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Att hantera stora utmaningar
Länsförbundet gick in i en verksamhetsperiod som präglades av en stark offensiv. Ett flertal större projekt pre-
senterades 2014, varav Skåne visar vägen, som drevs av en trio från Malmökretsen, blev en stor framgång och 
Klimatfestivalen som kulmen, medan övriga inte nådde fram. RIKARD UTVECKLAR & JUSTERAR

När vi nu lägger två år till handlingarna är det med stora, budgeterade underskott. Arv har möjliggjort offensi-
va satsningar, främst i syfte att få nytt blod i våra hotade kretsar som kämpar hårt för att attrahera nya krafter.

Det här arbetet vill vi fortsätta, men ett övergripande mål måste vara att få en budget 
i balans. Det kräver ny strategi på intäktssidan, kombinerat med att riksföreningen på 
allvar visar att den regionala och lokala gräsrotsrörelsen spelar en roll också i framtiden. 
Det finansiella stöd som regionerna får är både otillräckligt och djupt orättvist sett till 
hur intäkterna tillförs riksorganisationen.

Under de två senaste åren har vi förändrat den ekonomiska administrationen och där-
med gjort stora besparingar, samtidigt som vi fått bättre kontroll över ekonomin. Vi 
har också utvecklat styrelsens arbete och inte minst har grunden lagts för en fruktbar 
framtid för Hörjelgårdens fortsättning.

Vi har hanterat stora utmaningar, men mycket återstår. Hur får vi gräsrotsrörelsen att 
leva? Hur bli vi en stark påverkare i miljö- och klimatarbetet och samtidigt inspiratörer 
till naturupplevelser?

Det finns en grund att bygga vidare på, där ett stort arbete väntar för länsförbundet för att ge det stöd som 
kretsarna efterfrågar och behöver.

Rikard Lehmann, ordförande
(Ring gärna och prata med mig om hur vi ska ”förändra världen”, 0705 84 53 35)

Foto: Sven Persson.
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Medlemmar och kretsar
Naturskyddsföreningen i Skåne är en självklar orga-
nisation att engagera sig i för alla natur- och miljö-
vårdsintresserade i Skåne. Vi har en respekterad roll 
som remiss- och kunskapsinstans i miljöfrågor för 
tjänstemän, politiker och media. Vi är en kraftresurs 
och kunskapskälla för enskilda medlemmar, kretsar 
och allmänhet i natur, miljö och organisationsfrågor.

(Ska uppdateras) Naturskyddsföreningen i Sverige får 
allt fler medlemmar. 2015 noterade vi all-time-high 
med 224 000 medlemmar. Det arbete som påbörjades 
under 2014 fortsatte under verksamhetsåret 2015 och 
lade grunden till den verksamhetsplan som antogs 
vid stämman i Trelleborg. Under 2015 fattades också 
beslut om olika projekt och allmänt präglades året av 
stort och brett engagemang. 

Där vi inte lyckats fullt ut är medlemsrekryteringen. 
Medan föreningen i stort nådde rekordnivå noterade 
Skåne en minskning. Fokus är alltjämt inriktat på att 

få fler ak-
tiva under 
m a n d a t -
p e r i o d e n 
2015-2017. 
Vi har 28 lo-

kala kretsar som vid årsskiftet 2016/2017 hade 21 857 
(22 334 under 2015) medlemmar, en minskning med 
0,9 %. Av medlemmarna är 12 611 fullbetalande (12 
868),9 217 (9 334) är familjemedlemmar och ca 100 
består av ständiga-, heders- eller egna medlemmar.

Trots fortsatt ljusa siffror medlemsmässigt för 
föreningen i stort, har vi flera kretsar som har svårt 
att få tag på medlemmar som vill engagera sig och 
kretsar som är vilande eller funderar på att gå ihop 
med grannkretsar.

Vi har även så kallade anslutna föreningar, som 
Göingebygdens Biologiska Förening och Sällskapet 
Hallands Väderös Natur, men deras medlemmar är ej 
inräknade i vår medlemssiffra. 

