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Ordföranden har ordet

Varje samhälle behöver motiv

och berättelser för att motivera

sina ojämlikheter, skrev den

franske ekonomen Thomas

Piketty i en uppmärksammad

bok nyligen.

Men berättelser och motiv för vårt handlande styr

inte bara människors agerande sinsemellan, utan

också vår syn på miljö och natur. Människan har

länge ansett sig stå över naturen och haft en

gudagiven rätt att behärska den. Även om förnuftet

idag säger något annat, så har vanans makt varit stor.

Pandemin ruskar dock nu om det etablerade tänk-

andet och bryter inrotade vanor. Nya normer etab-

leras, och här ser jag miljörörelsens viktigaste uppgift

i dag – att leda in människor på beteenden som inte

skadar miljön. Eftersom det är mindre risk att smittas

utomhus, så bör cykeln vara det självklara valet för

förflyttningar, inte bara för arbetspendling utan för

många andra resor. Även semestern kan företas på

cykel när det blir populärt att utforska närområdet.

Omställningen till ett hållbart samhälle gäller

också mer än transporterna. Den måste genomsyra

allt vi gör: hur vi bor, klär oss, värmer oss, hur vi reser

och vad vi äter. Du som är medlem i vår stora förening

hjälper säkert redan till med att bjuda på oemot-

ståndliga rotfrukter lagade i ugnen och med att visa

vänner och bekanta på den nära naturens många

ansikten. Fortsätt med dina insatser, tillsammans

kan vi förflytta berg!
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Utflykter och möten våren 2021

Varmt välkomna till Lunds Naturskyddsförening under

våren 2021! Här har vi listat utflykter och möten i

tidsordning. På grund av pandemin har vi inte planerat

någon föreläsningsserie i vår, och det är risk för att

även andra evenemang kan ställas in – men å andra

sidan kan vi sätta in fler programpunkter om restrik-

tionerna lättar. Håll därför utkik på vår hemsida!

Först lite praktisk information:

• Titta alltid på hemsidan inför ett visst arrangemang,

så att du kan vara säker på att ingenting blivit ändrat.

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

Glöm inte sittunderlag och fika!

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

• Om något är oklart, ring respektive kontaktperson!

Bevara mörkret

Människan sprider alltmer ljus över jorden. Det

påverkar växter, djur och även vår hälsa negativt. Allt

färre kan nu se Vintergatan.

Vi undersöker vad som går att se i Lund. Tillsam-

mans med Mirja Markkula från astronomiska Tycho

Brahe-sällskapet skådar vi stjärnor vid Räfs hög på

Gunnesbo.

Samling kl 19 vid parkeringsplatsen vid parken

Fornängen på Gunnesbogatan.

Vid olämpligt väder skjuter vi upp det. Anmälan till

Cecilia Wide: 0706 377341.

Lör 13 feb
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Städdag i Höjeådalen

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Staffans-

torp och Höjeådalens Intresseförening städar vi vid

Höje å mellan Malmövägen och Värpinge bygata. Av

smittskyddsskäl ska vi inte samlas i en stor grupp,

utan var och en plockar skräp för sig.

Soppåsar kan hämtas och skräp kan lämnas vid

grillplatserna i Hålvägens förlängning i Värpinge, på

Källby Mölla och på västra sidan av S:t Larsparken (i

mars kommer man troligen att kunna passera under

tågbron på södra sidan av Höje å). Städningen pågår

mellan ca 7 och 18. Kontaktperson Peter Sondhauss,

tfn 0728 710086.

Årsstämma

Alla medlemmar är välkomna till föreningens

årsstämma, då vi bland annat ska välja styrelse för det

kommande året och diskutera föreningens arbete.

Kom och gör din röst hörd – vi vill gärna veta vad du

tycker!

Lokal är IOGT-NTO på Bantorget 5 i Lund – en stor

lokal där alla mötets deltagare kommer att kunna sitta

på smittsäkert avstånd från varandra. Stämman börjar

kl 19.

Kontaktperson Tomas Björnsson, 046 138158.
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Det vilda Skrylle

Vem bor i Skrylleskogen? Promenad i skogen för

påsklediga familjer, där vi letar efter spår och pratar

om vad djuren gör just nu. Vi tittar också in i

viltgömslet Gyltan.

Samling utanför Naturum kl 10, ca 3 km promenad

i terräng.

