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Ordföranden har ordet

Hösten har varit full av nedslående rapporter

från trovärdiga källor som Internationella

Energiorganet, FN:s miljöprogram och Världs-

meteorologiska organisationen. Det ser alltmer

ut som om vi kommer att ha en global upp-

värmning på 1,4 grader inom några få år, när

väderfenomenet La Niña återkommer i Stilla havet.

Men det är i motgångarna vi prövas, och framtiden är ändå delvis

oförutsägbar. Hoppet ligger i att stora förändringar har skett förr, då

insikterna och viljan hos många människor lett till handlingskraft och

ett snabbt agerande.

Ett tecken på att insikterna ökar är att vår förening på senare tid fått

många nya medlemmar – vi har vuxit med 600 personer på bara ett par

höstmånader. Styrkta av detta startar vi i Lund en ny klimatgrupp med

fokus på praktiskt klimatarbete. Mer om detta finns på sidan 26.

En annan viktig nyhet är att vi från och med januari har tillgång till

en lokal ett par gånger i månaden, där vi kan ha våra möten. Vill du

engagera dig, kom till något av startmötena för cykelgruppen,

klimatgruppen eller plangruppen, eller mejla och säg att du vill vara

med! Det krävs inga speciella förkunskaper, bara en god vilja.

Kan eller vill du inte binda dig för att delta i en grupp, så kan du ändå

göra nytta vid enstaka tillfällen. Ibland behöver vi vara många för att

synas, till exempel vid en cykeldag eller vid arrangemang som

Skördefesten och Kulturens julstök. Hör av dig till mig så kommer du

med på en lista över personer som kan ställa upp vid behov.

Dagens värld kan för mig ofta kännas absurd. Ändå är det viktigt att

använda hoppet för att fortsätta arbeta för en bättre framtid. Droppen

urholkar stenen, och vi vill fortsätta arbeta för att få lundabor och

lundapolitiker att sträva mot den större omställning som är nödvändig

för att klara miljöutmaningarna.
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Höjeådalen



To 9 februari

Startmöte, klimatgrupp och klimat-

cirkel

Den nya klimatgruppen har sitt

första möte för våren i vår nya

lokal på Fontänhuset, Magle Stora

Kyrkogata 5.

Startmötet börjar kl 19 och är

också start för vårens studie-

cirkel om klimat. Läs mer om

gruppen och cirkeln på sidan 26.

Kontaktperson för klimat-

gruppen är Tomas Björnsson, 0708

138158.

To 16 februari

Startmöte, cykelgrupp

Vår cykelgrupp har sitt första

möte, vilket hålls i vår nya lokal

på Fontänhuset. Läs mer om

cykelgruppens arbete på sidan 24.

Mötet börjar kl 19. Kontakt-

person Tomas Björnsson, 0708

138158.

Utflykter och möten våren 2023

Varmt välkomna till Lunds Naturskyddsförenings föreläsningar,

studiecirklar, arbetsgrupper och utflykter våren 2023! Här har vi listat

utflykter och möten i kronologisk ordning, medan föreläsningarna

finns på sidan 16.

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.
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Läs om vår nya lokal på sidan 30.



Sö 19 februari

Städdag i Höjeådalen

Höjeådalen är ett populärt

naturområde, men det leder tyvärr

också till en hel del nedskräpning.

Tillsammans med Naturskydds-

föreningen i Staffanstorp och

Höjeådalens Intresseförening

städar vi längs ån mellan

Malmövägen och Värpinge by-

gata.

Vill du städa i grupp till-

sammans med ovanstående, så

träffas vi vid grillplatsen vid

Källby Mölla odlingsområde kl. 14

och håller på så länge det finns

tid och ork. Den som hellre

plockar skräp på egen hand kan

hämta soppåsar och lämna

insamlat skräp vid grillplatserna i

Hålvägens förlängning i Vär-

pinge, på Källby Mölla och på

östra sidan av hästhagen. Städ-

ningen pågår mellan ca 8 och 17.

Kontaktperson Peter Sond-

hauss, tfn 0728 710086.

To 2 mars

Startmöte, plangrupp

Plangruppen har sitt första möte,

vilket hålls i vår nya lokal

på Fontänhuset kl. 19. Läs mer

om plangruppens arbete på sidan

30.

Kontaktperson Åsa Granath,

tfn 0766 339696

To 16 mars

Årsstämma med mingel

Du kallas härmed till föreningens

ordinarie årsstämma, då vi ska

välja styrelse, revisorer och val-

beredning för det kommande året.

Vi börjar med fika och mingel.

Då kan du diskutera föreningens

arbete med oss och gå med i

någon av våra grupper om du inte

redan har gjort det.

Årsstämman äger rum på vår

nya mötesplats, Lunds Fontän-

hus på Magle Stora Kyrkogata 5.

