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Biologisk Mångfald i Skåne 2013
Under 2010 arrangerades en mycket uppskattad konferens 
vars upplägg vi nu upprepar. Konferensen tar upp aktuell 
kunskap om situationen för den biologiska mångfalden i 
Skåne, såväl på land som i vatten. Konferensen utgör en mö-
tesplats för alla som är intresserade av dessa frågor och vänder 
sig därmed till både amatörer och yrkesverksamma. 
Konferensen arrangeras som ett samarbete mellan Ento-
mologiska Sällskapet i Lund, Länsstyrelsen Skåne, Lunds 
Botaniska Förening, Naturskyddsföreningen i Skåne,  
Skånes Mykologiska Förening, Skånes Ornitologiska För-
ening, Studiefrämjandet i Skåne-Blekinge och med stöd 
av Region Skånes Miljövårdsfond.
Här hittar du program, anmälningsinformation med mera: 
http://skane.naturskyddsforeningen.se/2013/09/24/nu-uppre-
par-vi-succen-fran-2010/

Välkomna på inspirationsträff!
Boka den viktigaste dagen i höst för din krets! Boka in krets-
rådet den 17 nov kl 13-17. En inspirationsdag där vi talar 

krets och framtid, hur vi planerar för kommunikation med 
appar, webb och sociala medier. Vi berättar om nya vägar för 
att möta dagens natur- och miljöintresserade yngre. 
Är du nöjd med föreningens policy på olika områden? 
Nästa år är det riksstämma och före den 31/1 kan du lämna 
in motioner till stämman. På kretsrådet har du tillfälle att 
diskutera vad som är viktigt.
Boka dagen NU! Jag vill träffa så många som möjligt! 

Tomas Björnsson, ordförande för kreTsrådeT

Vi har ny hemsida
Sedan någon vecka tillbaks har vi en helt ny hemsida som du 
hittar här http://skane.naturskyddsforeningen.se/ Hemsidan är 
gjord i Word Press, i den nya, enkla mall som riksföreningen 
tagit fram. Där hoppas vi kunna samla inte bara det vi gör på 
länsnivå utan även allt det som ni ute i kretsarna gör. Även 
Hörjelgården har ny hemsida, den hittar du här http://skane.
naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/ 
Kontakta oss om det finns intresse ute i kretsarna för hjälp 
med att ta fram hemsidor med denna mall.

Fladdermöss är ett av ämnena på programmet under konferensen 
9-10/11. Vattenfladdermus. Foto: Emelie Nilsson.
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packeterade i tre lådor där de första sex paren är något 
större, 640x550 mm, och i svart/vitt, medan de följande 
19 bildparen har måtten 600x450 mm och de nya fotona 
är i färg. Utställningen kan delas upp i delar beroende på 
utställningsytan.

Sveriges Natur som digital tidning
Visste du att du som medlem har möjlighet att välja Sve-
riges Natur i digital form istället för papperstidning? När 
du sänt in din e-postadress får du en länk till en blädd-
ringsbar pdf-fil.
Anmäl att du vill ha den digitalt här https://naturskyddsfo-
reningen.wufoo.eu/forms/sveriges-natur-som-digital-tidning/
OBS! Eventuella bilagor, t ex om din krets skickar ut pro-
gram i pappersform tillsammans med tidningen, finns inte 
i den digitala versionen. Ta själv kontakt med din krets om 
du vill ha program i pappersform, ofta finns programmen 
tillgängliga på kretsens webbplats.

 Nu byter vi till eko!
Nu lägger Naturskyddsföreningen in högsta växeln i kam-
panjen #byttilleko. Vårt mål är att fler ska se fördelarna med 
ekologisk mat och välja mer eko i butiken. Se vår kortfilm 
med humorduon Anders & Måns här. Eller hjälp oss att 
göra Sverige världsbäst på eko genom att lägga dubbelt så 
mycket eko som du brukar i kundvagnen. Bra argument 
för att välja ekologiskt hittar du på vår kampanjsida. Se 
här vad DU kan göra!

Dags att miljömärka politikerna – 
kom på upptakt inför valrörelsen
Nytt för valarbetet den här gången blir att lyfta fram och 
uppmuntra de politiker som står på vår sida. Helt enkelt 
en miljömärkning som ska kunna vara en viktig vägled-
ning för alla de miljontals väljare som vill veta vem av alla 
kandidater de ska rösta på.
För att tillsammans arbeta fram exakt hur detta arbete 
ska kunna gå till i praktiken kommer vi att arrangera tre 
valupptakter runt om i landet. Vi samlas för att utveckla hur 
miljömärkningen ska gå till i praktiken och även inspireras 
av andra som arbetat framgångsrikt med att lyfta frågor i po-
litiken. Politikerna behöver vår hjälp. Och lite uppmuntran.

Ny bok:
Skånes landskap i förändring

Nu kommer boken där Weimarcks 50-tals bilder från det 
skånska landskapet ställs mot nytagna bilder från samma 
platser. Det är ett fantastiskt tidsdokument som visar på 
landskapets dramatiska förändring under 60 år. De äldre 
bilderna är alla från vårt arkiv som finns tillgängligt på 
vårt kansli. Fotograf är Sven Persson och författare Per 
Blomberg. Som medlem i Naturskyddsföreningen kan du 
köpa boken till starkt rabatterat pris via förlagets hemsida 
www.swelo.se . Där kan du även provläsa boken.
Boksläpp sker på Fotofestivalen i Eslöv den 19:e oktober. 

