
 
 
 

Minnesanteckningar  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Karin Gerell Lundberg på Tågratorp den 7 juni 2012 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Lars Leonardson, sekreterare 
Gert Ljungqvist, ledamot 
 
Inbjuden gäst: F d styrelseledamoten Anders Åsberg. 
 
Före styrelsemötet avtackade Karin Anders Åsberg som avgick ur styrelsen vid senaste 
årsmötet. För att hedra Anders har kretsen köpt in en yta oförstörd regnskog genom 
föreningen ”Rädda regnskog”, och ett gåvobrev överlämnades till Anders. Kaffe och 
kanelbullar serverades. 
 
1. Karin öppnar mötet och hälsar närvarande två ledamöter välkomna. Pga de få närvarande 

kan inte styrelsemötet fatta några beslut. 

2. Protokoll från styrelsemötet den 8 maj 2012 gicks igenom utan anmärkningar. 

3. Remiss – Länsstyrelsen, regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen, 15 juni 
Ledamöternas åsikt var att det är svårt för små lokala kretsar att binda sig för 
engagemang i genomförandet av de nya målen pga av att allt arbete grundar sig på 
frivillighet och att kretsarna har en tämligen ”lös” struktur. Dessutom är genomförandet 
av miljökvalitetsmålen myndighetsutövning som inte kan ske genom kretsarna. Vi 
överlåter dessa frågor till regionstyrelsen. 

Ett förslag som väcktes av Karin var att väcka liv i en kampanj för hänsynstagande i 
produktionsskogar. 

4. Remiss – Riks, resursförstärkning och nya arbetsformer 
Vi hade inte hunnit förbereda detta ärende. Vi hoppas kunna lämna våra åsikter före 10 
augusti. Föreslogs att ordförande, vice ordförande och kassören, som har längst 
erfarenhet av styrelsearbetet och ekonomin besvarar den utsända enkäten.  

5. Regional upptakt Miljövänliga veckan, 1 september 
Förslag: Johan tillfrågas om han är intresserad. Övriga intresserade är givetvis välkomna 
att anmäla sig. 

6. Höstprogram 
Tidigare beslut och förslag diskuterades och befästes: 
Söndagen den 5 augusti: Ängens dag med slåtter i Vitabäckskärret. Rune och Karin. 
Söndagen den 19 augusti: Insekternas dag; samarrangemang med närliggande kretsar 
efterfrågas. 
Fredagen den 31 augusti – söndagen den 2 september: Flaggning för Falsterbo Bird 
Show. Leo. Intresserade organiserar sina besök vid evenemanget. För info se internet. 
Söndagen den 2 september: Svampens dag; samarrangemang med Snogeholms 



Entreprenad HB efterfrågas. 
15/16 eller 22/23 september: Kronhjortsbröl; samarrangemang med Tomelilla-kretsen 
efterfrågas. Datum kan modifieras efter Tomelillas önskemål. 
Söndagen den 30 september: Fågelexkursion, höststräcket vid Sandhammaren eller 
Simrishamn. Gert och Leo. 
Vardagskväll (?) i november: Föredrag, förslag Ambjörn Carlsson Örnar, Magnus 
Ullman Fåglar, Emma Ådal Storkprojektet; samarrangemang med närliggande kretsar 
efterfrågas. 
  
Karin tar kontakt med kringliggande kretsar för samordning av programpunkterna. 
Deadline för inskick av texter till Matts – före midsommar. 

7. Övriga frågor 
a. Karl Ljung deltog i blomstervandringen i Säljeröds rikkärr den 31 maj. Trevlig 
vandring, 10-12 deltagare plus 2 kunniga guider. 
b. Kretsens gökotta genomfördes under Gerts och Leos ledning den 17 maj. Kall morgon 
men ändå dök det upp ett tiotal deltagare, och det blev en lyckad utflykt. Se hemsidan. 
c. Naturnatten den 5 juni blev ett mycket lyckat arrangemang. Ca 50 deltagare besökte 
fågeltornet vid Snogeholmssjön, fikade och grillade och åhörde Runes lysande föredrag 
om fladdermusarter och deras livscykel. Slutligen vandrade vi med Rune och Karin i 
strandskogen och fick lyssna på fladdermössens navigationsläten i paret Gerells 
ultraljudsdetektorer. Fem arter noterades: dvärgpipistrell, barbastell, nordfladdermus, 
vattenfladdermus och stor brunfladdermus. Rapport se hemsidan. 
d. Yttrande angående förlängning av grustäktsavtal för Jönsson Grus AB insänt av Leo. 
Se föregående möts protokoll samt hemsidan. Leo har diskuterat backsvalekolonier med 
Jönsson Grus AB, Blank & Son, Mats Nilsson på Sjöbo Anläggning och trädgård, samt 
med Måns Bruun som är länsstyrelsens ”bevarandebiolog”. Alla positiva till att arbeta för 
bevarandet av backsvalekolonierna i grustagen. Men det är problematiskt att skriva om 
gamla återställandeavtal enligt Måns Bruun. Och det saknas ekonomiska resurser för att 
lösa skötseln på längre sikt. 
e. Yttrande angående Omma 1:7, 3:7 m fl insänt av Karin. Se hemsidan. 
f. Johan har kontaktat Karl Areskough och Karl Ljung för att överlämna ansvaret för 
hemsidan till dem. Föreslagna datum är 12 och 17 juni. Därefter kan vi åter börja sända in 
våra bidrag. 
g. Ågerups säteri har sänt in en reviderad ansökan om att få anlägga 4 vindkraftverk på 
Romeleåsen. 
h. Ett brev från en mycket upprörd medlem i Föreningen Svenskt Landskapsskydd, som 
beskyller Naturskyddsföreningen och dess kretsar för bristande objektivitet i 
vindkraftsfrågor. Detta grundas på att föreningen centralt mottar sponsring från flera 
vindkraftsföretag och på att brevskrivaren inte är förtjust i landbaserade vindkraftsverk. 
Vi besvarar inte brevet, eftersom Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson 
redan gått i svaromål. 

8. Nästa möte äger rum torsdagen den 2 augusti kl 19:00. Plats hos Leo i Ågerups skola. 

9. Karin avslutade mötet. 
 

Vid anteckningsblocket  Anteckningarna justeras 

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