Du går in från gårdssidan, den

vänstra ingången och vår lokal

finns på andra våningen.

Vi samlas kl 18.30 och börjar

med fika och mingel. Stämman

börjar kl. 19. Kontaktperson Tomas

Björnsson, 0708 138158.

Vill du bli aktiv i föreningens

styrelse? Hör då av dig till

valberedningen, Margit Ander-

berg, 0706 970699.
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Sö 19 mars

Mossor från början i Dalby

Norreskog

En utfärd för dig som kanske inte

har tittat så mycket på mossor

eller vill repetera grunderna. Till-

sammans med Staffan Nilsson

besöker vi Dalby Norreskog

utanför Dalby och bekantar oss

med mossornas mångfald. Det

kan vara lite lerigt, så tåliga skor

är bra. Ta gärna med lupp.

Utfärden sker i samarbete med

Lunds Botaniska Förening.

Samling kl. 10.30 vid buss-

hållplatsen Dalby Dalbybadet.

Buss 159 avgår från Lund C kl.

10.00.

Kontaktperson Staffan Nils-

son, tel. 0738-43 34 94.

Ti 28 mars

Tidiga vårblommor vid Fredentorp

I stadens grönområden kommer

vårens allra tidigaste blommor

igång redan på vårvintern. Under

ledning av Ulf Ryde besöker vi

Fredentorps begravningsplats i

norra Lund och tittar på krokusar,

snödroppar och andra tidiga

vårväxter. Utfärden sker i sam-
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arbete med Lunds Botaniska

Förening. Observera att datumet

kan komma att flyttas om våren

är ovanligt tidig eller sen – kon-

trollera på hemsidan eller Face-

book!

Samling kl. 18.00 vid ingången

till Fredentorps begravningsplats

på Fredentorpsvägen.

Kontaktperson Staffan Nilsson,

tel. 0738-43 34 94.

17-21 april

Hållbarhetsvecka

Sedan några år arrangerar Lunds

universitet en hållbarhetsvecka

under våren. Den innehåller ett

antal föreläsningar och andra

evenemang som är öppna för

allmänheten.

Läs mer om hållbarhets-

veckan när den närmar sig på

www.hallbarhet.lu.se.

23 april

Cykeltur på tvären

Hur fungerar Lunds cykelvägnät

när man inte ska in och ut ur

staden utan vill cykla i periferin?

Vi tar en cykeltur på tvären i

Lunds östra delar.

Vi startar kl 13.30 nära spår-

vagnshållplatsen Solbjer på

Brunnshög och gör flera av-

stickare på väg söderut via Linero

till Stora Råby.

Kontaktperson Tomas Björns-

son, 0708 138158.

Lö i maj

Cykeldag på Stortorget

Någon lördag i maj planerar LNF

att ha en cykeldag i 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.

Denna dag kommer vi också att

dela ut priset till ”Årets Lunda-

cyklist”.

Exakt datum meddelas på vår

hemsida och på Facebook så

snart det är bestämt. Det blir

troligen i mitten av maj. Håll

utkik.

Kontaktperson Tomas Björns-

son, 0708 138158.
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Sö i maj

Fikacykling

Inför sommaren 2022 tog Lunds

Naturskyddsförening fram en

lista med fikaställen som lätt kan

nås med cykel från Lund. Listan

finns på föreningens hemsida och

kommer att uppdateras under

våren.

Vi gör en tur till något av dessa

fikaställen med start på Stortorget

kl 13. Turen tar tre - fyra timmar

beroende på vilket mål vi väljer

vilket i sin tur beror på vädret.

Eftersom det är svårt att gissa

väderleken kommer datum att

annonseras på vår hemsida och

på Facebook i veckan före. Det blir

troligen i slutet av maj. Håll utkik.

Kontaktperson Tomas Björns-

son, tfn 0708 138158. Anmälan via

SMS kommer att krävas för att

delta i aktiviteten. Blir vi många

delar vi upp oss i två grupper.
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Sö 4 juni

Fjärilar på Rökepipan

I de variationsrika betesmarkerna

på Rökepipan i norra utkanten av

Dalby finns en artrik fjärilsfauna.

Lars Pettersson från Svensk Dag-

fjärilsövervakning leder en rund-

vandring i området och berättar

om fjärilarna. Med lite tur hoppas

vi bland annat kunna hitta den

sällsynta sotnätfjärilen.

Samling kl. 10.30 vid vatten-

tornet norr om Östra Fäladsvägen

i Dalby. Buss 160 avgår från Lund

C kl. 09.43 och ankommer till

hållplats Dalby busstation kl.

10:05. Därifrån är det 1 km pro-

menad till samlingsplatsen.

Kontaktperson Staffan Nils-

son, 0738 43 34 94.

