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Skånekontakt
Varmt välkommen ut i naturen med oss!
Åk på sommarläger!

Sista sommarlägret i det skånska trollsländeprojektet
utgår från Bjärnum i norra Skåne, där vi under en veckas
tid tillsammans umgås och undersöker regionens trollsländefauna. Alla är välkomna, oavsett kunskapsnivå.
Även den här sommaren bjuder det skånska trollsländeprojektet in trollsländeintresserade att spendera en eller
flera dagar för exkursioner, föreläsningar, kurser, grillkvällar, bad, fiske, med mera, med målet att tillsammans
inventera spännande delar av Skåne samtidigt som vi
umgås och lär känna varandra. Det är gratis att vara med
för alla som är med på dagarna och bidrar till inventeringen. Man behöver inte boka eller anmäla närvaro om
man bara gör dagsbesök, men man måste meddela om
man planerar att spendera en eller flera nätter
på gården vi bor på.
Vem som helst kan komma förbi och
vara med under en dag eller flera,
och man får gärna även ta med
sig och bjuda vänner och bekanta. Vi bjuder också som
vanligt in trollsländeintresserade från övriga Europa.
Varje dag kommer vi att
samlas kl 10.00 för gemensam avfärd (samåkning så
långt möjligt) och indelning
i grupper så vi kan besöka så
många platser som möjligt. I varje
grupp ingår en ansvarig som är både
kunnig och har kartor över områdena
som ska besökas. Vill du möta upp senare
under dagen går det också bra. Tänk på att mobiltäckningen lokalt kan vara mycket dålig.
Kontakta magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se för
info, samåkning, bokning av sängplatser etc.
Magnus Billqvist

Fler sköna
Natursnoksledare sökes!

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och
familjeverksamhet. I Natursnokarna upptäcker barn och
deras vuxna naturen tillsammans. Dels för att det är så
kul, dels för att det får oss att må bra. Men också för
att vi ska bota naturbristen i samhället och för att lära
känna och förstå mer om naturen.
I Natursnokarna kollar vi till exempel in vad som händer
i en stubbe, följer djurens spår i snön, håller småkrypsrace, spanar in fladdermöss och småfåglar. Vi testar om
vi kan hoppa längre än en hare och om vi kan känna
igen olika knoppar på träden. Och vi fikar runt många
eldar. Aktiviteterna varierar beroende på årstid, vilken
ålder det är på barnen och vilka intressen
Snokgruppen och ledarna har.
Det finns gott om barn som vill
snoka i naturen. Vi vill starta
fler grupper och behöver fler
ledare! En Natursnoksledare
behöver ha upptäckar- och
leklust och förstås vilja
vara ute med barn. Men du
behöver inte vara expert
eller biolog.
Tag chansen och gå vår uppskattade Snokledarutbildning!
Nyfiken? I Skåne har vi utbildning 25-26 oktober på Hörjelgården.
Mer information kommer, men kontakta
gärna oss redan nu om du vill veta mer (eva.lindberg@naturskyddsforeningen.se eller anna.wahlberg@
naturskyddsforeningen.se).
Snokkanslisterna Eva Lindberg
och Anna Wahlberg

Besöksadress Nils Bjelkegatan 4 B • Postadress Box 1013 • 221 04 Lund • 046/33 56 51 • mobil 0733/204 777 • fax 046/14 91 14
kansli.skane@naturskyddsforeningen.se • Hemsida: http://skane.naturskyddsforeningen.se/ • Öppettider: mån, ons, tor 10-12, 13-15

Bidra med skånska naturpärlor!

På vår hemsida under fliken Skånsk natur (http://skane.
naturskyddsforeningen.se/skanes-natur/) finns över 200
naturområden beskrivna. Vissa väldigt utförligt, andra
väldigt kort. Sidorna fylls på och uppdateras ständigt,
men vi skulle önska att alla områden var kompletta, det
vill säga med vägbeskrivning, sevärdheter osv. För att
uppnå detta behöver vi din hjälp.
Det krävs ingen särskild kompetens, men du bör tycka
om att skriva och uttrycka dig i skrift. Du behöver inte
vara expert på området du beskriver.
Dina bidrag kommer att språkgranskas så de är någorlunda konsekventa, men du har i övrigt stor frihet i hur
du utformar beskrivningarna.
Vi har valt ut 100 områden som vi i första hand vill
komplettera. Texterna kommer att finnas på hemsidan
och förhoppningsvis i en kommande mobilapplikation
om skånsk natur. Vem som helst är välkommen att både
bidra med material och använda beskrivningarna för att
själva hitta ut i skånsk natur.
Vill du bidra med uppdatering av befintlig text för något
av de 100 områdena? Du är varmt välkommen att göra så!

