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Ordföranden har ordet.   
 

 

Kära medlemmar!  

Tänk att vår förening har funnits så länge som 40 år.  

Några av er har nog varit med hela tiden och ni kan förstås hela histo- 

rien och alla faser av föreningens utveckling, medan andra just har gått  

med i Naturskyddsföreningen.  

Naturskyddsföreningen är ingen myndighet. Vi är en ideell förening  

som startade för över hundra år sedan av en grupp vetenskapsmän.  

Konstnärer som Anders Zorn och författare som Selma Lagerlöf anslöt  

sig, och med tiden växte den till 192 000 medlemmar. Idag är vi Sveriges  

största miljöorganisation.  

Naturskyddsföreningen är en förening för alla. 

Alla som är intresserade av natur- och miljöfrågor är välkomna i Natur- 

skyddsföreningen. Det är det ideella engagemanget från tusentals med- 

lemmar över hela landet som utgör grunden för vårt arbete. Vi i Österlens 

Naturskyddsförening engagerar nu för tiden de medlemmar, som bor i 

Simrishamns kommun. När vi bildades omfattade verksamheten även  

Tomelilla kommuns medlemmar. 

I programmet fångar vi även upp vad som händer i grannkretsarna, så att  

ni medlemmar får tillgång till ett större utbud. De som kollar på webben  

kan även finna programpunkter över hela landet. 

För oss i en kommun längs kusten kan det vara av intresse vad som hän- 

der med havet. Naturskyddsföreningen har i sommar presenterat en rap- 

port som heter: En havspolitik styrd av riksdagen. 

25 svenska beslut för svenska hav. 

Så här presenteras den på Naturskyddsföreningens webb, där den också  

kan laddas ner: Det här är 25 enkla och tydliga förslag för ett renare hav  

som bara är att sätta i sjön. Våra förslag riktar in sig på de beslut som  

Sverige kan fatta idag, utan att behöva gå omvägen via EU. Vi fick idag  

ett oväntat starkt stöd från centrala politiker i flera frågor, säger Mikael 

Karlsson. 

Rapporten omfattar förslag för bland annat hållbara fiskemetoder, stärkt 

strandskydd, marina reservat, stöd till praktiskt havsmiljöarbete samt 

skydd av hotade arter.  

 

Det har etablerat sig en bild i svensk politik av att alla beslut som rör våra  

vatten och hav först måste gå via EU-systemet. Den här rapporten visar  

tydligt att det är en missuppfattning som ibland används som en ursäkt för 

att slippa göra åtgärder som ger ökad rikedom i haven, säger Ellen Bruno, 

sakkunnig på marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen. 

Så visst finns det möjligheter att påverka de Marina områdena för sven- 

ska beslutsfattare. Region Skåne har tagit fram en klimatutmaning där vi 



som privatpersoner kan bli ”Fossilfria”. Det blev en hel del hänvisningar 

till internet i denna text, men det är så nära för många av oss. Andra kan 

söka stöd hos studieförbund eller på biblioteken eller liknande. Nu ska  

jag själv studera Stevns Klint, som är föreslaget som världsarv. Det kan- 

ske kan vara intressant för dig med. Här finns linjen, som visar spår av  

den händelse som gjorde att klimatet förändrades för 65 miljoner år sen  

och som gjorde att dinosaurerna dog ut.  

I alla fall är det den rådande tolkningen. 

Då låg den danska kritklippan i ett hav vid ekvatorn – förmodligen ännu 

varmare än vad det är i Rörum i början av augusti 2013. 

 

Vi ses väl på någon programpunkt under hösten, 

Välkomna! 

Thomas Hansson 

 

 

 

HÖSTENS PROGRAM 
 

Lördagen den 24 augusti kl 10.00                                                S-hamn                       

Fåglar vid Sandhammaren 

Egon Wigren guidar oss. Det är bara att hoppas på en fin dag 

och många intressanta fåglar. 

Samling på parkeringen nere vid Sandhammaren.  

Ring för samåkning till Egon 0414-12511. 

Medtag: Fika, naturligtvis kikare och om det skulle blåsa tag 

vindtäta kläder.  