Sotnätfjäril
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Sö 18 juni

De Vilda Blommornas Dag på

Kungsmarken

Under De Vilda Blommornas Dag

anordnas blomstervandringar

runt om i Sverige. Vi besöker den

västra betesmarken på Kungs-

marken och bekantar oss med

dess spännande och rika flora.

Tomas Persson guidar och be-

rättar om intressanta fynd från

Lunds Botaniska Förenings

inventering i området och gene-

rellt om betesmarkens flora.

Utfärden sker i samarbete med

Lunds Botaniska Förening.

Samling kl. 10.00 utanför golf-

klubbens klubbstuga på Kungs-

marken. Buss 166 avgår från Lund

C kl. 09:15 och ankommer till

busshållplats Kungsmarken kl.

09.28.

Kontaktperson Staffan Nils-

son, 0738 43 34 94.
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Sö 2 juli

Bin vid Värpinge

Vilda bin är viktiga pollinatörer

och är en artrik insektsgrupp som

nyligen uppmärksammats i Na-

turskyddsföreningens kampanj

Rädda bina. Biexperten och för-

fattaren Göran Holmström be-

rättar om binas situation och vi

tittar på vilka bin som går att hitta

i de stadsnära grönområdena

kring Värpinge och i Höjeådalen i

sydvästra Lund. Observera att

utfärden är väderberoende och

ställs in om solen inte skiner,

kontrollera på hemsidan eller

Facebook.

Samling kl. 10.00 vid buss-

hållplats Värpinge by.

Kontaktperson Staffan Nils-

son, 0738 43 34 94.
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Ti 4 juli

Ängarna kring MAX IV

Kring forskningsanläggningen

MAX IV i nordöstra Lund har nya

ängar och parker anlagts. Där har

det dykt upp spännande växter

som kommit in med hö från

Kungsmarken som spridits ut.

Stefan Andersson leder rund-

vandringen i området och visar på

dess blommor. Utfärden sker i

samarbete med Lunds Botaniska

Förening.

Samling kl. 18.00 vid spår-

vägshållplatsen MAX IV.

Kontaktperson Staffan Nils-

son, 0738 43 34 94.

Lö 12 aug

Slåtter 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 park-

eringen för Domedejlas förskola,

söder om Rutsborgsskolan. Vägen

till skolan börjar där Västan-

vägen gör en skarp sväng.

Man kan åka till Domedejla

med buss 137 (gå av vid Löjt-

nantsvägen), men tidtabellen för

augusti är ännu inte publicerad.

Se därför LNFs hemsida, Face-

booksida eller Skånetrafiken när

det närmar sig!

Ta med fika, oömma kläder och

vattentäta skor.

Kontaktpersoner: Leif Rune-

son, 046 139131 och Lars-Göran

Lillvik, 0721 847326.

Och kanske mera...

Fler arrangemang kan tänkas

tillkomma. Håll utkik på hem-

sidan!

13



Fikacykling till Solnäs gård

Landskapsvandring vid Kungsmarken
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Skördefest i Stadsparken

Klimatdemonstration på Stortorget
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Föreläsningar

I ett samarbete med Lunds

universitets hållbarhetsforum

och Lunds Stadsbibliotek bjuder

vi in lundaborna till en serie

föreläsningar på temat klimat,

miljö och hållbarhet. Föreläs-

ningarna äger rum i Stads-

bibliotekets atrium med början kl

18 och följs av en frågestund och

möjlighet till diskussion.

OBS: titta alltid först på stads-

bibliotekets hemsida, så att

ingenting ändrats eller blivit

inställt!

On 8 feb

Invasiva främmande växter

Invasiva främmande växter är en

omdiskuterad fråga idag. Vad ska

man göra åt problemet, om man

ens ska göra något? När det gäller

åtgärder tänker vi ofta på be-

kämpning, men tidig upptäckt

och rapportering är också viktigt.

Tina D’Hertefeldt, växtekolog och

lektor vid Högskolan i Halmstad,

tar upp frågor kring invasiva

främmande växter och möjliga

kontrollmetoder, med exempel

från sina studier om att använda

grisar och värme i kampen mot

parkslide.

Parkslide, en invasiv art



On 15 feb

Energin och politiken

Förändringar i elpriset har fått

stor uppmärksamhet senaste året

och olika energislag diskuteras

högljutt i den politiska debatten.

Hannes Sonnsjö forskar på

energiomställning och föreläser

om de stora skiljelinjerna i

energipolitiken. Spelar det någon

roll om målet är förnybar eller

fossilfri energi? Vilka problem får

plats i debatten, och vilka frågor

saknas? Hannes Sonnsjö är

doktorand i Miljö- och energi-

system på LTH.

