFiskar och andra djur i Höje å

Visste du att det finns fisk i Höje å? Biologen Anders

Sjöberg visar och berättar om vilka fiskar och andra

djur som finns i Höje ås vatten. Deltagarna får också

möjlighet att själva håva i ån.

Samling vid busshållplatsen i Värpinge by kl 14.

Kontaktperson Karin Nilsson, tfn 0725 053818.
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Sön 11 okt

Sön 3 jan

Landskapsvandring mot Lund från öster

En vandring från Dalby till östra Lund kan vara en

tidsresa. Geologen Joachim Regnéll och landskaps-

vetaren Nils Wallin visar hur landskapet formats av

geologin och människans påverkan. På olika kartor

kan vi längs vägen se samband mellan geologiska

förhållanden och hur landskapet omvandlats från

äldre tiders lantbruk till dagens stordrift.

Vi startar vid Dalby Söderskog kl 10.30 och vandrar

via Billebjär och Hardeberga mot Arendala och Linero.

Buss 159 går från Lund C kl 10.00. Från Linero finns

flera bussförbindelser in till Lund. Ta med kläder efter

väder, bra vandringsskor och en rejäl matsäck.

Kontaktperson Ingela Björck, tfn 0736 696292.

Nyårsvandring med fågelspaning

Vi inleder året med den sedvanliga fågelspaningen vid

reningsverksdammarna. Vi går i sakta mak från

Värpinge by mot Sankt Lars-området och spanar efter

övervintrande fåglar under sakkunnig ledning av

Linda Birkedal.

Samling vid busshållplatsen (stadsbuss 2) i

Värpinge by kl. 11.15. Ta med kikare om du har, riktigt

varma kläder eftersom vi rör oss långsamt, och fika

för en kort rast.

Kontaktperson Cecilia Wide, tfn 0706 377341.

9



Studiecirkel – Fåglar för nyfikna

Fågellivet i Skåne har mycket att erbjuda året om. I

vår cirkel bekantar vi oss med höstens och vinterns

fåglar. Cirkeln passar både nybörjare och lite mer

erfarna fågelskådare. Första träffen planeras till

helgen 29-30 augusti. Vi ses fyra gånger. Ofta blir det

även en bonusutflykt när något spännande händer i

fågellivet. Kostnad 400 kr. Anmälan och information

Cecilia Wide, tfn 0706 377341.

Arbetsgrupper (se kontakter till styrelsen på sid. 2)

Klimat: Vi vill driva på i omställningen till ett mer

klimatvänligt samhälle. Vi siktar på att starta en

samtalsgrupp eller studiecirkel via Internet på temat

”Hela Sverige ställer om”. Kontakter: Johanna, Tomas,

Lars.

Cykelgruppen vill påverka kommunen att prioritera

cyklister samt att få människor i allmänhet att cykla

mer. Kontakt: Tomas.

Plangruppen bevakar plan- och trafikärenden och

skriver remissyttranden. Kontakt: Margit Anderberg,

tfn 0706 970699.

Biologisk mångfald arbetar dels praktiskt med bl.a.

slåtter, dels med påverkansarbete för att främja

mångfalden i kommunen. Kontakt: Staffan.

Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens ungdoms-

organisation. Lunds Fältbiologer har en egen Face-

book-sida och ordnar många egna aktiviteter.
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Ons 14 okt

Ons 21 okt

Föreläsningsserie

I ett samarbete med Lunds Universitets håll-

barhetsforum och Lunds Stadsbibliotek ordnar vi ett

antal föreläsningar på temat klimat, miljö och

hållbarhet. De äger alla rum i Stadsbibliotekets atrium

med början kl 18 och följs av en frågestund och

möjlighet till diskussion.

På grund av pandemin kan föreläsningar komma

att bli inställda, eller ges för en begränsad publik med

föranmälan. Kontrollera på vår eller stadsbibliotekets

hemsida när det närmar sig.

2020 – en framtidsoptimistisk roman

2020 är en mörkt ironisk roman om att leva i

klimatkrisens tid. Med drastisk humor petar Jesper

Weithz i de infekterade existentiella, filosofiska och

politiska frågor som klimatkrisen ställer om rela-

tionerna mellan människa och natur, mellan fattig och

rik, mellan optimist och pessimist. Hör Jesper Weithz

berätta om de tankar om miljön och framtiden som

ligger bakom romanen.

Pandemin och klimatomställningen

Klimatkrisen har under året kommit i skuggan av den

förödande spridningen av Covid-19. Ändå har många

debattörer och forskare hävdat att pandemin skulle

kunna sätta fart på omställningen till ett hållbart

samhälle. Genom klokt riktade stimulans- och kris-

paket skulle det klimatsmarta gynnas och det föro-

renande komma på efterkälken. När 2020 går mot sitt

slut bjuder vi in en expertpanel för att diskutera hur

det har blivit.
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Ons 28 okt

Ons 4 nov

Transporter, glesbygd och coronakris

De som bor på landet är idag oftast beroende av bil.

Men det behövs kollektivtrafik även i glesbygden om

Sveriges klimatmål ska kunna nås, och det behövs

också styrmedel som kan kompensera glesbygdsborna

för ökade kostnader när bilparken ska bli fossilfri. Om

detta talar forskaren Lena Hiselius från K2, ett

nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Hon

har också nyligen börjat studera coronakrisens

påverkan på kollektivtrafik och pendlingsresor.

Urban natur, hur?

