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Vi är över 200 000 medlemmar! 
Vilken folkrörelse! Värvning via telefon, webb och per-
sonliga möten har gett utdelning och medlemsregistret 
jobbar på högvarv. TACK! 
 Vi har nu fl er medlemmar i Naturskyddsföreningen 
än det fi nns i Socialdemokraterna, Moderaterna, Cen-
terpartiet och Kristdemokraterna tillsammans, som är 
de fyra partier som har fl est.
 I Skåne återfi nns nästan exakt tio procent av det totala 
medlemsantalet, i skrivande stund 20 395 stycken!

Välkommen till Naturkontakt!
Naturkontakt är Naturskyddsföreningens forum för alla 
medlemmar. På den här sidan skaffar du ett användarnamn 
och lösenord, sedan är det bara att logga in! >> https://

naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/register/ 
 På luciadagen fi ck vi ett uppdaterat Naturkontakt och 
det var även premiär för den mobilanpassade versionen. 
Andra nyheter är att alla kan skriva artiklar på alla sidor 
och att nya förstasidan kommer att kunna lyfta och visa 
upp många fl er av era artiklar. 

Vi hjälper med era hemsidor
Under januari månad kommer Magnus och Sanna på 
kansliet i Lund att fi nnas tillgängliga för att hjälpa er 
i kretsarna som vill, behöver eller måste göra om era 
hemsidor. Ni har säkert fått höra det till leda nu, men 
31/1 upphör Episerversidorna att fi nnas till. 
 Kontakta Magnus eller Sanna efter 7/1 så hjälper de 
er. Behöver ni hjälp tidigare än så? Då rekommenderar 
vi tråden ”Idéutbyte om den nya kretswebben” på Natur-
kontakt. Där hittas alla upptänkliga frågor och svar från 
alla de som redan suttit med den nya hemsidesmallen 
som är i WordPress.
 Innan ni sätter igång ska ni kontakta Gert Straschewski 
eller Anna Krusic på rikskansliet för att ”sätta igång” 
er sida. Efter det kan vi i Lund hjälpa er vidare. Du når 
Anna och Gert via växel 08/702 65 00, Magnus 046/33 
56 51, Sanna 046/33 56 50 och dem alla via epost namn.
namn@naturskyddsforeningen.se.

Har du en idé som förbättrar 
miljön och klimatet?

Har du en idé som förbättrar miljön och klimatet?  Vill 
du ge dina skolbarn en särskild klimatlektion? Kan du 
utveckla biogas? 
 Region Skåne har fonder för miljövård, klimatutbild-
ning och utveckling av biogas i Skåne. Nästa utlysnings-
period är den 15 januari-15 februari. Föreningar och 
organisationer kan söka samt du som privatperson.
 Information om kriterier, exakta ansökningstider och 
hur du ansöker fi nns på www.skane.se/miljobidrag 

Naturkontakt
Forum för alla medlemmar
– läs, fråga, diskutera, nätverka, påverka. Inspiration, 
information, medlemsuppgifter, med mera.
Välkommen!
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Många vargar har fortfarande defekter av inavel
Hela den vargpopulation som nu fi nns i Sverige och 
Norge härstammar från enbart sju vargar. Forskarna 
har sammanställt ett släktträd som gäller sedan de få 
invandrade vargarna började föröka sig 1983. Därför 
vet man precis hur stammen har vuxit.
 Det har också visat sig att en relativt hög andel av 
de individer som har undersökts av Naturhistoriska 
riksmuseets forskare har sådana defekter som uppstår 
när djur som är nära släkt parar sig med varandra och 
får avkomma. 2012 uppskattades vargstammen till 350 
individer. Rovdjursutredningen ansåg vargstammen i 
Sverige skulle vara 450 individer för att den ska klara 
sig på sikt.

Riksdagens beslutet kan öppna för jakt på mer än 
hundra vargar

Hur frisk en vargstam är, och hur många nya individer 
som inte är nära släkt som tillkommer, har betydelse 
när man ska bedöma om vargstammen har en gynnsam 
bevarandestatus på lång sikt. Det fi nns också andra saker 
som man tar med i bedömningen som har att göra med 
om genetisk hälsa och om vargen tillåts leva inom hela 
sitt naturliga utbredningsområde. 
 Nu har regeringspartierna med stöd av Sverigedemo-
kraterna beslutat att det räcker med 170-270 individer 
för att vargstammen i Sverige ska betraktas som en 
livskraftig population och dessutom att vargstammens 
koncentration ska minskas där den är som tätas.
 Beslutet innebär att man skulle kunna tillåta att dub-
belt så många vargar i Sverige skjuts än under licens-
jakterna tidigare år, kanske ännu fl er. 

