
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs 

 
Möte hos Leo, Ågerups skola, den 16 september 2014 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Lars ”Leo” Leonardson, sekreterare 
Gert Ljungqvist, programansvarig 
Cornelia Lovfeldt, hemsidesansvarig 
Björn Barup, adjungerad 
 
1.a.  Mötet öppnades av Karin, som också hälsade alla välkomna. 

1.b. Karin inleder mötet med att berätta att Joa har kontaktat henne och beklagat att han inte 
har tillräckligt med tid för att engagera sig i styrelsearbetet. Han kommer därför att avgå 
ur styrelsen vid kommande årsmötet under våren 2015.  

2. Protokoll från styrelsemötet den 19 augusti 2014 
Godkändes och signerades. 

3. Remissvar Simrishamnsbanan 
Karin gav bakgrundsinformation om ärendets hantering. Enligt planen skulle Margit 
Anderberg, NF i Lund, samla in och sammanställa remissvaren från de berörda kretsarna. 
Det visade sig att flera berörda kretsar inte besvarat remissen till Margit och att 
Naturskyddsföreningen i Skåne lämnat in ett svar i vilket de föreslår att hela projektet 
läggs ner. Enligt beräkningar som NF i Skåne gjort kommer Simrishamnsbanan under sin 
livscykel att producera 6 ggr mer koldioxid till atmosfären än som motsvarar den 
minskade bilkörning som banan skulle resultera i. Av Margit Anderbergs roll som 
samordnare blev intet. Mot bakgrund av detta kontaktade Kain Leo/undertecknad och vi 
kom överens om att hon skulle skicka vårt yttrande direkt till Trafikverket, vilket skedde. 
Vår bedömning var att om Trafikverket trots NFs i Skåne hårda kritik inte lägger ner 
projektet, så vill vi göra Färskretsens åsikter offentliga. Styrelsemötet tillstyrkte Karins 
agerande.  

4. ”Valenkät” 
Gert redogjorde för mötet hos Björn där vi granskade och poängsatte svaren från de sju 
(av nio) partierna i kommunfullmäktige som besvarat våra frågor. Högst poäng fick 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet (15 av 15 möjliga). Därefter rankades 
Sverigedemokraterna (11), Socialdemokraterna (10), Moderaterna (8), Kristdemokraterna 
(8) och Centern (6). Från Folkpartiet och Sjöbopartiet inkom inga svar. Efter mötet hos 
Björn formulerade Gert en kort skrivelse till Ystads Allehanda och Skånska Dagbladet 
som tillsammans med enkätsvaren i tabellform lämnades till tidningarna på 
onsdagskvällen den 10 september. Se Bilaga 1. Resultatet av enkäten presenterades på 
Sjöbosidan i YA den 12 september tillsammans med en intervju med undertecknad. För 
SkD var tiden alltför knapp för att hinna skapa utrymme för en artikel. En viktig lärdom 
för styrelsen blev att ha bättre framförhållning när vi vill att pressen ska förmedla våra 
budskap. Men styrelsen betraktar aktionen som mycket lyckad och avser att göra en 
uppföljning före nästa val av hur partierna uppfyllt sina löften.  



 5. Samråd, Sjöbo kommun, Sandbäcks industriområde, 29 september 
Karin har läst de senast utsända handlingarna och noterar att länsstyrelsen varnar för 
risken för förorening av vattenmiljöerna inom och nedströms industriområdet. 
Påpekandet överensstämmer med vårt tidigare remissvar, varför vi inte skriver mer i 
ärendet. 

6. Samråd, Sjöbo kommun, Lövestad Idrottshall, 14 september 
Karin har lämnat synpunkter till kommunstyrelsen. Vårt förslag att anlägga en liten 
våtmark i anslutning till idrottshallen har anammats i den nya planen, men det nämns inte 
att förslaget kom från vårt remissvar. Karin påpekar också att den sökning som gjorts i 
Jordbruksverkets databas Tuva och i Naturvårdsplan för Sjöbo kommun (2001), och som 
inte redovisar några uppgifter om arter som berörs av Artskyddsförordningen, är 
otillräcklig. Dels är dokumentationen gammal, dels ”måste man ha klart för sig att arter 
som berörs av Artskyddsförordningen kan finnas i hela landskapet och inte endast i 
områden som på ett eller annat sätt dokumenterats när det gäller biologiska värden.” 
”Enligt Artskyddsförordningen skall eventuell påverkan på skyddade arter utredas innan 
beslut fattas i detaljplaneärenden.” En fält inventering av betesmarken är därför 
nödvändig. 