Utvecklings- och visionsarbete
Styrelsen har sedan 2015 genomfört ett omfattande 
utvecklingsarbete, där styrelse och anställda fördelat 
på flera grupper arbetat med frågor som spänner 
från visions- och strategiarbete till kanslifunktioner, 

administrativa rutiner och system, arbetsmiljö, 
värdegrund med mera. Detta arbete ska ge en stabil 
grund för fortsättningen.

Offensiv kommunikation
Häng med! var samlingsnamnet på länsförbundets 
övergripande profilering 2014-2016. Under parollen 
Häng med! har ambitionsnivån varit att utveckla 
informationsbiten såväl externt som internt till 
medlemmarna. Vår offensiva profilering fortsätter, 
dock inte med samma kostnadsbehov som initialt 
under 2014 och inte 
under namnet Häng med!

Kommunikation är 
en viktig del av vår 
verksamhet. Som ett 
led i mer och bättre 
k o m m u n i k a t i o n 
anställdes Caroline 
Gräntz i oktober som 
kommunikatör. Under 
2016 har vi bland 
annat drivit kampanjer 
i sociala medier och 
skissat på företagspaket 
för kickoffer och 
volontärsuppdrag av olika 
slag för mer engagemang 
både regionalt och 
lokalt. Vi har också ökat 
vår närvaro i sociala 
medier generellt, främst 
Facebook och Instagram, 
och kontaktat alla kretsar 
för att erbjuda vår hjälp.

Under 2014 
presenterades ett projekt 
där kretsprogram och 
lokala naturpärlor skulle 
samlas i en app för att 
möta den ökande mobila 
användningen. Tanken 
är att genom förenklad 
programhantering skapa 
en databas som fungerar 
i mobiler, datorer och 
läsplattor. En betaversion 

” Naturskyddsföreningen i Sverige får 
allt fler medlemmar. 2015 noterade 
vi all-time-high med 224 000 med-
lemmar. 

Aktivitetskalendern i 
appen

Utflyktstips i vår app
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av applikationen till Skånes natur och kretsarnas 
aktiviteter blev klar hösten 2016, och finns att ladda 
ner till både Android och iOS. 

KlimatHub Skåne:
Skåne visar vägen

Under 2015 fattade styrelsen beslut om att bidra till 
ett större projekt: Skåne visar vägen. En grupp från 

Malmö, som lett arbetet 
med Klimatfestivalen, 
formulerade en plan för hur 
länet ska verka för att öka 
intresset för klimatfrågan 
och stärka arbetet med att få 
fler medlemmar, i synnerhet 
utanför storstäderna. Många 
föreningar upplever idag 
en kris när det kommer till 
skapandet av engagemang 
från framförallt unga 
personer i föreningarna. 
I Naturskyddsföreningen 

så är denna situation väldigt tydlig trots att 
organisationen upplever rekordhöga medlemssiffror.

Pilotprojektet ”KlimatHub Skåne” applicerade 
nya metoder för långsiktigt förändringsarbete 
och konkreta insatser. Målsättningen var att 
tillhandahålla ett nätverk som främjar en kreativ och 
inspirerande miljö för miljöaktörer och skapar kraft 

i miljörörelsen genom att fånga upp det engagemang 
som finns hos unga i Skåne idag. Projektet vill stärka 
miljörörelsens arbete genom att minska avståndet 
mellan miljöaktörer i Skåne. 

En förstudie kring ungas engagemang inom miljörörelsen 
togs fram, och en sammanställning av konkreta 
åtgärdsförslag spreds inom Naturskyddsföreningen. 
Den senare vill vi särskilt framhålla (”Tillsammans 
har vi kraft att förändra”). I projektet anordnades 
workshops (5), Klimatfestivalen i Malmö med 2500 
besökare, två miljögrupper på gymnasieskolor i Malmö, 
tio kretsar och 14 andra organisationer involverades i 
arbetet. Projektet arrangerade utbildningar om hållbart 
ledarskap och sociala medier.