Åk hit: buss 159 från Lund C kl. 9.00. Hemresa kl.

12.23, 13.23 eller 15.23 beroende på hur länge du vill

vara ute.

Kontaktperson Cecilia Wide: 0706 377341.

Vårflora i Fågelsångsdalen

Fågelsångsdalen utanför Södra Sandby är en liten grön

oas längs den porlande Sularpsbäcken. Platsen har en

spännande geologi och en artrik fauna och flora. I den

rika lövskogen växer en prunkande vårflora som

blommar som bäst i mitten av april. Ulf Ryde från

Lunds Botaniska Förening leder denna kvällsvandring

och visar och berättar om Fågelsångsdalens flora.

Samling vid reservatsingången vid Hardeberga-

spåret (norr om Törnsångarevägen i västra Södra

Sandby) kl. 18:00. Buss 166 mot Södra Sandby avgår kl.

17:35 från Lund C och ankommer till S Sandby

Blåvingevägen kl. 17:53.

Kontaktperson: Staffan Nilsson 0738 433494.
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Skyfallshantering i Lund

Dagens cykeltur handlar om hur vi kan arbeta med

skyfallshantering, dvs lösningar som gör det möjligt

att ta emot ovanligt mycket regn på en gång. Vi ska

besöka platser med genomförda lösningar och platser

där det skulle vara möjligt att göra olika insatser. Vi

kommer också att diskutera hur kommunen och

enskilda fastighetsägare kan arbeta förebyggande på

området, och hur skyfallshantering kan samverka med

annat miljöarbete. Tim Delshammar från VA SYD leder

cykelturen.

Samling med cykel vid Geocentrum på Hel-

gonavägen (mitt emot Gerdahallen) kl 10.

Kontaktperson Leif Runeson, 046 139131.

Påfågelöga
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Medlemsmöte

Är du nyfiken på föreningens arbete och kanske vill

engagera dig så är du välkommen på vårt

medlemsmöte. Där berättar vi om hur vi arbetar på

olika sätt, och presenterar våra arbetsgrupper som

klimatgruppen, cykelgruppen, plangruppen och

gruppen för biologisk mångfald.

På grund av pandemin håller vi till utomhus, i

Bjerredsparken som ligger strax nordväst om

stationen. Vi samlas utanför kommunhuset Kristallen

kl 19. Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Cykeldag

Om pandemin klingar av kommer vi att ha en cykeldag

på Stortorget. Tekniska förvaltningen har bokat in

dagen, och föreningens cykelgrupp deltar om

arrangemanget bli av.

Hör av dig till Tomas Björnsson om du vill vara

med, tfn 046 138158.

Tis 4 maj

Lör 8 maj
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Sön 9 maj

Fre 14 maj

Sön 6 juni

Vandring till Vallkärra mader

Vi samlas på Axelgård på Västratornsvägen 1 i Vall-

kärra kl 14. Cykelväg finns från Monumentet i Lund

och det går även buss dit. Lars Jacobsson, f d land-

skapsarkitekt i Lund, berättar om trakten runt Vall-

kärra och vi följer Vallkärrabäcken mot Nöbbelövs

mosse. Där finns en grillplats och de som vill kan vara

med och håva efter småkryp i bäcken.

Kontaktperson Karin Nilsson, tfn 0725 053818.

Tyst vårpromenad i Rinnebäcksravinen

Vi kommer att promenera längs ravinen. Med lämpliga

avstånd kommer vi att sätta oss och ta in vårkvällen

med alla sinnen. Efteråt samlas vi och berättar för

varandra om våra intryck.

Vi träffas i Värpinge by kl 19 vid busshållplatsen.

Ta med något att sitta på och eventuell fika!

Kontaktperson Karin Nilsson, tfn 0725 053818.

Klockarelyckan

Strax öster om Dalby ligger Klockarelyckan, en äldre

betad fäladsmark med bland annat artrik flora. Under

ledning av Staffan Nilsson vandrar vi runt i området

och tittar närmare på de arter som lever här, med fokus

på floran.

Samling vid busshållplats Dalby Kvarnrännan (vid

korsningen Grynvägen/Hällestadsvägen) kl. 10:50.

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

Dalby Kvarnrännan kl. 10:48. Återfärd kl. 14:00.

Kontaktperson: Staffan Nilsson 0738 433494.
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Lör 21 augSlåtter på Domedejla mosse

Vi hjälper Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred att

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

början var här 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.