Så här gör du
Titta över listan på http://skane.naturskyddsforeningen.
se/100-omraden/ för vilket eller vilka områden du är
intresserad av. Länkarna går till den text som idag finns
på vår hemsida. Du får gärna använda den text som redan
finns som utgångspunkt för din egen.
Meddela Magnus vilket område du vill skriva om, så ingen
annan sitter med samma område som du.
Av Magnus får du en mall att fylla i med färdiga rubriker
etc. När du känner dig klar så skickar du denna ifylld till
Magnus, som lägger ut det på hemsidan.
Så fort vi fått meddelande från dig om vilket område du
vill skriva om så läggs ditt namn till det området i listan,
så andra kan se att det området är taget och av vem.
Se här http://skane.naturskyddsforeningen.se/att-skrivaom-skansk-natur/ för tips på hur man kan skriva och vad
man bör tänka på.
Välkommen med ditt bidrag!
Magnus Billqvist

Rapportera kretsaktiviteter

Som brukligt de senaste åren sammanställer vi tillsammans med Studiefrämjandet och andra berörda organisationer alla aktiviteter som sker på några temadagar
varje år.

Dessa är 2014 (obs att datum skiljer sig åt mellan åren!):
• 4/5 Fågelskådningens dag
• 5/6 Naturnatten
• 15/6 De vilda blommornas dag
• 17/8 Insekternas dag
• 7/9 Svampens dag
Ni som vill ha med era aktiviteter i våra sammanställningar, som kommer att spridas på olika sätt, skickar
dessa till magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se. Så
har det brukat vara, men fr o m i år så slipper ni göra det
som lagt ut information i Aktivitetskalendern http://www.
naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender.
Finns det bara där så kan vi plocka ut det själva.
Ni som INTE lagt ut det i kalendern men ändå vill ha
med era aktiviteter får fortsatt skicka till mig. Det som
brådskar är Fågelskådningens dag: det behöver vi OMEDELBART. Övriga kan vi vänta med.
Vi rekommenderar i övrigt att lägga ut era aktiviteter i
Aktivitetskalendern. Det når fler, går att sprida enkelt
av andra via sociala medier som Twitter och Facebook
och kommer att utgöra grunden i den mobilapplikation
vi planerar ta fram under året. Kontakta gärna oss på
kansliet - mig eller Sanna - om ni har frågor eller behöver hjälp att komma igång. Det är inte det minsta svårt,
och har ni redan text till era program är det en baggis!
Magnus Billqvist

Varför en riksdag?
Idén är inte ny – den är 120 år gammal. Lika låst som klimatfrågan är idag var rösträttsfrågan i slutet av 1800-talet. För att pressa på hölls en FOLKRIKSDAG 1893.
Etthundrafemtio tusen väljare valde etthundratjugotre
ombud som behandlade ett hundratal motioner. Resultat:
Den allmänna rösträtten blev definitivt fastslagen som
folkets krav. Läs mer här: http://klimatriksdag2014.se/
folkriksdagen/
Det gick för etthundratjugo år sen. Varför skulle det
inte gå nu?
Vår gemensamma värdegrund är:
Vi tar varningarna från FN:s klimatpanel på största
allvar och utgår från alla människors lika värde och
lika rättigheter.
Alla som delar den värdegrunden är välkomna som
medlemmar, såväl enskilda som organisationer.

Välj rättvisa nu!

En heldag 28/4 om klimaträttvisa, matsuveränitet och Fair Trade.

Kom och diskutera under en Green Talk, lyssna och
luncha under föreläsningar, odla och picknicka, pyssla
om och byt ut gamla prylar och kläder under en aktivitetsdag i Lund. Under 2014 genomförs viktiga val både i
Sverige och EU parlamentet. Därför arrangerar ett antal
organisationer tillsammans en heldag för att lägga fokus
på viktiga frågor som hur vi kan leva i solidaritet och
tillsammans skapa ett hållbart samhälle. Hur uppnår vi

en jämlik och rättvis värld? Hur kan vi på bästa sätt bidra
till en klimatomställning som ger oss framtiden tillbaka?

Program 28 april
09-10.15 och 10.45-12 Workshops för skolklasser i Lund
(endast anmälan).
12-13 Vi bjuder på vegetarisk lunch och spännande
föredrag: 1) Matsvinn och Resurskocken – Hur vi tar
vara på maten. 2) IM som Fair Trade-aktör.
13.10-13.30 Dance for Justice! After lunch beat at Stenkrossen with live DJs!
13.30-16 Tid att hänga, odla, byta och fixa gamla kläder.
16-17.30 GreenTalk: Global Perspectives on Local Food
Sovereignty and Security (in English).
19-21 The Earth Lawyer – Polly Higgins (in English):
se mer om Polly i ruta på annan sida!