On 1 mars

Skogsbränder i ett varmare klimat

Stora skogsbränder blir allt

vanligare världen över. Samhällen

brinner ner, vi förlorar värdefulla

skogar och ekosystem, och luften

blir än mer förorenad. Lina

Eklund, lektor vid institutionen

för naturgeografi och ekosys-

temvetenskap i Lund, talar i sin

föreläsning om skogsbränder nu

och i framtiden. Hur kommer

skogsbränderna se ut i ett var-

mare klimat? Kan krig leda till fler

bränder? Och vad kan vi göra för

att lära oss leva med

skogsbränder?
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On 8 mars

Storkrikets natur och kultur

"Biosfärområden" är en term som

FNs kulturorgan Unesco myntat

för områden där naturen ska

kunna brukas men ändå bevaras,

och där man kan testa nya sätt att

nå en hållbar utveckling. Sverige

har sju biosfärområden, och ett

åttonde planeras nu i Sjöbo och

Lunds kommuner samt södra

delen av Eslövs kommun.

Verksamhetsledaren Anna-Karin

Poussart berättar om området,

som fått namnet Storkriket

(tidigare Vombsjösänkan).

On 15 mars

Klimat- och miljösmart trädgård

Nu när odlingssäsongen står för

dörren är det dags att fundera på

hur klimatförändringarna och

hoten mot den biologiska mång-

falden kan tänkas påverka våra

trädgårdar. Borde vi odla andra

blommor, frukter och grönsaker

för att både grödor och nytto-

insekter ska må bra? Om detta

talar Lotta Nordmark från SLU

Alnarp.
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On 22 mars

Vårt behov av mörker

Gatlyktor och belysningar av olika

slag gör att det numera sällan är

helt mörkt. Ljusföroreningar har

blivit ett problem för många

djurarter och indirekt även för

växterna. Flyttfåglarnas navi-

gering störs, sköldpaddorna går

vilse på väg till strandkanten och

insekternas pollinering uteblir.

Biologen, fladdermusexperten och

författaren Johan Eklöf talar om

detta problem med utgångspunkt

från sin bok Mörkermanifestet.

On 29 mars

En hetare framtid

Människan är bra på att klara

både kyla och hetta. Men nu blir

världen blir allt varmare, och med

hettan blir vi mer våldsamma,

dumma och sjuka. Hur ska vi och

våra samhällen klara det? Izabella

Rosengren har skrivit boken

Hetta, som blandar populär-

vetenskap, journalistiskt repor-

tage och personligt humoristiska

undersökningar för att berätta

historien om människan och vårt

förhållande till extrem värme –

från ursprunget och till den

problematiska framtiden.
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Kom till Stortorget på
fredagar!

Vill du ge ett litet bidrag till

klimatkampen och samtidigt

träffa andra likasinnade? Då

kan du komma till Stortorget

på fredagarna mellan kl 12 och

14, då Fridays for Future Lund

står på torget med sina

banderoller. Man binder sig

inte till något vidare enga-

gemang, men ju fler som är

med på fredagarna desto mer

växer den synliga opinionen

för klimatet, vilket förhopp-

ningsvis ökar pressen på

politikerna.

20

"Klimatkafé" på Ariman

Klimatkafét är ett initiativ från Sima Nasizadeh, som – liksom LNF –

tycker det är viktigt med ett samarbete mellan olika klimat-

organisationer. Alla olika sätt att kämpa för klimatet behövs, och

klimatkafét är tänkt som ett forum för att nätverka och samarbeta.

Plats: Ariman, Kungsgatan

Dag: tisdagar 7/2, 7/3, 18/4, 16/5, 13/6

Tid: kl. 17.30 - 20.00

Kontaktperson Sima Nasizadeh, sima.nasizadeh@gmail.com
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Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum är Lunds universitets paraplyorganisation för

hållbarhetsfrågor. På dess hemsida kan man läsa forskningsnyheter

och information om föreläsningar och annat, och man kan också

prenumerera på deras nyhetsbrev.

Enheten samordnar också den årliga "hållbarhetsveckan", då

universitetet, Lunds kommun och andra intresserade fyller en vecka

med aktiviteter kring hållbarhet. Årets hållbarhetsvecka infaller den 17-

22 april. Läs mer på www.hallbarhet.lu.se.

Secondhand-affärer

Lund har många secondhand-affärer som säljer kläder, husgeråd,

möbler m.m. , vilket gynnar en miljövänligare konsumtion. Eftersom

affärerna är ideellt drivna har de ofta särskilda öppettider.

• Amnesty, Östra Vallgatan 61

tisdag-fredag 16-18, lördag 11-14

• Emmaus, Stora Södergatan 25 och Stora Tvärgatan 2

måndag-fredag 11-18, lördag 11-14

• Erikshjälpen, Stora Södergatan 25

måndag 13-18, tisdag-torsdag 11-18, fredag 11-19, lördag 11-17

Öresundsvägen 16

tisdag-torsdag 10-18, lördag 10-16

• IM, Spolegatan 10 A

tisdag-torsdag 14-18, lördag 10-15

• Svalorna Indien-Bangladesh, Spolegatan 5

torsdag 15-18, lördag 11-15
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LNF tycker till

LNF har under hösten skickat två remissyttranden och två s k

samrådssynpunkter. Yttrandena har handlat om NCCs stenbrott i

Skrylle, medan synpunkterna gäller Tetra Paks anläggning på

Råbyholm samt Örtoftaverket i Eslövs kommun.