7. Naturvårdsstrategi för Skåne, remiss Länsstyrelsen samt dialogmöte i Malmö, anmälan 
23 september 
Länsstyrelsen ber om synpunkter på remissen ”Vägen till ett biologiskt rikare Skåne – 
Naturvårdsstrategi för Skåne län” och bjuder samtidigt in till ett dialogmöte för experter 
och ideella organisationer, till vilka NF Färs räknas, den 26 september kl 13:00-16:00. 
Remissen och dialogmötet syftar till att redovisa förslag på åtgärder som kan medföra att 
regionen ska kunna uppfylla de femton miljömålen som riksdagen slagit fast. Remissvar 
ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 1 december. Beslut: 1/ Karin och Björn 
anmäler sig till dialogmötet. 2/ Vår styrelse måste behandla remissen på något av våra 
möten i oktober eller november. 

8. Upptakt miljövänliga veckan / Miljövänliga veckan 27 september – 5 oktober 
Cornelia och Björn var på ”upptakt” i Lund inför Miljövänliga veckan. Där träffade dom 
Emelie Hansson från rikskansliet och fick information om färdigt material och förslag till 
aktioner/evenemang som kan användas under miljövänliga veckan, t ex medborgarförslag 
om ekologisk frukt i alla kommunens skolor, inventering av ekologiska varor i 
kommunens livsmedelsaffärer (7 i Sjöbo kommun), frågesport där första vinsten är ett 
äppleträd att plantera i den egna trädgården (skulle kunna äga rum på marknadsplatsen 
vid ICA Kvantum) samt skolmaterial till lärarna på kommunens skolor och ”ekofika” för 
att stimulera lärarna att förorda ekologiska produkter i skolorna. Beslut: Cornelia 
samordnar. Beslutade aktioner är inventering av ekologiska varor i livsmedelsbutikerna, 
medborgarförslag till familjenämnden i Sjöbo kommun att införa ekologisk frukt i 
skolorna samt frågesporten (quizz) med äppelträd som vinst. 

9. Föreningsstöd – Giftfri vardag, Solvalla den 4 september 
Sjöbo kommun har beslutat tilldela NF Färs 321 kr. Pengarna utbetalas efter att 
evenemanget redovisats till kommunen. Cornelia föreslog att vi nu ska bli mer aktiva när 
det gäller att söka pengar från kommunen för olika aktiviteter, nu närmast föredraget om 
kungsörnar som äger rum den 13 november. Som underlag för ansökningar ligger 
kretsens budgetförslag som redan inlämnats, vilket innebär att arbetsinsatsen för nya 
ansökningar är liten. Beslut: Cornelia söker stöd för föreläsningen om Kungsörnar, se 
pkt 12:4. Cornelia åtar sig också att undersöka om det finns andra gratislokaler att låna 
från kommunen inför framtida aktiviteter såsom årsmöte och klädbytardag. Om hon inte 
finner någon alternativ lokal så fortsätter vi att hyra Solvalla bygdegård och söka stöd. 



10. Natursnokarna 
Björn har anmält sig till en tvådagarskurs på Hörjel. Eventuellt anmäler sig också 
Cornelia. Kostnaden är 200 kr per person. Mat ingår inte i kursavgiften utan medtas av 
deltagarna. Styrelsen noterade Björns och Cornelias intresse för barn- och 
ungdomsverksamhet med stor tillfredsställelse! 

