
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Ulrica Swärd i Knickarp den 11 februari 2014 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, vice ordförande 
Lars Leonardson, sekreterare 
Ulrica Swärd, kassör 
Gert Ljungqvist, programansvarig 
Joa Niskakari, suppleant 
 
0. Undertecknad uppvaktas av styrelsen med anledning av 70-årsdagen. Man bockar och 

tackar. 

1.  Karin öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

2. Protokoll från styrelsemötet den 14 januari godkänns och justeras. 

3. Valberedningen 
Inget nytt har meddelats från valberedningen. Styrelsen måste vara beredd att hjälpa till 
om valberedningen inte lyckas rekrytera kandidater till ny valberedning.  

4. ”Gyrokopter stör djurliv” 
Gert redogör för effekten av vår skrivelse till Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och 
Luftfartsverket angående lågflygande gyrokopter och propellerplans störningar på 
rastande och häckande fågel i vissa skånska naturreservat. Länsstyrelsen i Skåne begärde 
den 22 januari att regeringen begränsar störningarna från luftfarten i tolv naturområden 
med fågelliv. I första hand begärs förbudet gälla på en höjd av 600 m över havet. I andra 
hand bör förbudet i dessa områden sättas till 300 m över havet. Naturvårdsverket har 
besvarat vårt brev och hänvisar till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet (Bilaga 1). 
Luftfartsverket och länsstyrelsen har ännu inte svarat. 
 
Gert berättar att Skånes Ornitologiska Förening har agerat mot flygklubben, och ska ta 
upp frågan på sitt kommande styrelsemöte. 
 
Gert tar upp diskussion av ett problem som vi inte skrev om i skrivelsen, nämligen att 
störningar ofta uppstår på rastande gäss när flygplan och gyrokopter är på in- och 
utflygning från flygfälten. I Sjöbo kommun gäller detta bland annat områdena kring 
Ilstorpsgården och Sövdesjön, som ligger utanför reservatsgränserna. Det är därför 
önskvärt att länsstyrelsen beslutar om störningsfria korridorer även över dessa områden. 
Vi beslutar att avvakta tills vi får skriftligt svar från länsstyrelsen och därefter gå in med 
en begäran om tillägg till det föreslagna förbudet. 

5. Nya hemsidan 
Karl har meddelat att han är hindrad att delta i styrelsemötet. Det verkar dock som att den 
gamla hemsidan fortfarande ”lever” och inte har någon länk till den nya. Med den nya 
hemsidan har det inte hänt något sedan föregående styrelsemöte, såvitt vi kan se. 



6. Grustäkter, återställningsplaner 
Leo har varit i telefonkontakt med produktionschefen vid Fyleverken/Finja AB Bo 
Andersson och meddelat kretsens intresse av att delta i utformningen av den nya 
efterbehandlingsplanen för kvartssandstäkten i Fyledalen. Bo Andersson tyckte detta var 
positivt och kommer att meddela oss när det blir dags för hans platsbesök vid Fyleverken, 
vilket troligen inte kommer att ske före vegetationssäsongen. Leo har sänt sina 
kontaktuppgifter till Andersson. 

Leo har också kontaktat paraplyorganisationen för grus- och bergtäkter Sveriges 
Bergmaterialindustri (SBMI) och talat med dess vd Björn Strokirk. Även Strokirk var 
mycket positiv till en förändring av riktlinjerna för efterbehandling av sand-/grustäkter 
och till förslaget om finansiering av skötselåtgärderna efter att täkttillstånden upphört. 
Även han har mottagit Leos kontaktuppgifter. Strokirk vill gärna ta del av vår planerade 
skrivelse till Naturvårdsverket och erbjöd sig att vara en av undertecknarna. Leo lovade 
att skicka skrivelsen när den är klar. 

Leo hade sänt ut en skiss till skrivelse till styrelseledamöterna före mötet. Inkomna 
kommentarer rörde 1/ att ta bort raderna om fältpiplärka, 2/ om vi också ska införliva 
bergtäkter i skrivelsen. Bergtäkter kan koloniseras av berguv och pilgrimsfalk. Något 
beslut fattades inte om detta; och 3/ att skrivelsen måste vara mycket kortfattad för att 
väcka politikers och tjänstemäns intresse, föreslogs 1 A4-sida plus underlagsbilaga. 

7. Handla miljövänligt 
Cornelia var inte närvarande på grund av barns sjukdom. Hon hade dock kontaktat Karin 
och meddelat att Naturskyddsföreningen lördagen den 22 mars anordnar en anti-scampi-
dag över hela landet. Cornelia undersöker vilket informationsmaterial som finns hos 
Naturskyddsföreningens rikskansli. Cornelia kommer att genomföra en aktion i Sjöbo. 
Styrelsen anser att hon inte ska vara ensam vid detta tillfälle, och Per anmälde att han 
ställer upp. Det vore trevligt om fler styrelseledamöter kunde ställa upp! 
 