Hela evenemanget är gratis!
Föranmälan till lunch görs till matilda@wassgren.se
Endast 50 platser - så först till kvarn!
Alla mellanstadie-, högstadie-, och gymnasieklasser
i Lund är varmt välkomna att föranmäla sig till julia.
linder@abcsweden.org senast tisdag 22 april.

Tid & plats

9-17.30 Stenkrossen, Kastanjegatan 13, Lund.
19-21 Café Athen, AF-Borgen, Sandgatan 2, Lund.

Brinner du för klimatet?

Vi är många som vill att klimatet ska bli en stor valfråga
2014. Hur många? Det vet vi inte än. Hundra tusen?
Femhundra tusen? En miljon? Två miljoner? En sak är
säker: det vimlar av initiativ för en snabb omställning
runt om i landet.
Mängder av folkrörelser och nätverk är aktiva på olika
sätt. Tänk om vi kunde samla ihop oss och verkligen sätta
press på politikerna i valet 2014! Det hoppas vi kunna göra
genom att hålla Klimatriksdag 2014 i Norrköping 6-8 juni.

Vill du vara med och engagera dig i
Klimatriksdag 2014?
Läs mer här: http://klimatriksdag2014.se/sa-engagerar-du-dig/
För att underlätta för långväga resenärer bjuder Naturskyddsföreningen i Skåne medlemmar på deltagaravgiften (1050kr).
Erbjudandet är begränsat och först till kvarn gäller.
Vill du åka? Kontakta Sanna Kontakta sanna.dufback@
naturskyddsforeningen.se för mer information.
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För mer information, se
http://www.globalrattvisa.nu/lund/ eller hitta oss på
Facebook: Global Rättvisa Nu.

Arrangörer
End Ecocide Europe, ABC - Aktiva insatser för människa
och miljö, Framtidsjorden, Hållbart Universitet, Naturskyddsföreningen Skåne, Svalorna Indien Bangladesh
och Utrikespolitiska Föreningen i Lund. Evenemanget
på Stenkrossen sker i samarbete med InnoCarnival Lund.
För övergripande frågor, varmt välkommen att kontakta
Isabelle Hörnfeldt, Trainee Naturskyddsföreningen
isabellehornfeldt@gmail.com

Grodans år

Groddjur fascinerar! Att följa hur snabbt simmande yngel
i vatten genomgår förvandlingen till landlevande varelser
är att uppleva ett av naturens många under. Minigrodor
som plötsligt verkar finnas överallt på fuktiga stigar gör
också att många kan få tillfälle att uppleva och följa
deras utveckling. Groddjuren lever både i vatten och på
land, därför har de fått namnet Amphibia. Det kommer
från grekiskan och betyder ”att
leva på båda sidorna” vilket
syftar på de två olika miljöer
som groddjuren lever i under
sin livscykel. Kanske är det just
denna egenskap som gör att de dyker upp som förklädda
prinsar och andra skepnader i sagor och dikter.
♂

♀

Introduktionen ovan är från ett häfte om alla svenska
groddjur som riksföreningen tagit fram tillsammans
med SLU och ArtDatabanken med anledning av
Grodans år, en gemensam satsning på information
om dessa fascinerande djur. Under våren kommer
en grodapplikation till mobiltelefoner där man
kan rapportera in groddjuren man stöter på.
Det kommer också vykort (illustrationerna
av större vattensalamander är hämtade
från ett av vykorten), affischer och
annat härligt grodmaterial som är på
gång i samband med att en nationell
undersökning lanseras. Mer om
det på Naturkontakt inom kort…

Vill du vara med och
hjälpa våra groddjur?
De har blivit färre och försvunnit från många platser

där de tidigare fanns.
Nu på våren lever de
extra farligt när de ger
sig ut på sina vandringsvägar, från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.
Groddjurens vandringsstråk korsas ofta av vägar. Nu
behöver vi din hjälp att få reda på var grodorna lever
extra farligt. Genom att rapportera in till oss var du
ser grodor vandra över vägar, kan vi tipsa våra lokala
föreningar och peppa myndigheterna att bygga smarta
grodtunnlar och andra räddningsinsatser.
Rapportera här och gör dagens goda gärning för groddjuren >> https://naturskyddsforeningen.wufoo.eu/forms/
rapportera-grodor-och-paddor-som-korsar-vagar/

Trelleborg
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Save the Frogs Day

Fler saker du kan göra för grodornaLördag

26 april, Köpmansmagasinet, Smyge

• Hjälp groddjuren över vägen! Lyft dem försiktigt och
låt dem lifta i en hink ner sjön eller dammen.
• Sätt upp en egen varningsskylt Printa ut vår grodvarningsskylt, plocka fram snickarglädjen och sätt upp på
en vägsträcka där du vet att grodor ofta passerar.
• Anlägg en damm på tomten Har du tur får du nya
grannar och gemytliga nattljud i trädgården.

