
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs 

 
Möte hos Leo i Ågerups skola, Blentarp, den 5 maj 2014 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Lars ”Leo” Leonardson 
Gert Ljungqvist 
Joa Niskakari 
Cornelia Lovfeldt  
 
1.  Mötet öppnas av Karin. 

2. Protokoll från konstituerande styrelsemötet den 20 mars 2014 
Godkändes och signerades. Dessutom godkändes och signerades protokollet från 
styrelsemötet den 11 februari 2014.  

3. Hemsidan 
Den gamla hemsidan är nu borttagen från nätet. Styrelsen uppmanade de assisterande 
hemsidesadministratörerna Joa Niskakari och Cornelia Lovfeldt att snarast kontakta 
Karl för att få tillgång till inloggningsuppgifterna så att de kan hjälpa till att utveckla 
sidan. 

4. Länsstyrelsen i Skånes svar på ”gyrokopterskrivelsen”  
Gert har mottagit svar från Länsstyrelsen, i vilket den meddelar att den begär flygförbud 
(restriktioner i flygverksamhet) över 12 naturreservat i Skåne. Daterat 16 januari 2014. 
Länsstyrelsen bifogar en karta med gränserna för otillåten flygning över Klingavälsåns 
och Fyledalens naturreservat i Sjöbo kommun. Gränserna diskuteras av styrelsen som 
anser att de på några ställen är snävt tilltagna. Gert åtar sig att skriva till Länsstyrelsen 
och påpeka att det är önskvärt att 1/ gränsen för otillåten flygverksamhet över 
Klingavälsåns naturreservat breddas i sydöstra delen så att Ilstorpsgården inkluderas i det 
otillåtna flygområdet; detta med anledning av att stora mängder gäss rastar på åkrarna vid 
Ilstorpsgården under höst, vinter och vår, och 2/ gränsen för otillåten flygverksamhet över 
Fyledalens naturreservat utvidgas upp till Tågra och därvid också breddas på den 
nordöstra sidan så att ett skyddsområde på 500 m skapas för befintliga kungsörnsbon. 

5. Möllers mosse 
Kommunen arbetar med planerna och har inlett skyddsjakt på gässen. Man planerar också 
att röja buskar och träd under kommande höst. Åsa Lövgren har meddelat Gert att hon 
vill träffa Naturskyddsföreningen i Färs för att inhämta vår syn på planerna för 
naturmiljön. Beslut om möte med kommunen/Åsa Lövgren beslutas efter att vi besökt 
Mossen. 
Föreslås att Gert, Per, Karin och Leo träffas den 15 april kl 19:00 på P-platsen vid 
Färsingaskolan för att titta på området. 

6. ”Hänt se’n sist” 
1/ Anti-scampiaktionen i Sjöbo lördagen den 22 mars blev lyckad. Cornelia och Per, 
klädda i räkrosa T-tröjor och med plakat, diskuterade med sjöboborna utanför biblioteket, 



vid ICA/Systembolaget och vid Gästis. SkD och YA skrev reportage på söndagen 
respektive måndagen. Gästgiveriets krögare intervjuades och lovade att ta bort räkorna 
från menyn. Stort uppslagen bild på krögaren tillsammans med Cornelia och Per. Vidare 
lämnades material om scampi på biblioteket, liksom hos Thai- och sushirestaurangerna. 
Rapport läggs ut på hemsidan. 
2/ Leo rapporterade från Sjöbo trädgårdsförenings Temadag Trädgård och Miljö, som 
också blev ett lyckat evenemang. Vårt vårprogram samt inbjudan till Östarpsdagen den 8 
juni delades ut. Sextiofem deltagare lyssnade på Ulricas och Leos föredrag om 
trädgårdsdesign och fågelholkar. Rapport läggs ut på hemsidan. 
3/ Exkursionen ”Fyledalens förkastning” den 23 mars, som var ett samarrangemang med 
NF i Tomelilla och Ystad, lockade ca 70 personer. Enligt upplysningar från deltagare var 
det ett mycket intressant arrangemang och Karl Ljung beröms för sin insats. Exkursionen 
omnämns i Kurt Ivarssons krönika i Ystads Allehanda torsdagen den 3 april. Rapport 
bör läggas in på vår hemsida. 
4/ Länsstyrelsens beslut om bildandet av Naturreservatet Assmåsabetet och skötselplan 
har mottagits. I beslutet om bildandet presenteras bl a remissinstansernas synpunkter på 
skötselplanen samt länsstyrelsens åtgärder för att tillgodose de framförda önskemålen. 
Leo har läst båda handlingarna och anser att NFF:s synpunkter har hörsammats. 

7. Inbjudan från Sjöbo kommun, ”Vårdagen”, den 26 april, anmälan den 10 april 
Karin, Per, Gert och Leo har inte möjlighet att delta. Cornelia är intresserad och kommer 
i mån av tid att delta. 

8. Inbjudan till invigningen av Fyleån, lördagen den10 maj 
Karin meddelar att en officiell inbjudan kommer att sändas ut. 

9. Övriga frågor 
1/ Dikning/rensning i Klingavälsåns naturreservat på Karups ängar.  Gert har vandrat i 
området och är upprörd över hur dikningen genomförts. Dikningsföretaget har gått in 
med tunga grävmaskiner, vilket resulterat i omfattande markskador orsakade av 
larvfötterna. Man har också lämnat många och stora högar av jordmaterial, ris och 
uppdragna trädrotsystem. Dessutom växer Karups ängar igen mer och mer av nässlor och 
sly. Detta trots att det anses som ett mycket viktigt område: Naturreservat, Ramsar, 
Natura 2000, där samhället åtagit sig att skydda och utveckla området så att det gagnar 
djurlivet. Detta skulle kunna förhindras om ängarna utsattes för hårt nötkreatursbete. I 
arbetet med ängarna och ån bör särskild hänsyn tas till småvadare, vilka kräver kortvuxen 
vegetation och grunda strandkanter. Detta innebär också att höga träd och stolpar bör tas 
bort, eftersom dessa är utsiktsplatser för ägg- och ungfågelrövande kråkor. Stängslingen 
av området med kombinerad el- och taggtråd uppfyller inte lagstadgade krav. Gert åtar 
sig att förbereda en skrivelse till länsstyrelsen om bristerna i skötseln av naturreservatet. 
Utkastet kommer att presenteras på nästa styrelsemöte. 
2/ Styrelsens kontaktuppgifter skrivs ut av Leo och översänds till samtliga ledamöter. 
3/ Förslag till höstprogrammet diskuteras kort. Bordläggs till nästa möte. 
4/ Vi har fått brev från Stellan Tengroth som önskar hålla föredrag om ”Tillväxtens 
dilemma”. Diskuteras. Karin meddelar honom att vi inte kan anta hans erbjudande bland 
annat på grund av dålig uppslutning på våra evenemang. Förslagsvis kunde vi delta i ett 
samarrangemang med Sjöbo bibliotek. 

10. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 5 maj kl 19:00 hos Leo på Ågerups skola. 

11. Joa avtackas för förtäring och mötet avslutas av ordföranden.  

 



Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

 
…………………………..  …………………………..   
Lars Leonardson, sekr  Karin Gerell Lundberg, ordf  


