
 

VERKSAMHETSPLAN 2017: ARBETSMATERIAL 
 

1 

Verksamhetsplan 2015–2017: uppdaterad 12 jan 
Här kommer första, grova arbetsmaterialet på den uppdaterade verksamhetsplanen 
som i sin första form antogs av stämman 2015 och som senare följdes upp och 
justerades av styrelsen. Innan jag själv pillar för mycket får ni alla den så ni har gott 
om tid att gå igenom den innan styrelsemötet i januari. 
 

Stark offensiv väntar de närmaste åren 
Vid stämman för länsförbundet 2015 presenterades ramar för en verksamhetsplan för 
2015-2017. Arbetet följdes upp vid Kick Off under sommaren 2015 och under 
hösten/vintern arbetades det fram en slutlig verksamhetsplan och budget. Då planen 
fokuserar på 2015-2016 har den reviderats igen för att fylla ut 2017. 
 
 
Projekt/engagemang. 
 
UTVECKLINGS- OCH VISIONSARBETE 
STYRELSEN 
Om projektet: Styrelsen har 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 mm. Ett arbete som ska ge en stabil grund för 
fortsättningen.  
 
Frågor om i övrigt präglat och präglar detta arbete har varit/är: Hur vill vi möta våra 
medlemmar och med vilka budskap? Hur ökar vi intresset hos kretsarna, fler 
frivilliga som resurser? Hur gå vidare med ev. förändring av kansli och gårdsytor? 
Förtydligande av verksamhetskoordinators roll? Arbetsmetoder. Administrativa 
rutiner. Rapportering. Uppföljning projekt. Öppettider. Kansliet som mötes- och 
utställningslokal? Huvudområden för resp. styrelseledamot, grad av engagemang 
etc. Länsförbundets huvuduppgift, värdegrund, strategi etc. Kretsrådets roll. 
Stadgar. Budget? Ekonomi? Mål? Ambitionsnivå? 
Syfte/mål:  
Länsförbundets åtagande:  
 
HÄNG MED 
RIKARD LEHMAN, KANSLIET 
Om projektet: Kommunikation är en viktig del av vår verksamhet. Vi har haft en 
hög synlighet i media, i synnerhet genom Storkprojektet, och ambitionsnivån är att 
utveckla informationsbiten internt till medlemmarna. Vi vill också driva 
opinionsbildning, exempelvis klimatrelaterade frågor. Opinion handlar om att 
utveckla både kontakter med media och att vi ökar trycket i sociala medier. Vi satsar 
också på att bli bättre att informera internt till våra många medlemmar. 
 
Häng med är samlingsnamnet på länsförbundets övergripande profilering och för 
den offensiv som nu fortsätter, dock inte med samma kostnadsbehov som initialt. 
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Uppstarten 2015 innebar ny profil samt ett material som kan användas i olika 
sammanhang av både länsförbundet och enskilda kretsar.  
 
En ”broschyr” togs fram och distribuerades med Sveriges Natur i april 2015 inför 
stämman. Överupplaga trycktes för att användas under året, vilkets också gjorts. Det 
material som kompletterade skriften, t.ex. utställningar, Beach-flaggor mm har 
använts vid ett flertal tillfällen och finns tillgängligt som stöd för kretsarna i deras 
fortsatta arbete. Det vi nu går vidare med under Häng med är bland annat 
kampanjer i sociala medier, företagspaket för kickoffer, volontärsuppdrag av olika 
slag för mer engagemang både regionalt och lokalt, nyhetsbrev till alla medlemmar 
vi har e-post till, nya skyltar på platser där vi idag har gammalt material samt ett 
utökat kursprogram. 
 
Volontäruppdrag 
Projektansvariga: övergripande Magnus och Caroline, men andra personer beroende 
på verksamhet (t ex Petter – stork, Karin – handla miljövänligt, Emma – Hörjel).  
 
Smultronställen 
Hjälpa kretsar med hemsidor och aktivitetskalendern 
E-postdetektiver 
Röja och slåttra / praktisk naturvård 
Klädbyten 
Mata storkar 
Översätt till andra språk 
 
 

STORKPROJEKTET 
PETTER ALBINSON, LEDNINGSGRUPPEN 
Om projektet: Drivs i samverkan med SkOF, men Naturskyddsföreningen har 
genom åren haft större åtagande. Enl. ök med SkOF har vi därmed också rätt till 
större utrymme när det gäller kommunikation/profilering. Stork är ur 
profileringssynvinkel vårt starkaste projekt. Storksläppet 2015 gav rekord i 
mediauppmärksamhet och 400 besökare tvekade inte att besöka Hemmestorp, trots 
skyfall fram till en timme för eventets start. Vi arbetade intensivt med 
kommunikation. Från info till faddrar och volontärer till PR via media, Facebook och 
Twitter. Två nya tält, mer skyltmaterial och bättre högtalare bidrog till ett event som 
fick mycket beröm. Tyvärr innebar snöoväder i december 2015 att hägnet i Fulltofta 
rasade. Dock ser det som om olika partners bidrar med såväl arbetskraft som 
material, vilket innebär att hägnet både räddas och utvecklas. 
 