12:00 – 16:00:

• Peppa myndigheterna Ta kontakt med miljökontoret
eller kommunens ekolog och be dem sätta upp varningsskyltar eller ordna en grodtunnel. Eller ta kontakt
med Trafikverket (läns- och riksvägar) och berätta om
vandringsplatser där många grodor passerar och där det
behövs en riktig grodtunnel under vägen.

”Save the Frogs Day”
arrangeras i syfte att
uppmärksamma groddjurens
Foto: Bettina
(amfibiernas) kritiska tillstånd
världen över. Idag räknas
amfibierna som en av världens
16:30-16:50
mest hotade djurgrupper och
”Artdatabankens
nya kampanj – grodans
en tredjedel av jordens arter
kuster två
hav.
år”
hotas idag av utrotning.

Utställningar: Tre
Grodyngelakvarium. Fotografier.
Information och utdelning av bl.a.
länsstyrelsens årsfärska skrift om
”Groddjur ur ett skånskt perspektiv”.

Ekdahl

Marika Stenberg, Ekoll AB

17:00-17:20
”Smygekärr: en studie om amfibiernas
status vid Sveriges sydligaste udde”
Foto: Bettina Ekdahl
Bettina Ekdahl, student på
Natursnokarna arrangerar aktiviteter
Söderslättsgymnasiet, Trelleborg
för barnen: tävlingar med prisutdelning.

• Du kan ladda ned bilden på varningsskylten som nämns
ovan från föreningens hemsida.

”Save the Frogs Day”
12:00 – 16:00:

16:30-16:50
Vi bjuder på
fairtrademärkt fika.

”Artdatabankens nya kampanj – grodans
”Save the Frogs Day” arrangeras Utställningar:
i Smyge av
Tre kuster två hav.
Naturskyddsföreningen i Trelleborg
i syfte
16:00 –år”
18:00:
Grodyngelakvarium.
Fotografier.
Marika Stenberg, Ekoll AB
att uppmärksamma groddjurens
(amfibierInformation och utdelning av bl.a.
Intressanta föreläsningar i både
nas) kritiska tillstånd världen över. Idag
17:00-17:20
länsstyrelsens årsfärska skrift om
länsstyrelsens
och kommunens regi:
räknas amfibierna som en av världens
”Smygekärr:
en studie om amfibiernas
”Groddjur ur ett skånskt perspektiv”.
mest hotade djurgrupper och en tredstatus vid Sveriges sydligaste udde”
16:00-16:20
jedel hotas av utrotning.
på ”
Natursnokarna arrangerar aktiviteter ”Groddjur iBettina
Skåne Ekdahl,
och lite student
utanför…
Söderslättsgymnasiet,
Trelleborg
Det blir föreläsningarför
och
besök tävlingar med prisutdelning. Per Nyström,
barnen:
Ekoll AB
i Sveriges sydligaste grodrike
17:30-17:50
bjuderförpå fairtrademärkt fika.
”Smygekärr” underVi
kvällen.
”Vattenrådet”
att beskåda grodornas lek.
Maria Adolfsson, kommunbiolog,
16:00 – 18:00:
Det blir en späckad dag med
Trelleborgs kommun
Intressanta
allt från barnaktiviteter
och föreläsningar i både
länsstyrelsens och kommunens regi:
exkursioner till föreläsning18:00 & fram till mörkrets inbrott:
ar. Se program på nästa sida!
Grodsafari i omgångar i Smygekärr.
16:00-16:20
Vi hoppas få se lekande vanlig groda,
”Groddjur i Skåne och lite utanför… ”
vanlig padda, mindre & större
Per Nyström, Ekoll AB
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”Save the Frogs Day”
arrangeras i syfte att
uppmärksamma groddjurens
(amfibiernas) kritiska tillstånd
världen över. Idag räknas
amfibierna som en av världens
mest hotade djurgrupper och
en tredjedel av jordens arter
hotas idag av utrotning.
	