Båda NCC-yttrandena riktades till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

I det ena påpekade föreningen att företaget gjort få nya åtaganden som

kan rädda eller återställa de förstörda våtmarkerna i Natura 2000-

området Måryd-Hällestad.

"Den övergripande bild som dokumenten ger är att synpunkter från

LNF till största delen har nonchalerats. Dessutom har inlämnade

observationer och uppgifter som kan vara till nackdel för NCC sällan

kommenterats av bolaget", skrev LNF.

Det andra yttrandet innehöll bl.a. synpunkter på NCCs inventeringar

av växtarter. "Inga uppgifter lämnas om förekomsten av typiska

rikkärrsarter, sannolikt eftersom de inte stod att finna. Därmed

indikerar NCC att rikkärren degenererat, i likhet med LNFs obser-

vationer", hette det bland annat.

Som framgått i media gick Mark- och miljödomstolen i sitt beslut

den 20 december på miljövännernas och de kringboendes linje. NCC får

inte utöka sin stenbrottsverksamhet i Södra Sandby, eftersom skadorna

på naturvärdena i det intilliggande Natura 2000-området är för stora

och eftersom bolagets föreslagna motåtgärder inte kan väntas få avsedd

effekt. Domstolen hänvisar även till att ett annat stenbrott, det i Dalby,

kommer att täta sprickorna i berget för att undvika liknande skador.

Domstolsbeslutet är en stor framgång för miljön, och även en

framgång för de sakkunniga inom LNF som i många år lagt ner tid på

att dokumentera skadorna och sätta samman faktaspäckade remissvar.

Mark- och miljödomstolen citerar också LNFs remissvar och muntliga

argument på hela 17 sidor i den över 200 sidor långa domen. Det som

citerats är bl.a. NCCs negativa påverkan på naturtyper och arter i Natura

2000-området samt en del juridiska påpekanden i form av hänvisningar

till andra mål, även på EU-nivå.



23

Tetra Pak och Örtoftaverket

Synpunkterna om Tetra Pak och Örtoftaverket gällde avgränsnings-

samråd, som behandlar vad som bör ingå i ansökningshandlingar och

miljökonsekvensbeskrivningar. I fråga om Tetra Pak menade LNF bl.a.

att det bör finnas ett särskilt avsnitt om utsläpp av växthusgaser, att

halterna av luftföroreningar i omgivningarna bör redovisas och att det

bör utredas hur vatten från produktionen påverkar Höje å via

dagvattnet.

I synpunkterna på Örtoftaverket, slutligen, tog LNF bl.a. upp frågor

om kemikalier, avfall, utsläpp till de interna reningsanläggningarna och

till Höje å. Torv bör inte användas som bränsle i verket, menar LNF,

eftersom torv inte är en förnybar råvara. Det finns också många frågor

om förbränningen av ev. farligt avfall som impregnerat trä.

Framgång för cykelskrivelse

Har det blivit svårare för fotgängare och cyklister att ta sig fram när

olika byggarbeten pågår i staden? Det tyckte i alla fall LNFs cykelgrupp,

som förra våren skickade en skrivelse om detta till kommunens

tekniska förvaltning. Man påpekade att avstängningarna försvårar

framkomligheten inte bara för bilister utan också för gående och

cyklister, och att avstängningarna ofta är onödigt långvariga och finns

kvar även under helger och semestrar när inget bygge sker. LNF

föreslog därför olika förändringar bl.a. i de avgifter som företagen

betalar för en avstängning.

Tekniska nämnden behandlade ärendet i höstas på ett positivt sätt.

Man noterade att föreningens förslag i huvudsak ligger i linje med de

ändringar i grävningsbestämmelser och avgifter som tekniska

förvaltningen själv föreslagit. ”Tekniska nämnden beslutar att uppmana

förvaltningen att beakta Naturskyddsföreningens synpunkter i

utarbetningen av tillämpningsföreskrifter för de nya grävnings-

bestämmelserna” heter det i beslutet.
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Cykelgruppen

Lunds Naturskyddsförening har en mycket aktiv cykelgrupp. Vi har

inventerat de färgade cykelstråken, tittat på farliga korsningar och

skrivit till kommunen om avstängningar av cykelbanor under

byggarbeten. Vi har också inventerat fikaställen runt Lund och gjort en

skrift och en karta på vår webbsida om det.