Landskapsförändringar i Skåne 
under 60 år
I samband med att ovan nämnda bok kommer vill vi passa 
på att slå ett slag för den bildutställning vi tog fram för några 
år sedan av Sven Persson och Per Blomberg. Med utgångs-
punkt från Weimarcks fantastiska bildarkiv från 1950-talet 
återfotograferades ett antal utvalda objekt drygt sextio år 
senare med stöd av Region Skånes Miljövårdfond. 
Uställningen kan bokas av intresserade för visning i Skåne. 
Kontakta Naturskyddsföreningen i Skåne 046-335651 
dagtid. Utställningen hämtas och lämnas på föreningens 
kansli, Nils Bjelkegatan 4, inne på gården. Bildparen är 

Samma motiv fotograferat med sextio års mellanrum.
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för lärare om hållBar uTveckling 
Naturskyddsföreningen har tagit ett stort kliv in i skolans 
värld det senaste året. Bland annat erbjuder vi genom Energi-
fallet (www.energifallet.se) grundskolelärare ett gratis läro-
medel om hållbar utveckling, energi och klimat. Den 23 
oktober och den 14 november kan du som pedagog lära 
dig mer om materialet och övningar det består av. 

läs mer på
Hållbar Utveckling Skåne: http://www.hutskane.nu/wp-
content/uploads/2013/09/Hallb_larande2.pdf 
Innocarnival2014: http://innocarnival2014.se/inspiration/en-
ergifallet-i-skolan-f%C3%B6r-pedagoger-%C3%A5k-4-6

Riksorganisationen står för kostnaderna i form av resa, mat 
och enklare uppehälle natten mellan lördag och söndag. 
(max 450 kr/person). Du bokar din egen resa och boende 
och får sedan tillbaka utläggen genom att skicka in rese-
ersättningsblankett.
• Anmälan till valupptakt i Lund >> http://tr.anpdm.
com/track?t=c&mid=8039641&uid=12035284&&
&https%3A%2F%2Fnaturskyddsforeningen.wufoo.
eu%2Fforms%2Fanmalan-till-valupptakt-lund%2F 

Filmserien “Sustainable Truth?”
Filmserien “Sustainable Truth?” är tillbaka. Följande datum är 
spikade för höstterminen 2013: 15/10, 12/11, 10/12 (en vis-
ning har redan skett). Gå med i vår Facebookgrupp för att hålla 
dig uppdaterad på kommande filmvisningar och ge förslag till 
filmer som du vill se! Vi bjuder på fika. Välkommen!

Våra kommande aktiviteter
För närvarande fungerar inte aktivitetskalendern på vår 
hemsida (den visar inte våra aktiviteter i Skåne). Vi kommer 
att ta fram en egen funktion som ska visa samtliga skånska 
kretsars aktiviteter inklusive våra egna. Glöm inte att du som 
är medlem är välkommen på ALLA kretsars aktiviteter! Här 
följer aktiviteter som vi på länsförbundet är inblandade i. 
• 15/10 Filmserien “Sustainable Truth?” 18.30-21.00 Den 

här gången visas vi en riktig klimatfilm. Filmen “Chasing 
Ice”, filmad av National Geographic-fotografen James Balog, 
har fått mycket goda recensioner. I den får vi följa hans arbete 
med att filma glaciärernas förändring kring Arktis.  
• 19/10 Skånes Fältbiologers 50-årsjubileum. Skånes 
Fältbiologer bjuder in f d fältbiologer. Skånes Fältbiologer 
fyllde 2012 50 år. Det ska nu firas ett år senare, i Dörröd! Är 
du gammal fältbiolog? Kolla in inbjudan med mera här.
• 22/10 Prata klimat med DINA politiker! Välkommen 
till ett möte med klimatengagerade politiker som gärna tar 
ett samtal med oss! Se separat inbjudan. 
• 23/10 För lärare om hållbar utveckling, se särskild notis.
• 9-10/11 Biologisk mångfald i Skåne, se särskild notis.
• 12/11 Filmserien “Sustainable Truth?” 18.30-21.00 
Filmen är inte bestämd än.
• 14/11 För lärare om hållbar utveckling, se särskild notis.
• 17/11 Kretsråd 13.00-17.00. Höstens kretsråd där inte 
bara kretsrepresentanter är välkomna utan vem som helst: 
ta tillfället i akt att träffa aktiva från hela Skåne! Se notis.
• 23-24/11 Valupptakt i Lund, se särskild notis.
• 8/12 Julfest för trollsländeinventerarna på kansliet i Lund.
• 10/12 Filmserien “Sustainable Truth?” 18.30-21.00 
Filmen är inte bestämd än.
• 15/3 2014 Skånsk Naturfotofestival, Hässleholm.

TrollsländeprojekT en säsong Till
Vårt samarbetsprojekt kring inventering av Skånes trollslän-
dor har tidigare meddelat att den sista fältsäsongen var 2013. 
Projektet meddelar nu, att det blir ytterligare en säsong för 
att få in ännu mer data och ge fler möjlighet att bli klara och 
fler att boka inventeringsrutor. Projektet meddelar också 
att det blir julfest för alla inventerare den 8/12 och att det 
även under 2014 blir ett inventeringssommarläger. Mer om 
projektet här www.trollsländor.se
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