11. Hänt se’n sist 
1/ Hemsidan. Cornelia har inte fått in persondata från alla styrelsemedlemmar och har 
därför inte skrivit något under rubriken ”Om oss”. De som inte skickat info till Cornelia 
ombeds att göra detta snarast. Cornelia planerar att skriva en kort introduktion och 
lägga in fotot som togs hos Per på föregående möte. Därunder kommer de personliga 
presentationerna. 
2/ Föreningsmöte Sjöbo kommun den 10 september. Cornelia fick förhinder, vilket 
medförde att vår krets inte var representerad. 
3/ Slåtter i Vitabäckskärret den 24 augusti. Karin redovisade mycket nöjt att 11 
slåttergubbar/-gummor deltagit och att hela kärret blivit slaget och räfsat på en enda dag! 
Björn meddelade att hans granne har skaffat en slip och kan slipa våra liar för 100 
kr/lieblad inför nästa slåtter. Detta tyckte styrelsen var ett flott erbjudande som gärna 
utnyttjas. 
4/ Giftfri vardag. Björn presenterade den lyckade aftonen. Evenemanget hade lockat ca 
20 personer, föräldrar, mor- och farföräldrar, förskollärare samt en ekobonde. Föredraget 
var mycket bra (min kommentar) och publiken var entusiastisk och ställde många frågor. 
Det hela utmynnade i flera bra diskussioner. Solvalla bygdegårds stora sal kostade 1.000 
kr – räkning kommer att skickas till oss. Björn och Cornelia är intresserade av att fortsätta 
med ytterligare föredrag till vilka de hoppas kunna locka flera föräldrar. 
5/ ”Ekorundan”. Detta blev tyvärr en flopp. Inga deltagare från NF Färs dök upp förutom 
Cornelia med familj. Synd, för det var ett ambitiöst och trevligt evenemang enligt 
Cornelia. 
6/ Hjortbröl. Ingen från vår styrelse deltog, så vi vet inte om några medlemmar från 
kretsen njöt av kronhjortarnas baskoncert. 

12. Övrigt 
1/ Skrivelsen om flygförbud i anslutning till naturreservat. Gert har blivit uppringd av 
länsstyrelsen som uppmanar NF Färs att sända skrivelsen till Näringsdepartementet. 
Beslut: Gert åtgärdar. 
2/ Skrivelsen om vanskötseln av Karups ängar/Klingavälsåns naturreservat. Maria Nitare 
på länsstyrelsen har meddelat Gert att ”ärendet är upplagt”. Vad som nu kommer att 
hända är oklart för oss. 
3/ Allmän diskussion om skötsel av naturreservat inom Sjöbo kommun. Framför allt är 
bekämpningen av lövsly mycket eftersatt. Det är oklart vilken instans man ska kunna 
vända sig till med klagomål när reservatsföreskrifterna inte efterföljs. Vi är medvetna om 
länsstyrelsens brist på pengar för ändamålet, och ifrågasätter värdet av att nya reservat 
bildas när de befintliga inte sköts. Förslagsvis kan dessa frågor tas upp på dialogmötet om 
Naturvårdsstrategi för Skåne. 
4/ Beslut: Cornelia lämnar in ansökan om bidrag på 2.000 kr för tryckning av affischer, 
lokalhyra och föreläsararvode i samband med Ambjörn Karlssons föredrag om örnar i 
november. 
5/ Beslut: Gert kontaktar Tomelillakretsen och bjuder in dem till örnföredraget. 
6/ Leo har mottagit Lundakretsens höstprogram, som är synnerligen ambitiöst och även 
innehåller redovisning av kretsens senaste remissvar. 
7/ Leo tar upp frågan om arkivering av kretsens skrivna handlingar. Beslut: I första hand 
sparas remissvar, program/evenemang/aktioner digitalt. I andra hand görs utskrifter. 
Karin och Leo sparar utskrifter av dagordningar och protokoll. Karin har utskrifter av 



remissvar som hon skrivit. Cornelia åtar sig att skriva ut och spara alla 
aktivitetsrapporter. Handlingarna ska gå i arv till ersättare när nuvarande ledamöter avgår 
från sina poster. 
8/ Björn efterlyser enhetlighet vid kommentering av texter, t ex remissvar och protokoll. 
Bör kunna göras av alla med verktyget ”ändra, spåra ändringar”. 

13. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 14 oktober kl 19:00 hos Karin i Tågratorp. 

14. Leo avtackades för frallor med pålägg och Cornelia för hennes utsökta äppelmuffins. 
Därefter avslutade Karin mötet. 

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