Mer än hälften av världens befolkning lever idag i

snabbt växande städer. För att inte bebygga jord-

bruksmark strävar man efter förtätning, vilket kan

utgöra ett hot mot grönytor, vattendrag och andra

livsmiljöer för djur och växter. Hur kan vi se till att

våra städer blir ett bra hem för både människor och

andra arter i en tid där den biologiska mångfalden och

även antalet individer av många vanliga arter dalar?

Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och

klimatforskning, har i flera år undersökt hur städer

kan bidra till biologisk mångfald med ett speciellt

fokus på pollinatörer, stadens form, och skötsel av

grönområden.
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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

Nanoplast – små partiklar, stora risker

De senaste åren har fler och fler forskargrupper slagit

larm om miljöeffekterna av mikro- och nanoplaster

(plastbitar som brutits ner till mindre än fem

millimeter). Hur påverkar egentligen dessa plastbitar

oss människor? Vilka effekter ser vi i marina

ekosystem? Och hur kan vi undvika att de sprids?

Tommy Cedervall är forskare vid NanoLund och

studerar hur nanopartiklar påverkar oss och vår miljö.

Han har även varit med och utvecklat en teaterpjäs

just om nanopartiklar.

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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LNF tycker

LNF har som vanligt skickat en rad skrivelser till

olika myndigheter under våren. Skrivelserna finns på

föreningens hemsida lund.naturskyddsforeningen.se

under fliken "Vi tycker".

Vårens skrivelser handlar bl.a. om järnvägen

Hässleholm-Lund, olika planärenden i kommunen, en

ansökan från Sydsten om fortsatt stentäkt, målade

symboler på cykelbanorna och E22-ans utbyggnad.

Om järnvägen skriver LNF att ett nytt dubbelspår

vore bra för regionaltrafiken, men att det kan göra

alltför stor skada på värdefull natur, kulturmiljöer och

bebyggelse. Därför bör man utreda att lägga nya spår i

anslutning till den befintliga banan. Tågen kanske då

inte kan köra i full hastighet överallt, men snabbtåg

med högst 250 km/timme kan ändå vara att föredra.

Skrivelserna om planärenden handlar om S:t

Larsparken-Höje å samt Östra Nöbbelöv. Föreningen

är positiv till dagvattendammar i Höje å-området och

har inget emot bostäder på det gamla centralkökets

plats. Dock bör antalet p-platser minskas med tanke

på närheten till både buss- och tågförbindelser. Vad

gäller Östra Nöbbelöv, så kommer en utbyggnad där

likt alla andra infrastrukturprojekt att ge stora utsläpp

av växthusgaser. Dessa måste minimeras så långt det

går, t ex genom att husen byggs i trä och återanvända

material. Mer hänsyn måste också tas till buller-

problemen.
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Sydstens ansökan om fortsatt stentäkt gäller ett

stenbrott två km sydost om Dalby. Här påpekar LNF

att ansökningshandlingarna tillfört viktig kunskap,

men att ändå mycket saknas. Ett viktigt mål är att

vattennivån i Knivsåsområdet ska kunna upprätt-

hållas utan pumpning, vilket betyder att berget måste

tätas innan bolagets tillstånd löper ut. Bolaget bör

också kunna visa att de föreslagna åtgärderna för att

rädda fridlysta fladdermusarter är tillräckliga och

hinner få full effekt innan verksamheten påbörjas i

området.

Yttrandet om målade symboler på cykelbanorna

handlar om att göra det lättare för cyklisterna att

cykla rätt genom pilar målade på underlaget. Dessa

behövs framför allt där en cykelbana slutar, t ex i en

korsning.

I ärendet om E22-an överklagade LNF Trafikverkets

beslut att bygga fler körfält mellan Gastelyckan och

Lund Norra samt en ny avfart till Idéon. Föreningen

upprepade sin åsikt att vägen inte bör byggas ut

eftersom Sveriges klimatmål kräver en minskad och

inte ökad trafik. Regeringen avslog dock överkla-

gandet och fastställde beslutet. ”Den samlade utveck-

lingen inom transportsystemet ska leda till att målet

för transportsektorns utsläpp nås. Det innebär dock

inte att varje enskild åtgärd (…) måste bidra till att

uppfylla klimatmålet” heter det i regeringsbeslutet.

LNF läser motiveringen så att regeringen menar att

klimatmålen ska nås, men utan att ändra den

nuvarande utbyggnadspolitiken.
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September

Sö 6 sep Vandring i Höjeådalen

Sö 1 3 sep Odlingslotterna vid Käl lby

mölla

Ti 1 5 sep Startmöte

Lö 1 9 sep Cykeldag

Sö 20 sep Biåret i Botan

Sö 27 sep Fiskar och andra djur

i Höje å

Oktober

Sö 1 1 okt Landskapsvandring

On 1 4 okt 2020 – en optimistisk

roman (Stadsbibl ioteket)

On 21 okt Coronakrisen & omstäl l -

ningen (Stadsbibl ioteket)

On 28 okt Transporter, glesbygd &

kris? (Stadsbibl ioteket)

November

On 4 nov Urban natur, hur?

(Stadsbibl ioteket)

On 1 1 nov Hållbar mobil itet

(Stadsbibl ioteket)

On 1 8 nov Nanoplast

(Stadsbibl ioteket)

On 25 nov Havet äter Skåne

(Stadsbibl ioteket)

Sö 3 jan Nyårsvandring

Meddela din e-postadress så får du

våra utskick några gånger per år.

lund.naturskyddsforeningen.se

RETURADRESS:

Leif Runeson

Lagerbrings väg 6 E

224 60 LUND


