
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Per Nyström i Blentarp den 8 maj 2012 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg Ordförande 
Per Nyström 
Lars Leonardson 
Karl Ljung 
 
1. Karin öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 3 april 2012 godkändes och lades till 
handlingarna. 

3. Beslut angående arvsskifte efter Ann Mari Thorner; godkännande av avyttring av 
fastighet i Röddinge 
Per capsulam-beslut (svar från Karin, Leo, Karl A, Johan, Karl L, Per) fastställdes. 

4. Remiss - Sjöbo kommun, Omma, 31 maj. 
Karin presenterade ärendet. Karin skriver remiss. Hänsyn bör tas till närheten till 
Björkaån, naturliga skogspartier bör bevaras i stället för att det anläggs nya grönområden. 
Kommunen uppmanas att naturinventera området före beslut/byggstart. 

5. Remiss – Länsstyrelsen, regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen, 15 juni 
Ingen har hunnit gå igenom ärendet. Detta är ett omfattande ärende. Bordläggs till nästa 
möte. Diskuterades möjligheten att samordna åsikter och förslag genom NF:s 
regionkansli. 

6. Rapport från LIFEscape den 15 april 2012 
Gert och Leo deltog. Leo presenterar. Mötet inleddes med storkföredrag av Emma Ådal 
på Hemmestorps mölla – historik, projektets målsättning 150 fritt häckande par, 
framtiden – prioritering av våtmarksanläggningar, avvärjningsmarkering av luftledningar, 
uppsättning av bohjul -, vad som hände med två storkar som försetts med sändare, minst 
100 storkar flyytade hösten 2011 via Danmark, hotbild. Därefter utflykt till Vombs ängar 
och Vombs västra ängar med Paul Eric Jönsson, som presenterade genomförda och 
pågående våtmarksåtgärder inom områdena. 

7. Inbjudan, studieresa längs Nybroån den 31 maj, LIFEscape 22 maj 
Den som har tid och lust uppmanas att anmäla sig. 

8. Inköp av regnskog, avtackning av Anders 
Beslut: Johan köper regnskog från ”Rädda regnskog” < http://www.raddaregnskog.se/> 
enligt föregående mötes beslut. Avtackning av Anders på nästa styrelsemöte.???? 

9. Hörjelgårdens vänner 
NF i Färs stödjer verksamheten sedan några år. Beslut: Att stödja verksamheten med 500 
kr för 2012.  



10. Höstprogram 
Tidigare beslut: Ängens dag med slåtter i Vitabäckskärret den 5 augusti. 
Förslag: Insekternas dag 19 aug, Svampens dag 2 sept, Höststräcket vid Sandhammaren 
eller östkusten, Kronhjortsbröl sept/okt, något intressant föredrag i nov. Flaggning för 
Falsterbo Bird Show aug/sept. Geologiexkursion i höst eller nästa vår. 
Styrelseledamöterna uppmanas att komma med flera förslag. Efter nästa styrelsemöte tar 
vi kontakt med kringliggande kretsar för samordning av programpunkterna. 

11. Övriga frågor 
a. Det är fortfarande oklart vem som kan ta emot eventuella deltagare till 
Blomstervandringen i Säljeröd den 31 maj. Matts kan inte delta av familjeskäl. Karin, 
Per eller Karl L kan eventuellt ställa upp. 
b. Pers utlägg för förtäring vid invigningen av Frihultsdammen godkändes. 
c. Johan uppmanar dem som gjort utlägg att kontrollera om de fått in pengarna på rätt 
konton. Meddelas till Johan. 
d. Jönssons Grus AB i Blentarp har kontaktat vår krets. De önskar få länsstyrelsen 
tillstånd att förlänga grustäkten med ytterligare 1 år. Länsstyrelsen har uppmanat 
företaget att anmoda NF i Färs att yttra sig i ärendet. Per har kontaktats av Jonny Jönsson. 
I grustäktssjön har inplanterats regnbåge. Enligt Per ingen skyddsvärd miljö som skulle 
hindra förlängningen av täktverksamheten. Leo åtar sig att göra platsbesök och då även 
undersöka förekomster av backsvalor. 
e. Johan uppmanas att kontakta Karl A och Karl L för att introducera hemsidan för dem 
samt bestämma vem som ska vara huvudansvarig respektive mottagare av material som 
ska läggas in på sidan. 

12. Nästa möte äger rum torsdagen den 7 juni kl 19:00. Plats meddelas senare. Leo tar med 
överblivna kanelbullar från årsmötet. 

13. Karin avslutade mötet. 
 

Vid protokollet  Protokollet justeras 
 
 
…………………………..  …………………………..   
Lars Leonardson, sekr  Karin Gerell Lundberg, ordf  