Om pandemin håller i sig kommer LNF inte att

rekommendera någon att ta bussen dit. Om det

däremot går bra att åka buss tar man nr 137 från Lund

C och går av på Löjtnantsvägen.

Ta med fika, oömma kläder och vattentäta skor.

Kontaktpersoner: Leif Runeson, 046 139131 och Lars-

Göran Lillvik, 0721 847326.

Programpunkter som kan bli aktuella om pandemin

tillåter det:

Vägkanter - hem för biologisk mångfald

Alltmer uppmärksamhet riktas mot hur mycket

vägkanter betyder för den biologiska mångfalden och

hur viktigt det är att de sköts på ett bra sätt. Det kan bli

temat för en utflykt med Eva Ditlevsen, miljöspecialist

på Vägverket, i maj eller juni – så håll koll på vår

hemsida och facebooksida för information!
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Studiecirkel – Fåglar för nyfikna

När dagarna ljusnar och våren kommer kvittrar och

flöjtar det alltmer i markerna när fåglarna blir allt

aktivare. En del har övervintrat i Skåne. Så kommer de

som övervintrat söderut i Europa och sedan de som

övervintrat i tropikerna.

I vår fågelcirkel följer vi detta fågelliv genom att

träffas en gång i månaden 4 gånger. Ofta när något

intressant händer kan det bli extra bonusutflykt.

Några gånger har vi åkt till Öland där det finns ett rikt

fågelliv och flora. Cirkeln passar både nybörjare och er

som hållit på ett tag.

Första träff blir söndag 14 februari. Övriga datum

spikas i början av året. Kostnad 400 kr. Anmälan till

Cecilia Wide 0706-377341, Cecilia.wide@gmail.com.

Arbetsgrupper

(för kontaktuppgifter, se styrelseinfo på sidan 2)

Klimatgruppen: Vi vill driva på i omställningen till ett

mer klimatvänligt samhälle. 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.

LNF startar gärna fler grupper om intresse finns.
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LNF tycker

LNF har det senaste halvåret skickat sex skrivelser till

olika myndigheter, förutom remissvaret på LundaEko

III (se sid 14). Av dessa gällde två helt nya ärenden,

medan fyra gällde ärenden där föreningen redan

tidigare yttrat sig.

Det viktigaste av de två nya ärendena rör kvarteret

Galten söder om Mårtenstorget. Här anser LNF att

planförslaget är så dåligt att det inte bör genomföras.

Skälen är kända från debatten i media: att förslaget

skulle nästan utradera grönskan i området, försämra

Vårfruskolans utemiljö, bryta mot stadsbilden i

innerstaden och – genom det energikrävande under-

jordiska garaget – bli både dyrt och miljömässigt

olämpligt.

Det andra nya ärendet gäller Loke 4, ett litet område

norr om Höje å mellan Malmövägen och motorvägen.

Här vill kommunen låta ån vidga sig till dammar för

att fördröja och rena dagvattnet. LNF ser detta som

positivt både för fågellivet, den biologiska mångfalden

och friluftslivet.

De fyra andra ärendena gällde följande:

• utbyggnaden av E22-an (LNF har ansökt om

rättsprövning av regeringens beslut att avslå

föreningens överklagan)

• Sydstens täkt i Önneslöv (LNF ger en rad förslag till

villkor för fortsatt täkt)

• väg 108 Staffanstorp-Lund (LNF anser att en

ombyggnad stärker bilismen och därigenom bryter

mot klimatmålen)

• järnvägen Hässleholm-Lund (LNF förordar snabbtåg
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framför höghastighetståg, av skäl som berör både

miljö, ekonomi och natur- och kulturvärden).

Alla yttranden finns att läsa på https://lund.natur

skyddsforeningen.se/yttranden-kronologiskt/.

Kommunen svarar om cykling

LNF skickade förra hösten en skrivelse till kommunen

om cykelparkering. Föreningen påpekade bl.a. att det

behövs fler cykelställ i centrala Lund där de allra flesta

ställ periodvis är överfulla, vilket gör att cyklar ofta

parkeras så att de stör andra trafikanter. De som har

last- och lådcyklar har särskilt svårt att hitta p-platser.

Samtidigt verkar många cyklar stå så länge på samma

plats att de blockerar utrymmet för andra behövande.