Under våren träffas gruppen ungefär en gång per månad. Då kommer

vi bl.a. att följa upp våra senaste skrivelser till Lunds kommun, som vi

ännu inte fått svar på. Det gäller bl.a. förslaget om att måla tydligare

symboler på cykelbanorna. I maj räknar vi som vanligt med att

arrangera en cykeldag på Stortorget tillsammans med Tekniska

förvaltningen.

Vill du vara med i vår cykelgrupp? Kom då till något av gruppens

möten på Lunds Fontänhus (Magle Stora Kyrkogata 5). Preliminära

mötesdagar för cykelgruppen är torsdagarna 16 februari (startmöte), 13

mars och 13 april. Alla dagar kl 19-21.

Nominera "Årets lundacyklist"!

Som miljöorganisation tycker Lunds Naturskyddsförening det är viktigt

med fossilfria förflyttningar, bl.a. cykling. För att uppmuntra cyklande

lundabor har föreningen skapat utmärkelsen "Årets lundacyklist", som

premierar flitiga cykelvänner.

Man kan vara engagerad cyklist på flera sätt. Någon kanske

cykelpendlar långt varje dag, medan en annan cyklar med barnen till

deras aktiviteter året runt, och en tredje åker på cykelsemester. Priset

år 2022 gick till en familj i Dalby där hela familjen cyklar.

Vi hoppas nu att våra medlemmar vill nominera sådana personer.

Skicka namnen på dem ni tycker är värda utmärkelsen till

lund@naturskyddsforeningen.se och skriv några rader med en

motivering!

Senast den 16 mars (på årsstämman) vill vi ha förslagen. Priset

kommer att delas ut på cykeldagen i maj, då pristagaren får ett diplom

samt ett ett presentkort från LundCity.
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Fikacykling runt Lund

Inventeringen av fik på lagom cykelavstånd från Lund har lett till en

lista samt en karta som båda ligger på föreningens hemsida. Till våren

kommer materialet att uppdateras så det är aktuellt inför sommaren.

Cykelkartor över Skåne i mobilen

Våra cykelkartor i digital form täcker hela Skåne. Kartorna visar ett

sammanhängande nät av cykelbanor och lågtrafikerade vägar där det

går bra att cykla. De visar också hur mycket trafik en väg har och om

vägbeläggningen består av grus eller asfalt. Kartorna är enkla att

använda i mobilen och finns på vår hemsida: lund.naturskydds

foreningen.se/cykling/cykelkartor.

Våra tryckta cykelkartor finns förutom över Lund även över Lomma,

Kristianstad och Sjöbo/Tomelilla i Skåne samt för Olofström/Karlshamn

samt Karlskrona i Blekinge.

Cykelturer i Lundabygden

LNF gav förra året ut en bok med detta namn. Boken beskriver 23

cykelturer som passerar över 200 intressanta platser i Lunds kommun

med omnejd. Den innehåller även en stor karta med sevärdheterna,

cykelturerna och andra cykelvänliga vägar.

Som medlem kan du hämta ett ex av boken vid något av

cykelgruppens möten under våren. Ta med ditt medlemsnummer, som

finns bakpå tidningen Sveriges Natur och på etiketten till detta

medlemsblad! Av praktiska och ekonomiska skäl har vi inte möjlighet

att skicka boken.



Klimatgruppen

Lunds Naturskyddsförening har en nystartad klimatgrupp som vill

arbeta med det vi kan kalla ”praktiskt klimatarbete”. En lång rad förslag

om vad gruppen kan göra har kommit fram – nu gäller det att kon-

centrera sig på några av dem! Här är förslagen:

att följa upp den valenkät som LNF gjorde till de politiska partierna

i Lund inför valet i höstas. Vi behöver framför allt påminna om de frågor

där det tycks finnas en majoritet för våra förslag.

att sprida positiva framtidsbilder. Vi kan samla in exempel på t.ex.

klimatvänliga tåg- eller cykelsemestrar och publicera dem på

hemsidan.

att starta en lådcykelpool.

att mejla våra politiker, skriva insändare eller debattartiklar. Vi kan

ta en kväll där vi med hjälp av en journalist diskuterar hur man mest

effektivt formulerar sådana texter.

att följa upp vad som händer med LundaEko III, ett viktigt

kommunalt styrdokument för miljö och klimatfrågor. Gör kommunen

vad den sagt att den ska göra?

att bli bättre på att utnyttja sociala media för att påverka i

klimatfrågan. Hur gör vi detta mest effektivt?

att skriva "Lundaförslag" – medborgarförslag som skickas in via

kommunens hemsida. Förslag som får minst 100 röster på webben

måste det behandlas av någon instans inom kommunen.

att följa upp den rapport som varje år kommer från Lunds

klimatpolitiska råd. Rapporten analyserar hur lundapolitikerna följer de

egna och de nationella besluten om hur utsläppen ska minskas. Leder

rådets synpunkter till några åtgärder?

att påverka våra närmiljöer, arbetsplatser, skolor, organisationer. Det

är via våra sociala nät som mycket av påverkan går. Vi kan ta en kväll

för att prata om hur vi gör detta.

att delta i publika evenemang. Det kan vara en klädbytardag,

cykeldagen eller en vårkänning på Kulturen. Vid alla sådana

evenemang behöver man vara ett antal personer som hjälper till. (Detta

är ju inte en direkt klimatrelaterad aktivitet, men en viktig insats för

föreningen).
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Vill du vara med i vår nya klimatgrupp? Kom då till något av

gruppens möte på Lunds Fontänhus, Magle Stora Kyrkogata 5.