Storkprojektet
Storkprojektet drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne 
och Skånes Ornitologiska Förening. Projektet har se-
dan halvårsskiftet en anställd på en 80-procentig tjänst. 
Ett fyrtiotal volontärer är engagerade på veckobasis 
och ytterligare några mer sporadiskt.

Under 2016 häckade 61 fria par och 86 ungar blev 
flygga. Den positiva utvecklingen håller därmed i sig 
och i år häckade ytterligare några “vilda” storkar.

Uppfödningen i hägn ligger stadigt på en hög nivå 
med totalt 127 flygga ungar (2015: 94). Nästan alla 
hägnuppfödda ungstorkar släpptes fria och antalet 
ungar som släpptes ut var det största någonsin (124). 
Dessutom släpptes under våren tio vuxna storkar ut 
från lokala utsläppshägn.

Tillsammans har vi 
kraft att förändra!
VERKTYG FÖR UNGAS ENGAGEMANG.

Klädbyte under Klimatfestivalen i Malmö. Foto: Birk Andersson.



5

Flyttningen var för sjunde året i rad en stor framgång. 
Av allt att döma verkar samtliga av årets ungar ha flugit 
söderut, med undantag av ett fåtal som hittats döda. 
Mest uppståndelse väckte en flock på 104 som, troligt-
vis på grund av starka sydliga vindar, först hamnade 

utanför Nyköping. De 
lämnade sedan landet 
via Trelleborg och vi har 
fått åtskilliga återfynds-
rapporter över deras väg 
ner genom Europa.

Storkprojektet har under 
2016 fått mycket medial 
uppmärksamhet, bland 
annat genom TV, radio, 
samt tiotals tidnings-
artiklar med spridning 
över hela landet. Över 

50 personer var på plats 
på den årliga Fadder- och Sponsordagen som gick av 
stapeln vid Fulltofta storkhägn.

Ett tjugotal guidningar arrangerades och den i särklass 

mest populära tillställningen var Storksläppet den 25 
juli som lockade omkring 800 besökare. Eftersom 
storkhägnen inte är kontinuerligt bemannade är det 
mycket svårt att uppskatta den totala omfattningen av 
Storkprojektets publika verksamhet, men klart är att 
det har varit ett mycket bra år i detta avseende.

Facebooksidan fick över 300 nya följare och antalet 
ligger nu på över 1500. Den nya hemsidan blev också 
välbesökt, även i år mycket tack vare den webbkamera 
i Fulltofta som gjorde att storkälskare från hela värl-
den fick chans till intima närbilder från storkarnas 
barnkammare.

Fulltoftahägnet som är projektets största, kollapsade 
under stora mängder blötsnö i slutet på 2015. Lycklig-
tvis klarade sig storkarna i princip helskinnade. Hela 
hägnet reparerades med hjälp av en stor insats av vo-
lontärer och sponsrande företag och blev klart i god tid 
före häckningssäsongen. En ny omgång blötsnö 2016 
skadade hägnet ytterligare en gång. Den här gången 
inskränkte sig skadorna tack och lov till några vajrar 
som lossnat från sina fästen. 

Välkommen till 
våra storkhägn!

Mer info: storkprojektet.se

Petter Albinson är Storkprojektets
projektledare. Foto: Sprisse Nilsson
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Tack alla!

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond, Alvins Fond, samt 
Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond, stöttade uppförandet 
av nya utsläppshägn samt tillverkning av boplattformar 
i anslutning till dessa. Ekonomiskt stöd till projektet 
kom från de elva kommunerna Eslöv, Helsingborg, 
Hörby, Höör, Simrishamn, Sjöbo, Lomma, Lund, 
Kävlinge, Klippan och Kristianstad. Våra sponsorer 
var ScanCord, Byggman i Skåne, Stiftelsen Skånska 
Landskap, Kraftringen, Flyinge Kungsgård samt Pre-
em i Höör. Sist, ett innerligt tack till alla frivilliga som 
hjälper till i vått och torrt!