Vad tycker vi?
Vi tycker att riksdagsbeslutet är fullständigt oaccep-
tabelt. Det gäller också de siffror som slås fast för de 
övriga stora rovdjuren, inklusive kungsörn. Dessa värden 
har ingen vetenskaplig grund, säger Jan Terstad, Natur-
skyddsföreningens naturvårdschef.

Vad gör vi?
• Vi ger inte upp. Beslutet öppnar för en möjlig licensjakt på 
varg redan i vinter, något som vi, liksom tidigare kommer 
att protestera mot och göra vad vi kan för att stoppa.
• Vi fortsätter att hålla EU-kommissionen informerad 
om vad som händer med rovdjuren i Sverige och vad 
vi anser.
• Vi fortsätter att diskutera och påverka politiker.
• Våra miljöjurister fortsätter att noga granska politiker-
nas agerande och ha full koll på vad som händer med 
ärendet i EU-kommissionen.

 Du kan också nominera någon till Region Skånes 
Miljöpris till och med den 15 mars. 

Börjar allting i skolan? 
Naturskyddsföreningen i Skåne bjuder in till en träff för 
dig som vill veta mer om natur och hållbar utveckling 
i skolan. Vi informerar om föreningens material för 
skolor samt diskuterar hur vi aktiva kan samarbeta med 
skolor och lärare. Mötet sker på Länsförbundets lokaler 
på Nils Bjelkegatan 4B, den 1 mars kl 11-15. Vi bjuder 
på lunch och fi ka. 
 För frågor och anmälan, kontakta Erik Lensell: Erik.
Lensell@naturskyddsforeningen.se. 

Låt vargarna och de andra 
rovdjuren leva!

Riksdagen har fattat ett beslut om hur de stora rovdjuren 
i Sverige ska behandlas. Ett beslut som Naturskyddsför-
eningen anser är fullständigt oacceptabelt.
 När det gäller hanteringen av vargen i Sverige, den 
mest utsatta och hotade arten, har Naturskyddsfören-
ingen redan för några år sedan, tillsammans med andra 
miljöorganisationer, anmält regeringens politik till EU-
kommissionen.

Sverige bryter mot lagen som ska skydda hotade djur
Vi anser att Sverige bryter mot den EU-lagstiftning som 
gäller för hur vi ska hantera bland annat rovdjuren, art- 
och habitatdirektivet. Vårt klagomål är fortfarande ett 
öppet ärende hos EU-kommissionen. Det betyder att 
Sverige fortfarande kan ställas inför EU-domstolen.
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• 15 mars Skånsk Naturfotofestival, Hässleholm. 

• 5 apr Miljövänliga dagen = Stora klädbytardagen.

• 3-11 maj Naturvänliga veckan, Naturskyddsfören-
ingen. En hel vecka med fokus på konkreta och praktiska 
saker DU kan göra för att gynna biologisk mångfald. 
Gräv en damm för trollsländor t ex!

• 4 maj Fågelskådningens dag.

• 11 maj: Sista kickoffen! Den här dagen sker den allra 
sista kickoffen i trollsländeprojektet. Kom och bli pep-
pad inför sista säsongen! Det sker troligen i Lund. Vi 
återkommer med program och mer information, men 
boka tills vidare in dagen. Vi tar gärna emot önskemål på 
saker ni vill ha med på programmet: artbestämningshjälp, 
inventeringsmetodik, vad som helst. Har du själv något 
du vill bidra med så hör också av dig. ANMÄLAN görs 
till magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se. I god tid 
innan får de som anmält sig mer info om tid och plats.

• 13-15/6 Riksstämma, Örebro.

• 15 juni De vilda blommornas dag.

• 28 juni Limhamns kalkbrott. Den här dagen bjuder 
vi alla trollsländeinventerare på en liten present som tack 
för gott arbete under projektet. Ola Enqvist börjar med 

Vad kan du göra?
• Ta kontakt med de politiker som representerar din 
hemtrakt i riksdagen! Skriv brev och maila.
• Skriv mail eller brev till lokala politiker i kommunen 
och landstinget och fråga hur de ställer sig i rovdjurs-
frågor och vad de tycker. Det är valår nästa år och det 
är dags att politikerna talar om vad de tycker.
• Skriv insändare i lokaltidningar. Visa att vi är många 
över hela landet som tycker att de vilda rovdjuren är en 
fantastisk rikedom och resurs som vi vill ha kvar och 
som har rätt att leva här! Och att vi är övertygade att det 
går att leva tillsammans med dem och hitta lösningar 
också för att skydda tamdjur – om bara den politiska 
viljan finns!
 (Detta är från riksföreningens hemsida, kolla in den för 
ännu mer information: www.naturskyddsforeningen.se)

Studiefrämjandet – vårt 
självklara studieförbund!

