
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Lars Leonardson på Ågerups skola den 11 september 2012 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Johan Persson, kassör 
Lars Leonardson, sekreterare 
Gert Ljungqvist, ledamot 
 
1. Karin öppnar mötet och hälsar närvarande tre ledamöter välkomna. 

2. Protokollet från föregående styrelsemöte den 2 augusti godkändes och signerades. 

3. Information till valberedningen. Karin berättar att hon kontaktat valberedningen och 
meddelat att hon inte kvarstår som ordförande eller styrelseledamot efter årsmötet 2013. 
2012/2013. Johan och Leo meddelar också att de planerar att avgå vid nästa årsmöte. 

4. Kretsens skrivna stadgar går inte att återfinna. En revision krävs därför. Karin har 
studerat Lundakretsens stadgar och uppmanar övriga styrelsemöter att göra detsamma 
och komma med förslag  
<http://www.naturskyddsforeningen.se/Regional%20Office%20Files/Kretsar%20och%20
länsförbund/Skåne/Lund/Föreningsdokument%20LNF/Stadgar%20för%20Lunds%20Nat
urskyddsförening.pdf>.  
Det nya stadgeförslaget måste vara klart i god tid före årsmötet i mars 2013. 

5. Vitabäckskärret. Hur ska vi hantera skötseln i fortsättningen? Intresset för slåtter av kärret 
har de senaste åren varit minimalt både bland styrelsens ledamöter och övriga 
medlemmar. Karin har försökt kontakta Gunilla Lund, som är länsstyrelsens handläggare 
gällande revideringen av Vitabäckshällornas skötselplan, för att diskutera problemet, men 
hittills utan framgång. 
Beslut: Ärendet bordläggs tills vi hört med Gunilla Lund om staten tänker köpa marken 
längst österut i naturreservaten i vilka Vitabäckskärret ingår. 

6. Frihultsdammen – informationsskylt. 
Beslut: Ärendet bordläggs tills Per kan närvara på något kommande styrelsemöte eller 
lämnar information om läget på annat sätt. 

7. Remiss ”cykelvägar”, 16 augusti. Tomas Björnsson på naturskyddsföreningens länskansli 
– cykelgruppen - har gjort en mycket ambitiös plan för utbyggnaden av cykelvägarna i 
länet. Vi har fått delplanen för Sjöbo kommun på remiss från Tomas. Vid vår diskussion 
presenterades många synpunkter.  

Övergripande aspekter: Det är viktigt att planen tar hänsyn till både naturintresserade 
cyklister och cyklande pendlare. Den senare kategorin är sannolikt den som i störst 
utsträckning och under hela året kommer att utnyttja de nya cykellederna, vilket innebär 
att de vill ha så korta cykelavstånd som möjligt. Cykellederna bör dessutom i görligaste 
mån ansluta till busshållplatser och tågstationer, vilka kan utnyttjas för långpendlare.  
 



Specifika synpunkter: Cykelleden mellan Sjöbo och Tomelilla verkar vara mycket 
snirklig och med uppförs- och nedförsbackar i de delar som den går genom Fyledalen. 
Detta är troligen inte särskilt attraktivt för pendlare. Det bör finnas möjligheter för 
cyklister att ta sig österut längs väg 11 mot Tomelilla på en GC-väg, särskilt angeläget på 
de sträckor där väg 11 har mitträcken. I stället för den del av sträckan som föreslås från 
Tågra och österut genom dalen till Eriksdal föreslår vi att man utnyttjar den befintliga 
parallella väg över Bökhult, som finns på dalens södra sida. Ur naturvårdssynpunkt är det 
inte lämpligt att ”fragmentera” området i nära anslutning till mossen genom att utnyttja 
den gamla banvallen som cykelled. Området är bl a viktigt för kronhjort. 

Leden från Sjöbo söderut mot Ystad bör kunna utnyttja flygrakan fram till 
Sövdeborgskorset. På önskelistan finns naturligtvis en cykelväg till Ystad. 

Sträckan Sövde – Blentarp tas upp bland de prioriterade sträckorna (mycket frekventerad, 
men smal och delvis krokig väg med ett otäckt backrön). 

Norrut från Sjöbo känns det angeläget med en bättre led till Brandstad. Däremot fungerar 
befintlig väg mot Tolånga för cyklister. 
 
Beslut: Karin besvarar remissen. 

8. Återställandeplan för grustäkt i Blentarp. Entreprenören för Everlövs grustäkt, Rolf 
Blank, har bett Lars L att skriva ett yttrande dels om önskad förlängning av täkttillstånd 
med 1-2 år, dels meddela synpunkter som kan ligga till grund för en revision av befintlig 
återställandeplan. Styrelsen är positiv till båda önskemålen, men vill ha en kopia på den 
gällande återställandeplanen som utgångspunkt för skrivelsen.  
Beslut: Lars sköter kontakterna och skriver ett förslag till yttrande. 

9. Övrigt, bl a LifeScape. 
1/ LifeScape skickar informationsmaterial och inbjudningar endast till Lars, eftersom han 
är sekreterare i kretsen. Då Gert åtagit sig att vara kretsens kontaktman gentemot 
LifeScape beslutades att framföra önskemål att LifeScape-kontoret på Sjöbo kommun 
fortsättningsvis sänder material i första hand till Gert. 
Beslut: Lars kontaktar Eva Nielsen Osterman på Sjöbo kommun och begär ändring. 
2/ Svampens dag den 2 september blev ett lyckat arrangemang. 60-70 personer deltog, 
varav de flesta kom från Österlenkretsen och Röddinge byalag. 
3/ Hemsidan. Johan och Karl Ljung har träffats och ansvaret för sidan har övertagits av 
Karl. Johan har givit Karl nödvändiga instruktioner och kan dessutom vara behjälplig om 
problem uppstår. 

10. Nästa möte äger rum tisdagen den 9 oktober kl 19:00 hemma hos Karin. Ledamöter som 
inte kan delta vid detta datum ombeds att kontakta Karin. 

11. Mötet avslutas.  

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