Preliminära mötesdagar för klimatgruppen är:

Torsdagarna 9 februari (startmöte), 9 mars, 20 april. Alla dagar kl 19-21.

Kontaktperson Tomas Björnsson, 0708 138158

Studiecirkel om klimatfrågor

LNF har haft flera studiecirklar med klimat-tema de senaste åren, med

växlande antal deltagare. Någon gång har vi haft underteman som ”Mat

och klimat” och ”Nerväxt”. Vi startar nu en ny cirkel under våren 2023.

Undertema ej bestämt, så du kan som deltagare vara med och påverka

detta. Vi försöker knyta an till både svenska och internationella frågor.

Bland författarförslagen finns Staffan Læstadius, Jens Ergon, Björn

Forsberg och Johan Rockström.

Fler förslag på läsning finns i vår lista med klimatböcker på vår

hemsida: lund.naturskyddsforeningen.se/verksamhet/klimat/.

Huvudtanken är träffar via internet, men också detta kan diskuteras,

tex beroende på var deltagarna är bosatta.

Anmäl dig till Lars Nerpin vid klimatgruppens startmöte, eller till

larsnerpin@outlook.com, senast 2023-02-19.
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Fåglar för nyfikna

När dagarna ljusnar och våren kommer kvittrar och flöjtar det alltmer i

markerna när fåglarna blir mer aktiva. En del har övervintrat i Skåne.

Så kommer de som övervintrat söderut i Europa och sedan tropikernas

övervintrare.

I vår fågelcirkel följer vi detta fågelliv genom att träffas en gång i

månaden 4 gånger. Dessutom extra bonusgång om något intressant

händer. Cirkeln passar både nybörjare och er som hållit på ett tag. Några

gånger har vi tagit en extratur till Öland där ett rikt fågelliv och en rik

flora finns.

Första träff är planerad till söndag 13 februari. Kostnad 400 kr.

Anmälan till Cecilia Wide, 0706-377341, cecilia.wide@gmail.com.

Bli Natursnoks-ledare!

Vill du leda en barngrupp där ni är ute i naturen och går på

"lupptäcksfärd", bygger kojor, ordnar småkrypsrace, bakar pinnbröd

eller gör konst av naturens material? Då ska du engagera dig i

Natursnokarna, Naturskyddsföreningens verksamhet för barn mellan 3

och 10 år och deras vuxna.

Naturskyddsföreningen har nästan 50 Natursnoksgrupper runtom i

landet, men LNF har inte haft någon på ett par år. Nu letar vi därför efter

någon eller några vuxna som vill ta sig an uppgiften. Man behöver inte

vara biolog eller expert på pedagogik för att bli ledare – att vara nyfiken

på naturen och vilja göra saker tillsammans med barn räcker långt.

Den intresserade kan också delta i de utbildningar, både digitala och

icke-digitala, som ordnas av riksföreningen. Vissa somrar ordnas även

Natursnoksläger, och det finns en "Snokbok" med en mängd tips på

aktiviteter. Ytterligare en möjlighet är att kontakta någon av de

snokledare som finns på andra ställen i Skåne. Både Söderåsen,

Vellinge/Falsterbonäset, Höör, Malmö och Trelleborg har pågående

snokverksamhet.

Se också www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna, och hör av

dig till någon i styrelsen om du vill ställa upp!
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Fler blommande vägkanter

Den biologiska mångfalden är som bekant hotad idag, och det är bland

annat mer ont om blommande ängar. De pollinerande insekterna kan

därför bara hitta vissa ängsväxter längs vägkanterna – men även dessa

är i farozonen.

Därför har Naturskyddsföreningen startat projektet Världens längsta

blomsteräng. Tanken är att engagerade personer ska få veta hur de kan

förbättra utvalda vägkantsmiljöer genom bl.a. slåtter vid rätt tidpunkt

och genom att ta bort det slagna gräset efter slåttern.

Vill du vara med, så kan du börja med att cykla runt i lundatrakten

och leta efter blommande och skyddsvärda vägkanter. Du kan sedan

rapportera dina fynd till projektets koordinator Cassandra Hallman, som

finns hos Naturskyddsföreningen Skåne. Hon kan bidra med tips om

hur man hittar blommande vägsträckor, hur man inventerar och

dokumenterar insekter och växter, och hur man sköter vägkanterna på

det bästa sättet.