Studiefrämjandet har inför 2014 valt att satsa extra på 
samarbetet med de olika medlems- och samarbetsorga-
nisationerna. Som ett led i arbetet med att höja kvalitén 
på arrangemangen och cirklarna samt främja arbetet i 
de lokala föreningarna erbjuder de ett brett utbud av 
utbildningar, föreläsningar och seminarier. Många av ar-
rangemangen, som i första hand vänder sig till ledare och 
förtroendevalda, är gratis eller kraftigt subventionerade. 
Om inget annat anges så sker anmälan till Studiefräm-
jandet i Skåne och Blekinge via mail maria.thunberg@
studieframjandet.se eller per telefon 0451-140 97. 
 Exempel på utbildningar 2014: Ledarutveckling Steg 
1, Ledarutveckling Steg 2, Ledarutveckling Steg 3, 
Föreningskunskap, Valberedning, Kassörsutbildning, 
Årsmötesakuten, Föreningskänslan. Välkommen med 
din anmälan!

Kommande aktiviteter
Som medlem är du välkommen på ALLA kretsars ak-
tiviteter! Här följer aktiviteter som vi på länsförbundet 
är inblandade i. Du hittar mer information om våra egna 
aktiviteter på vår hemsida http://skane.naturskyddsfo-
reningen.se/ Där hittar du också länkar till alla kretsars 
hemsidor och därmed deras aktiviteter.

• 25/1 Naturskyddsföreningens rådslag inför rikstäm-
man, Alvesta. Närmaste rådslag för oss, mer info http://
skane.naturskyddsforeningen.se/2013/12/05/du-ar-inbjuden-
for-att-paverka-naturskyddsforeningens-verksamhet/ 

• 1 mars Börjar allting i skolan? Se notis. 

• 2 mars Kretsråd i Lund.

saknas i kalendariet... 
gör några aktiviteter vi ännu inte spikat datum för eller är 
helt klara över inför 2014. Det gäller bland annat filmserien 
Sustainable Truth? och Artväktarträffar. Vi återkommer om 
dessa under senare delen av vintern.
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God Jul & Gott Nytt År!
Kansliet håller stängt under perioden 21 december till 7 januari.

att berätta om kalkbrottets historia och användning och 
sen tittar vi gemensamt på brottets trollsländor. Vi hop-
pas se mindre kustfl ickslända, mindre sjötrollslända, blå 
kejsartrollslända med mera. ANMÄLAN är obligatorisk 
och görs till magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.
se. I god tid innan får de som anmält sig mer info om tid 
och samlingsplats. Förtydligande: normalt sett är alla väl-
komna på våra aktiviteter, just detta är dock i första hand 
för de som inventerar, dvs bokat rutor i Skåne. Skälet är 
bl a att vi inte får vara för många på en gång i kalkbrottet 
och för att vi vill ge något tillbaka till de som inventerar. 
Finns det platser kvar är även andra trollsländeintresserade 
välkomna. Det går å andra sidan fi nfi nt att boka rutor 
fortfarande: http://trollslandor.se/sida1.html

• 14-20 juli Sommarläger 2014. Sista sommarlägret i 
det skånska trollsländeprojektet tar plats i norra Skåne, 

där vi under en veckas tid tillsammans umgås och un-
dersöker regionens trollsländefauna. Alla är välkomna, 
oavsett kunskapsnivå.Har du frågor eller redan nu vill 
boka sängplatser så hör av dig till Magnus Billqvist 
magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se

• 2 aug Ängens dag.

• 17 aug Insekternas dag. Känn dig riktigt välkommen 
på den fjärde upplagan av Insekternas Dag i Skåne och 
Blekinge! Mer info under senvåren, kontakta Linda 
Strand linda@faunacoll.se om du vill arrangera något.

• 5-7/9 Falsterbo Bird Show.

• 6 sep Upptakt inför Miljövänliga Veckan.

• 7 sep Svampens dag.
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