  

17:30-17:50
”Vattenrådet”
Maria Adolfsson, kommunbiolog,
Trelleborgs kommun

18:00 & fram till mörkrets inbrott:
Grodsafari i omgångar i Smygekärr.
Vi hoppas få se lekande vanlig groda,
vanlig padda, mindre & större
vattensalamander och ev. strandpadda.

Alla är välkomna! Fri entré

och ev.Box
strandpadda.
Besöksadress vattensalamander
Nils Bjelkegatan 4 B • Postadress
1013 • 221 04 Lund • 046/33 56 51 • mobil 0733/204 777 • fax 046/14 91 14
Kontakt: Bettina Ekdahl. Tel: 0708534395 E-post: bettiek@hotmail.com
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Arrangör: Naturskyddsföreningen

	
  

Alla är välkomna! Fri entré

Kommande aktiviteter

Som medlem är du välkommen på ALLA kretsars aktiviteter! Här följer aktiviteter som vi på länsförbundet
eller riks är inblandade i. Du hittar mer information
om dessa aktiviteter på vår hemsida http://skane.naturskyddsforeningen.se/
Se också mer i aktivitetskalendern http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender eller
på Naturkontakt på https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/.
• 12/4 Storkens häckningsskådespel på Karups Nygård
• 28/4 Global rättvisa NU!, Lund
• 3/5 Storken tronar på Flyinge Kungsgård I
• 3-11/5 Naturvänliga veckan
• 4/5 Fågelskådningens dag på flera platser
• 7/5 Sustainable Truth? Film i Lund
• 10/5 Storken tronar på Flyinge Kungsgård II
• 11/5 Nykläckta storkungar i Fulltofta
• 11/5 Sista kickoffen i trollsländeprojektet
• 14/5 Storkdag i Skånes Viby
• 18/5 Nykläckta storkungar i Fulltofta
24/5 (prel) Träff inför riksstämman
• 5-6/6 Naturnatten
• 15/6 Ringmärkning av storkar i Fulltofta
• 15/6 Vilda blommornas dag
• 28/6 Limhamns kalkbrott för trollsländeprojektets
deltagare
• 14-20/7 Trollsländesommarläger i Bjärnum
• 26/7 Storksläpp vid Hemmestorps Mölla
• 17/8 Insekternas dag
• 23/8 Slåtter i stubbskottsängen och Hörjelgården firar
200 år.
5-7 sep Falsterbo Bird Show
• 6/9 Upptakt Miljövänliga Veckan
• 6/9 Cykeldag
• 7/9 Svampens dag
• 25-26/10 Natursnokskurs, Hörjel
• 26/10 (prel) Kretsråd

Ämne: Stoppa miljöförstörelsen med en lag
När: Måndagen den 28 april kl 19.00
Var: Café Athen i AF-borgen i Lund.
Vad: The Earth lawyer” Polly Higgins
Den välkända miljörättsadvokaten Polly Higgins
kommer att föreläsa om hur vi kan sätta stopp för
massförstörelse av ekosystem genom att göra det
till ett brott under internationell lag. Detta brott kal�las ecocide och betyder ungefär ”att döda naturen”.
Juristen Polly Higgins har skapat sig ett namn
genom att verka för att omfattande miljöförstörelse
ska bli inte bara olagligt utan även straffbar, precis
som brott mot mänskliga rätthigheter eller krigsförbrytelser är idag. Hon går ofta under epitetet ”the
Earth lawyer”
Styrkan i hennes “case” är att hålla enskilda beslutsfattare ansvariga för miljöförstörelse som blivit
effekten av hans/hennes beslut. Detta kan komma
att ändra de “spelregler” där ev. skadestånd för miljöförstörelse ofta kallt räknas in i kalkylen och vägs
mot ekonomisk nytta och i förlängningen resulterar
i massförstörelse av ekosystem över hela jorden.
Bakom initiativet står personer kopplade till det europeiska medborgarinitiativet End Ecocide in Europe
som samlar in namn (www.endecocide.eu) för att
EU ska agera och kriminalisera ecocide.
Alla är välkomna och föreläsningen är gratis. Det
är dock välkommet att skänka en slant efter föreläsningen eftersom att Pollys arvode finansieras
på detta sätt. Vi kallar det gåvoekonomi, lite som
kollekt i kyrkan, så ta gärna med lite kontakter.

Varmt välkomna!
För mer info:
www.endecocide.eu
www.eradicatingecocide.com
Vill du veta mer om Polly Higgins?
Prova att googla hennes namn eller sök på Youtube
så hittar du flera TEDx-föreläsningar med henne.
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