Cassandra Hallman nås på epost cassandra.hallman@naturskydds

foreningen.se. Mer om projektet finns på www.naturskyddsforeningen

.se/kampanj/varldens-langsta-blomsterang/.
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Plangruppen

En viktig del av vårt arbete i Lunds Naturskyddsförening handlar om att

svara på remisser från vår kommun samt från organisationer som

Trafikverket och Region Skåne i frågor som berör Lund.

En av de viktigaste remisserna varje mandatperiod är kommunens

översiktsplan. Där har vi redan varit med i en första omgång och skickat

in ett yttrande i slutet av juni. En ny vända med översiktsplanen

kommer nu i vår, då vi får anledning att diskutera den på nytt i

plangruppen.

Att ingå i plangruppen kräver ett intresse som gör att man kan ta sig

an även frågor som ibland är komplicerade och handlingar som ibland

inte är helt lättlästa. Känner du ett sådant intresse, så kan du göra en

mycket värdefull insats! Kom då till gruppens startmöte på Lunds

Fontänhus (se nedan).

Startmöte: Torsdag den 2 mars kl 19. Kontaktperson för plangruppen

är Åsa Granath, tfn 0766 339696.

Vår lokal

I vår har Lunds Naturskyddsförening bokat in sig hos Lunds Fontänhus

på Magle Stora Kyrkogata 5. Där kommer vi att ha gruppmöten vissa

torsdagar. Våra arbetsgrupper börjar med var sitt introduktionsmöte där

du kan träffa likasinnade och diskutera frågorna.

Cykelparkering finns på gården,

och där finns också den ingång vi

ska använda. Från gården sett är

det den vänstra ingången, den där

det står ”unga vuxna” bredvid

dörren (det står inte Fontänhuset).

Vår lokal finns på andra våningen i

den delen av huset.

Startmöten

9 feb kl 19 Klimatgruppen

16 feb kl 19 Cykelgruppen

2 mars kl 19 Plangruppen



Nystart för kemikalienätverk

Det finns många farliga kemikalier i vår miljö, bland annat

hormonstörande ämnen. Om detta vill Björn Jensen, ordförande i

Naturskyddsföreningen Malmö, sprida ökade kunskaper genom

föreläsningar, workshops och visning av dokumentärer.

Björn Jensens förhoppning är att det skånska kemikalienätverket,

som legat nere en tid, ska kunna startas igen och då ordna träffar

omväxlande i Lund och i Malmö. Alla är välkomna, inte minst

småbarnsföräldrar eftersom barn är extra utsatta för farliga kemiska

ämnen. Är du intresserad, kontakta bjrn.jensen@gmail.com!

Bli medlem i Naturskyddsföreningen

Skicka ett mejl till medlem@naturskyddsforeningen.se eller ring 08

7026577. Berätta att du har blivit värvad av Lunds Naturskyddsförening.

är Naturskyddsföreningens ungdomsförbund för alla mellan 12–25. Till

våren kommer Lunds Fältbiologer att varva botaniska, ornitologiska och

entomologiska exkursioner med aktiva ställningstaganden i den lokala

miljödebatten. Är du intresserad av verksamheten kan du läsa mer på

www.faltbiologerna.se/lund, skicka ett mejl till lund@faltbiologerna.se

eller besöka Fältbiologernas kontor på Skomakaregatan 3.
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Skanna koden med din mobiltelefon

så kommer du direkt till Natur-

skyddsföreningens medlemssidor.



On 8 feb Invasiva främmande växter

(Stadsbibl.)

To 9 feb Startmöte, klimat

On 15 feb Energin och politiken

(Stadsbibl.)

To 16 feb Startmöte, cykel

Sö 19 feb Städdag i Höjeådalen

On 1 mars Skogsbränder i ett varmare

klimat (Stadsbibl.)

To 2 mars Startmöte, plan

On 8 mars Storkrikets natur och kultur

(Stadsbibl.)

On 15 mars Klimat- och miljösmart

trädgård (Stadsbibl.)

To 16 mars Årsstämma

Sö 19 mars Mossor från början i Dalby

Norreskog

On 22 mars Vårt behov av mörker

(Stadsbibl.)

Ti 28 mars Tidiga vårblommor vid

Fredentorp

On 29 mars En hetare framtid (Stadsbibl.)

17 - 21 april Hållbarhetsvecka

Sö 23 april Cykeltur på tvären

Lö i maj Cykeldag

Sö i maj Fikacykling

Sö 4 juni Fjärilar på Rökepipan

Sö 18 juni De Vilda Blommornas Dag på

Kungsmarken

Sö 2 juli Bin vid Värpinge

Ti 4 juli Ängarna kring Max IV

Lö 12 aug Slåtter på Domedejla mosse

lund.naturskyddsforeningen.se
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