Kontaktperson: Egon Wigren 0414-12511 

 

Söndagen den 1 september kl 10.00                                             S-hamn 

Exkursion på Svampens dag 

I Brösarpstrakten, som så många gånger tidigare, letar vi  

svamp. Det är lika intressant med nyttiga som med giftga  

svamparna.  

Vår guide är Anita Persson. Först går vi ut på egen hand och 

sen samlas vi för genomgång. 

Samling kl 10.00 på parkeringen vid Vägstationen i Brösarp. 

Medtag: Korg  (gärna inredd, så du inte blandar giftiga med 

ätliga), svampkniv, svampbok, fika och lämpliga skodon. 

Kontakt: Margareta Wirén 0414-13115 eller 070-5356199 

 

 

 

 



 

Lördagen den 28 september kl 10.00                                           S-hamn 

Iglamossen 

Iglamossen längst i norr är ett stort rikkärr med en mycket rik 

flora. En del beskrivningar lockar tillbesök. 

Delar av kärret utnyttjas som betesmark, medan andra delar  

hotar att växa igen. Vegetationen domineras delvis av trubb- 

tåg, men i välhävdade delar trivs även del mer iögonfallande  

växter under våren. Hela området är relativt svårtillgängligt,  

taggtråd och elstängsel kan på sina ställen försvåra framkom- 

ligheten. Hur det verkligen är får du komma med och uppleva. 

Samling: Tjörnedalas parkering vid ängarna 

Medtag: Fika, stövlar eller vandringsskor, kikare och kläder,  

som passar vädret. 

Kontakt: Thomas Hansson 0414-70677 eller 0709-472677 

 

Torsdagen den 24 oktober kl 18.30                                               S-hamn          

Klimatsmart i vardagen                                                                   Färs 

Klimatfrågan kan kännas stor och svårgreppbar, men vi kan  

alla dra vårt strå till stacken.  

Klimatnätverkets koordinator, Sanna Dufbäck, kommer att  

ge tips på hur vi kan förändra vårt beteende i vardagen. Före- 

draget kommer att handla om mat, transporter och energi.  

Kom gärna med egna klimattips!  

Detta är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i  

Färs. 

Plats: Marint centrum, Varvsgatan 4 i Simrishamn. 

Kontaktperson: Johan Niss 0414-71409  el 0708-311395 

 

Onsdagen den 3 december kl 19.00                                              Tomelilla  

Årets bilder 

Vi ses som vanligt på folkhögskolan i Tomelilla för att se på 

 bilder tillsammans med Tomelillas och Ystads Naturskydds- 

föreningar. 

Om du har bilder att visa vänd dig till Göran Gustafson. Det  

får max ta 10 minuter per visning. Sen får vi fika för 30 kronor. 

Plats: Alltså Folkhögskolan i Tomelilla, Malmövägen 42,  

Tomelilla. 

För samåkning ring Ingrid Popovics 0414-20242 eller 0414- 

14040 

Kontaktperson: Göran Gustafson 0411-552166 

 

 

 

 



 

Söndagen den 12 januari kl 9.00  2014                                   S-hamn 

Örnar i Tosteberga 

Traditionell  örnskådning i Tosteberga. Havsörn kan utlo- 

vas, men också ibland kungsörn. 

Medtag: Fika och var rejält påklädd från topp till tå. Och 

så förstås kikare. 

För samåkning ring Egon Wigren 0414-12511 

 

GLÖM INTE ATT TA MED ER ERA VÄNNER ! 

 

För att hitta andra kretsars program gå in på Naturskydds- 

föreningen i Skåne och Aktivitetskalendern. 

 

Inför Projekt Österlens trädgårdar 2014 finns nu en uppgift  

för alla, som är intresserade att vara med på Träduppropet.  

Vi vill att du ser dig om på Österlen efter träd, som är speciella  

på något sätt. De kan vara stora, knotiga, ha en historia, exoti- 

ska eller gamla. Det växer kanske något i din egen trädgård, i  

en park, i en skog. Allt kan vara av intresse och ska då rappor- 

teras in till oss i styrelsen. Du kan fotografera trädet själv eller  

få hjälp med det. Det finns kanske också något intressant att be- 

rätta. 

