
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Ulrica Swärd i Knickarp den 14 augusti 2013 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, vice ordförande 
Lars Leonardson, sekreterare 
Gert Ljungqvist, programansvarig 
Ulrica Swärd, kassör 
 
1.  Karin öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

2. Protokoll från styrelsemötet den 10 juni godkänns och signeras. 

 3. Hemsidan 
Bordlades, eftersom Karl var förhindrad att delta i mötet.  

4. Skrivelse angående störande flyg / Gert 
Avser gyrokopterflygningar över naturreservat i Sjöbo kommun. Skrivelsen presenterades 
av Gert. Styrelsen var enig om texten, men föreslog några tillägg. Således tyckte styrelsen 
att Gert ska referera till Artskyddsförordningen, att havsörnarnas häckningslokal vid 
Ranås tas med i motiveringen samt att Gert försöker rekvirera en karta från länsstyrelsen 
med aktuella reservat inlagda. Slutligen föreslog styrelsen att Gert ska ta upp frågan om 
Flygfältet i Sövde är en lämplig lokalisering av gyrokopterflyget. Skrivelsen ställs till 
Länsstyrelsen, Luftfartsverket och Naturvårdsverket samt för kännedom till Sjöbo 
kommun, Skånes Ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i Skåne. Gert 
färdigställer skrivelsen och tar kontakt med gyrokopterklubben och förbereder dem på att 
en skrivelse kommer. 

5. Remiss Sjöbo kommun, GC-väg Sövde-Blentarp, 30 aug 
Leo har gjort ett utkast till remissvar och får i uppdrag att göra skrivelsen färdig och 
sända in den. 

6. Samråd angående utökad djurbesättning, Pålstorp, 30 aug? 
Ulrica rapporterade från Vattenrådets möte. Styrelsen anser att de skyddsåtgärder som 
planerats enligt skrivelsen är tillräckliga för naturskyddet. Karin åtog sig att besvara 
samrådsskrivelsen. 

7. Remiss från rikskansliet angående föreningsstöd, 3 sept  
Remissen, som avser fördelning av föreningens medel till projekt respektive 
kretsar/länskansli/nätverk, diskuterades. Det framkom att det är svårt för oss att förstå alla 
konsekvenser som olika fördelningsmodeller resulterar i. Vi beslutar att avstå från att 
besvara remissen, eftersom vi anser att länskansliet är bättre lämpat att besvara 
skrivelsen.  

8.  Miljövänliga veckan, Upptaktsmöte i Lund den 7 sept 
Miljövänliga veckans tema vecka 40 2013 ska vara ”100% ekologiskt”. Styrelsen tror att 
detta kan vara av stort intresse för allmänheten. Ulrica är intresserad av att åka på 



upptaktsmötet, men inte säker på om hon har tid. Anmälningstiden till mötet går ut den 1 
september. 

9. Infrastrukturremiss/cykelleder – Region Skåne, Remissvar senast den 1 oktober 
Remissen är en sammanställning och bearbetning av de remissvar som kom in under 
remissomgången 2012. Bordläggs till nästa styrelsemöte. Leo får i uppdrag att kolla den 
senaste tidens inkommande post och om möjligt skicka ut remissen till alla ledamöter. 

10. Övrigt 
a/ Per presenterar manuskriptet till den nya Grodboken som länsstyrelsen i Skåne ska ge 
ut inom kort. Per har skrivit texterna, i vilka de bästa ”grodsmultronställena” pekas ut, 
och vilken hänsyn som bör vidtas för att undvika störningar på grodor och 
vattensalamandrar. I vår kommun nämns Frihult och Snogeholm. Boken kommer att 
tryckas i 5.000 ex och delas ut gratis. 
b/ Per presenterar ett nytt examensarbete som resulterat i artikeln ”Trollsländors 
förekomst och detekterbarhet i relation till dammars egenskaper”. Författare är Lisa 
Eriksson, Stefan Olin, Per Nyström och Thomas Ranius. Artikeln är publicerad i 
Entomologisk tidskrift 134 (1-2):53-62, 2013. I studien undersöks hur förekomsten av 
trollsländelarver i 14 dammar och flygande vuxna trollsländor kring dammarna påverkas 
av dammarnas vattenkvalitet, vegetation, djup, prederande organismer, mm. 
c/ Per önskar ersättning för två utläggsräkningar för inköp av korv till grillningen vid 
invigningen av Frihultsdammen och till Grodexkursionen våren 2013. Styrelsen 
godkände båda. 
d/ Martin Stoltze, som tidigare varit ansvarig för naturinformation på kommunens 
hemsida, har kontaktat Ulrica och erbjudit sig att leda vandringar för 
naturskyddsföreningen inom Lövestads-/Vanstadsområdet. Ingen åtgärd för tillfället, 
eftersom vårt höstprogram redan är beslutat och utsänt. 
e/ Per och Ulrica är aktiva under Insekternas dag på Christinehofs slott söndagen den 18 
augusti. Per ansvarar för håvningar och demonstration av vattenlevande smådjur. Ulrica 
deltar i arbetet under hela dagen. 
f/ Leo har från Storkprojektet mottagit ett diplom avseende Färskretsens fadderstöd till 
storkarna nr 342 och 446 under 2013. Härmed bidrar vår krets till storkens framtid i 
Skåne. Leo ombads att undersöka om det är möjligt att få information om vad som 
händer med ”våra” storkar. Leo får i uppgift att förvara diplomet i någon av sina 
sekreterarpärmar. 
g/ Inbjudan till LifeScape-projektets (Klingavälsån) avslutning i Silvåkratornet den 25 
augusti. Projektets resultat kommer då att presenteras – landskapsanalys och diskussion. 
Gert? Dessutom annonseras ett extra tillfälle att lyssna på kronhjortsbröl den 13 
september. 
h/ Kort presentation av slåttern i Vitabäckskärret. Nio personer deltog, varav en från 
Eriksdals byalag. Ca 25% av ytan återstår att slås. Rune uppmanas att meddela lämpligt 
datum och tid. 
i/ Elisabeth Nordahl på Sjöbokommun har kontaktat Karin och frågat om kommunen 
behöver sända ut remisser, samrådsunderlag, etc, till fler ledamöter än ordföranden. Vi 
anser att det räcker med att ordföranden får informationen. Troligen föranleds förfrågan 
av det brev som Leo skickade till kommunen där han påtalade det olämpliga i att 
information som ska vara tillgänglig för allmänheten endast ligger kvar som länk en 
betydligt kortare tid än remiss- och svarstider. Styrelsen anser att ”i demokratisk anda” 
bör materialet vara tillgängligt ända fram till utsatt datum för svarsskrivelser. Karin 
kontaktar. 

10. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 10 september kl 19:00 hos Per på Hökvägen 
2 i Blentarp. 



11. Ordföranden tackar ledamöterna för ett trevligt möte och avslutar detsamma. Ulrica 
harangeras för den goda hembakade kakan.  

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