Tekniska nämnden har nu svarat på föreningens

skrivelse. Man förklarar bl a att en "Cykelpark-

eringsplan för stadskärnan" är under utarbetande och

en "Handbok för utformning av cykelparkering"

kommer tas fram under 2020. Förvaltningen ska

också under 2020 se vilka möjligheter det finns till

förbättringar på de platser som LNF nämnt i sin

skrivelse, där cykelställen är särskilt fulla.

Vad gäller att ta hand om långtidsparkerade och

felparkerade cyklar, så gör kommunen redan detta,

skriver Tekniska nämnden. Det sker ca 4-5 gånger per

år i Lunds centrala delar. Dock sätter brist på

lagerutrymme gränser för hur många cyklar som kan

tas in på så sätt.
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LundaEko III

LundaEko är Lunds kommuns program för ekologiskt

hållbar utveckling – kommunens kanske viktigaste

styrdokument på området natur och miljö. LNF skriver

i sitt remissvar att det utskickade förslaget är både

välkommet och nödvändigt, men inte lyckas förmedla

situationens allvar. Programmet förlorar sig i detaljer

och mätambitioner utan att våga ange strategier och

styrmedel för att få till förändringar och påverka

kommunens invånare till ett mer hållbart liv.

Den nya upplagan av programmet ska gälla 2021-

2030. Programmet är uppdelat i sex områden med var

sina mål och delmål. De sex områdena är Konsumtion

och produktion, Miljö- och hälsofarliga ämnen, Klimat

och energi, Boende och närmiljö, Biologisk mångfald

och ekosystemtjänster samt Yt- och grundvatten.

LNF framför i sitt remissvar dels övergripande

synpunkter på LundaEko, dels mer specifika syn-

punkter. En av de viktigaste övergripande synpunkt-

erna är att programmet är alltför vagt när det gäller

hur målen ska nås.

LundaEkos text anger visserligen vilken nämnd

eller styrelse som är ansvarig för varje delmål. Det

framgår dock inte sedan vad som krävs för att man i

praktiken ska nå respektive mål.

Det lär i många fall behövas mycket tid, pengar,

kompetensutveckling, produktutveckling och nya

tjänster för att målen ska uppnås, inte minst när det

gäller det nödvändiga påverkansarbete som ska föra

kommuninvånarna i en hållbar riktning. LNF menar

att omfattningen av dessa satsningar borde framgått
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mer tydligt. Risken är annars att dokumentet blir

uppfattat mer som en from förhoppning än som ett

tvingande åtagande.

En annan övergripande synpunkt är att utgångs-

läget för de flesta av delmålen inte angetts, ej heller

beräkningsmetoderna för de indikatorer som ska visa

läget. Detta kan göra det svårt för de ansvariga

nämnderna och styrelserna att utföra arbetet.

När det gäller den avgörande frågan om klimatmål

menar LNF att dessa i LundaEko är alldeles för lågt

satta. Programmet talar om "nära nollutsläpp 2050",

vilket är sämre än både Sveriges nationella mål och

EUs mål. Om Lund menar allvar med sin ambition att

vara ledande inom hållbar utveckling, så borde

kommunen enligt LNF ha betydligt mer långtgående

mål.

Föreningen efterlyser också en klimathand-

lingsplan samt utarbetandet av en koldioxidbudget –

ett verktyg som tydligt och pedagogiskt kan visa hur

lite tid som finns och hur mycket som måste göras.

Trafiken, byggandets klimatpåverkan och de

många hoten mot den biologiska mångfalden tas

också upp i LNFs remissvar. Hela skrivelsen finns att

läsa på vår hemsida.

Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens ungdoms-

organisation. Lunds Fältbiologer har en egen Face-

booksida och ordnar många egna aktiviteter.
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Februari

Lö 13 feb Bevara mörkret

Mars

Sö 7 mars Städdag i Höjeådalen

To 18 mars Årsstämma

On 31 mars Det vilda Skrylle

April

On 14 april Vårflora i

Fågelsångsdalen

Sö 18 april Skyfallshantering i Lund

Maj

Ti 4 maj Medlemsmöte

Lö 8 maj Cykeldag

Sö 9 maj Vandring till Vallkärra mader

Fr 14 maj Tyst vårpromenad i

Rinnebäcksravinen

Juni

Sö 6 juni Klockarelyckan

Augusti

Lö 21 aug Slåtter på Domedejla mosse

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