 

VÅRA KONTAKTPERSONER för olika områden: 

Floraväkteri: Johan Niss och Margareta Wirén  

Fåglar: Johan Niss och Egon Wigren 

Grodor/paddor: Margareta Wirén  

Mossor/lavar: Johan Niss 

Hemsidan: Margareta Wirén  

Program: Margareta Wirén 

Info radio, press o webb: Lena Olsson 

Kontakt med Turistbyrån: Margareta Wirén 

 

För floraväkteriet har väggört, Parietaria officinalis, i sommar  

varit föremål för efterforskning. Väggörten är en nässelväxt och  

läkeväxt, som beskrevs första gången1832, då den fanns vild i  

Simrishamn längs gärdsgårdarna. Nu har Margareta Wirén hittat  

den på åtta lokaler, framför allt i trädgårdar. På tre tidigare fynd- 

platser har man grävt upp den för att snygga till i sina rabatter.  

Den är ovanlig och finns på några få platser i södra Sverige.   

Väl värd att bevara! 

 

 

 



 

 

 
                                                                            Foto: M Wirén 2013 

 

STYRELSEN för Österlens Naturvårdsförening  

Ordförande: Thomas Hansson  0414-70677 

Vice ordförande: Margareta Wirén 0414-13115 

Sekreterare: Vakant 

Vice sekreterare: Johan Niss  0414-70827 

Kassör: Ingrid Popovics 0414-20242 

Ledamöter: Egon Wigren  0414-12511 

Lena Olsson  0768-1113443 

Suppleanter: Claes Hansson  0705-129988 

Johan Lindgren  0414-60307 

Revisorer: Agne Paulsson  0414-71349 

Barbro Chiru 0414-10013 

Revisorssupplant: Vakant 

Kontaktperson för valberedningen Elisabeth Arvidsson   

0414-72388 eller 0730-657107 

 

STYRELSEMÖTEN kl 19.00 i Studiefrämjandets Lokaler  

om inget annat meddelas. 

Torsdagen den   5 september 

Torsdagen den   3 oktober 

Torsdagen den   7 november 

Torsdagen den   5 december 

Torsdagen den   9 januari 2014 

 



 

Ring till någon i styrelsen och diskutera dina idéer inför  

kommande program, som du önskar att vi ska ta upp.  

Telefonnummer finns här ovan. 

 

 

   

                  
Simrishamn har ju, som du kanske vet, sommargylling som sin 

kommunfågel. Det grå på bilden har en kraftigt gul färg. Det är en 

mycket vacker fågel. 

Det finns nu T-shirts med vår logga, alltså sommargyllingen, till  

försäljning. 

Vill du köpa en, så ring Margareta Wirén 0414-13115. 

 

Känner du någon, som vill bli medlem? -  Då är det enkelt  

att gå in på www.naturskyddsforeningen.se och sen klicka på Bli  

medlem. Där finns olika former av medlemskap i spalten till vän- 

ster. På sidan där man skriver sina personuppgifter finns längst ner  

en fråga: Hur kom du i kontakt med Naturskyddsföreningen? Vill  

du tillhöra Österlens Naturskyddsförening så fyll i det också. 

 

Så här hittar du vår hemsida 
Gå in på t.ex. Google och skriv Naturskyddsföreningen i Skåne och  

under kretsar klickar du på Österlens Naturskyddsförening . 

 

 

 

 

 

http://www.naturskyddsforeningen.se/


 

 

 

B Föreningsbrev 
Avs: 

Thomas Hansson 

Källegården 

Rörum 

27295 Simrishamn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen    24  augusti          Fågelexkursion vid Sandhammaren             

Söndagen      1 september     Svampens dag i Brösarp 

Lördagen     28 september     Iglamossen 

Onsdagen    24 oktober         Klimatsmart i vardagen   

Onsdagen      3 december     Årets bilder  

Söndagen    12*  januari       Örnar i Tosteberga 
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