Cornelia har fått svar från kostchefen i Sjöbo kommun, men tycker inte att hon fått 
konkreta svar på sina frågor. Vi diskuterade kort den information som media presenterat 
om att reglerna för upphandling av mat mjukats upp till förmån för lokalt respektive 
ekologiskt producerade produkter. 

8.  Möllers mosse 
Gert presenterade tidigare och aktuella planer för Möllers mosse. Kommunen har 
modifierat tidigare plan. Bland de nya förslagen kan noteras att bron mellan land och ön 
samt den planerade paviljongen med belysning på ön strukits. Kommunen har tidigare 
tagit kontakt med Gert och Skånes Ornitologiska Förening, vilka båda föreslagit att man 
ska behandla åtminstone en del av ön så att en skrattmåskoloni på nytt kan etableras här. 
Några årtionden tillbaka hade Möllers mosse en av Sveriges största måskolonier med ca 
1200 par. 
 
Kommunen planerar dessutom att 1/ avverka träden på södra delen av ön 2/ tillåta 
skyddsjakt på grågås och vitkindad gås, 3/ glesa ut träd och buskar på dammens västra 
sida, 4/ planera om området mellan trädridån och bebyggelsen och anlägga ängsmark där, 
samt 5/ genomföra en dagvattenutredning. Vattenståndet i dammen har under senare år 
stigit så högt att kringliggande bebyggelse periodvis hotas av översvämning. 
 
Vår krets är intresserad av att delta i förändringsprocessen. Gert håller kontakten med 
kommunen. Gert uppmanar ledamöterna att besöka området och reflektera över vad som 
är lämpligt att göra. 



 
Restaureringsarbetena planeras inledas under sommaren 2014. 

9. Policyremisser från riksstyrelsen, 16 februari 
Karin har hunnit läsa GMO-remissen och delar av jaktremissen. Hon tycker att de ser bra 
ut men tänker skriva kommentarer där hon förordar bättre tillsyn av fällor. Övriga 
ledamöter uppmanas att gå hem och läsa remisserna och skicka kommentarer till Karin. 

10. Remiss Riksintresseområden för friluftsliv, 17 februari 
Styrelsen anser att Sjöbo kommun blivit bra behandlad. En del felaktigheter måste dock 
rättas till. Översänds till Karin, som besvarar remissen. 

11. Aktivitet på temadag ”Trädgård och Miljö” 
a/ Beträffande formuleringar på Sjöbo kommuns hemsida beslutar vi avvakta med att 
införa ändringar i texten tills vi får information efter Trädgårdsföreningens styrelsemöte, i 
enlighet med Kerstin Perssons förslag. 
b/ Vi vet inte hur vår aktivitet ska gå till, men hoppas på ett stort bord, där vi kan 
presentera information om fågel- och fladdermusholkar, fågelbad och sandbad, etc, och 
prata om djur i trädgården. dessutom hoppas vi få lämna information om 
Naturskyddsföreningen och vår egen krets. Kerstin har lovat skicka information om de 
praktiska detaljerna efter styrelsemötet som ägde rum i förrgår. 

12. Övrigt 
a/ Per har inte hört något om utformningen av skyltarna som ska sättas upp vid 
Frihultsreservatet. 
b/ Leo har anmält att Per åtagit sig att vara vår representant i arbetsgruppen för 
vattenskyddsområden. Kontakt: Sven Tuvesson, Tomelilla. 
c/ Karin har besvarat remissen om Vitabäckshällorna. 
d/ Styrelsen framför ett stort tack till Kurt Ivarsson som ryckte in som exkursionsledare 
den 2 februari när både Gert och Leo hade förhinder. En bok kommer att överlämnas av 
Leo. 
e/ Örnexkursionen den 2 februari lockade drygt 20 deltagare, som fick se fem havsörnar 
och njuta av kretsens generöst grillade korvar. Det var enligt uppgift från flera deltagare 
en mycket lyckad och trevlig aktivitet. 
f/ Förberedelser inför årsmötet den 20 mars.  
Gert ansvarar för lokal.  
Gert, Cornelia och Karl föreslås ansvara för inköp av kaffe, te och tilltugg.  
Gert kontaktar Johan Hammar och kollar att allt ser bra ut. 
Karin frågar Rune om han kan låta sig väljas till mötesordförande. 
Före mötet rekryterar Leo två personer för justering av årsmötets protokoll. 
Styrelsen föreslår att Karl presenterar den nya hemsidan, som då måste vara fylligare än 
nu. 
g/ Styrelsen beslutade att vi ska hålla konstituerande möte omedelbart efter årsmötet, 
dvs samma kväll. 

13. Nästa styrelsemöte äger rum den 8 april kl 19:00 hos Joa i Sövde, såvida inte brådskande 
ärenden som måste behandlas snabbare dyker upp. 

14. Karin avslutar mötet och tackar Ulrica för den utsökta hembakade kakan. 

 

 

 



Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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

 

Bilaga 1. Från Naturvårdsverket 2014-01-09: Ang. er skrivelse om störningar från 
gyrokopterflygning. 

  