Trollsländor
Under 2016 har projektet Trollsländor i Skåne, som 
startade redan 2009, avslutats. Projektet resulterade 
programenligt i en bok, med utgivningen av ”Skånes 
Trollsländor: en atlasinventering 2009-2014”. Alla 
som deltog i projektet som inventerare har fått en bok, 
medan övriga kan beställa den från vårt kansli.

Projektet drevs av oss, Entomologiska sällskapet i 
Lund, Lunds Naturskyddsförening och Studiefräm-
jandet Skåne-Blekinge. Själva inventeringen har skett 
ideellt (minimum på antal ideella timmar nedlagt 
i projektet är 9300), dock har ekonomiskt stöd för 

projektledning, resor, kurser 
med mera erhållits av Region 
Skåne, Länsstyrelsen i Skå-
ne, Naturskyddsföreningen 
i Skåne, Studiefrämjandet 
och de skånska kommunerna 
Bromölla, Eslöv, Höör, Vel-
linge, Kävlinge, Lund, Lom-
ma, Landskrona, Trelleborg, 

Helsingborg, Tomelilla, Svedala, Höganäs samt Ystad. 

Under 2016 var vi medarrangörer till den internatio-
nella trollsländekonferensen ECOO i Tyringe i juli, 
som lockade över 100 deltagare från 25 länder. I sam-
band med ECOO blev boken klar och vi fick därmed 
god uppslutning av media.

Mer info: skane.naturskyddsfo-
reningen.se/trollslandor

Skånsk Naturfotofestival
Naturfotofestivalen i Hässleholm arrangerades för 
åttonde året 5-6 mars. Mer än 1500 besökare lockades 
av bildvisningar, seminarier, utställningar med mera. 

När vi tog initiativet till festivalen 2007 gjorde vi klart, 
att vi skulle vara med som medarrangör till den stod 
på egna ben. Under 2016 var det dags att gå vidare 
och därför tog vi beslutet att inte vara med framöver.

Kronhjort?
Några ord om detta? MAGNUS UTVECKLAR

Våra fastigheter
Arrendeavtal Hörjel, försäljning av Hunneröd. 
UTVECKLAS

Handla miljövänligt
UTVECKLAS

Kommande höjdpunkter 2017
• Biologisk mångfald i Skåne 2017: fjärde upplagan 

av denna välbesökta konferens

• Biologiska mångfaldens pris delas ut i november

• Ökad satsning på volontäruppdrag

• Klimatfestival i Malmö i september

• Klädbytardagen i april

• Länsstämma i Osby i mars

• Natursnoksledarkurs

• Publika dagar på Hörjelgården

• Storksläpp vid Hemmestorp i juli

CAROLINE FIXAR TILL LAYOUTEN SEN
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trollsländor

EN ATLASINVENTERING 2009−2014

Magnus Billqvist & Linda Birkedal
Linda Strand
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skånes trollsländor
En atlasinventering 2009−2014

Tack vare frivilliga insatser av 100-tals personer kunde 
den första landskapstäckande inventeringen av troll-
sländor i Skåne genomföras 2009−2014. Mer än 33 000 
rapporter av trollsländor inkom och det är de som ligger 
till grund för denna bok, som beskriver den skånska 
trollsländefaunan. 

Man kan se projektet som en stillbild av hur den skånska 
trollsländefaunan såg ut 2009−2014, en tidpunkt med 
snabb förändring av miljöförhållandena, varav några 
är helt naturliga men huvuddelen beror på mänskliga 
aktiviteter. I huvudsak verkar de pågående förändringarna 
vara till fördel för trollsländefaunan, åtminstone lokalt och 
i ett kort perspektiv, men några arter påverkas negativt av 
till exempel övergödning, utdikning och pågående klimat-
förändringar. 

skånes trollsländor är framtagen med stöd av nedanstående samt studiefrämjandet och 14 skånska kommuner.