Syfte/mål: Profilera ”kärnverksamheten” – bevara och skydda – genom hög aktivitet. 
Skapa intresse för nya volontärer, mer ekonomiskt stöd för att utveckla grundidén. 
 
Länsförbundets åtagande: Ordförande Ledningsgrupp, medlem arbetsutskott, 
arbetsgivareansvar för två deltidstjänster, volontärsverksamhet etc. när det gäller det 
praktiska i arrangemanget samt vara en drivande part i projektet som helhet. 
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HÖRJELGÅRDEN 
HJALMAR DAHM? 
Om projektet: Hörjelgården donerades till Naturskyddsföreningen 1976. En klassisk 
Skånegård med 30 ha mark. Verksamheten drivs av Stiftelsen Hörjelgården. Via 
Allmänna Arvsfonden har Hörjelgården från hösten 2015 erhållit medel för att 
bedriva naturundervisning för ensamkommande flyktingbarn. 
 
Syfte/mål: Praktisk naturvård i form av skötsel och återskapande av värdefulla 
biotoper från 1700-talets skånska kulturlandskap. Markvården syftar till att dels 
behålla de naturvärden som finns, dels öka utrymmet för trängda arter som är 
beroende av traditionell hävd. Hörjelgården verkar för att sprida kunskap och 
intresse för det äldre kulturlandskapets biotoper och synliggöra samspelet mellan 
människa och landskap. Genom lägerskola, studiedagar, natur- och 
miljövårdskurser, guidningar, evenemang och praktiska naturvårdsdagar. 
Hörjelgårdens pedagogiska verksamhet är öppen för alla. Gårdens historiska marker 
och forskning är grunden för undervisningen. 
 
Länsförbundets åtagande: Fastighetsägare och delaktig i ledningsgrupp. Gården är i 
behov av upprustning. Hur omfattande vet vi inte i dagsläget. Därför inleddes under 
2015 ett arbete i syfte att ta fram underlag för en förutsättningslös och oberoende 
utredning om Hörjelgårdens framtid. Under 2017 ska ett arrendeavtal med Stiftelsen 
Hörjelgården upprättas. 
 
NÄRVARA PÅ PUBLIKA ARRANGEMANG 
MAGNUS BILLQVIST, CHRISTEL KVANT/HELSINGBORGSKRETSEN 
Om projektet: Samarrangemang med Studiefrämjandet. Helsingborgskretsen deltar i 
den Stora trädgårdsfesten med projektet Levande trädgård. 
 
Syfte/mål: Öka intresset för föreningen via närvaro på arrangemang med många 
besökare med bred målgrupp. Profilera föreningen. Erfarenheterna från Falsterbo 
Bird Show 2015 var inte positiva varför vi stod över 2016. Framöver bör vi inrikta oss 
på andra arrangemang, som Malmö Garden Show och den stora trädgårdsfesten på 
Sofiero. Konceptet Levande trädgård är möjligt att applicera på andra orter. 
 
Länsförbundets åtagande: Arbetsgrupp avgör omfattningen 2017. Deltagande ska 
rymmas inom Häng med-budget. Ta fram färdiga paket med material. Stödja och 
hjälpa kretsar som vill närvara på arrangemang. Bidrag till överupplaga av folder 
som profilerar länets kretsar + Beachflagga Levande trädgårdar. 
 
TROLLSLÄNDOR 
MAGNUS BILLQVIST 
Om projektet: Under perioden 2009-2014 drev länsförbundet ett samarbete med 
Studiefrämjandet, Lunds Naturskyddsförening och Entomologiska Sällskapet i Lund 
med ekonomiskt bidrag från Region Skånes Miljövårdsfond, Länsstyrelsen i Skåne 
samt de skånska kommunerna Bromölla, Eslöv, Vellinge, Kävlinge, Lund, Lomma, 
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Landskrona, Simrishamn, Tomelilla, Trelleborg, Helsingborg, Svedala, Höganäs samt 
Ystad, en inventering av Skånes trollsländor.  
 
Syfte/mål: Projektets huvudsakliga syften är att förbättra kunskapen om den skånska 
trollsländefaunan samt stimulera intresset för natur och insekter hos allmänheten. 
Projektet skulle också ge deltagarna fina naturupplevelser. Genom att för första 
gången kartlägga Skånes trollsländefauna ökas kunskapen om arterna och 
uppföljningsbara mål kan sättas för att säkra deras framtid. När faunan är bättre 
känd kan populationerna bevakas genom uppföljning. Att sprida information om 
Skånes trollsländor. 
 
Länsförbundets åtagande: Projektet är genomfört efter produktion av boken Skånes 
trollsländor i juli 2016 och medarrangörskap av en internationell konferens under 
samma månad. Eventuellt överskott av försäljningen av vår bok om Skånes 
trollsländor är öronmärkt för något som ska gynna trollsländor. Ett sätt är att ta fram 
en riktigt attraktiv utställning. Ett annat skulle kunna vara att anlägga eller 
restaurera miljöer, kanske ihop med Storkprojektet, Trollsländeföreningen och 
berörda kommuner? (Då skulle vi kunna söka LONA-medel!) 
 
KRETSTOURER 
MAGNUS BILLQVIST (Karin Bergendal/Anders Ekstrand nr 1 Nordost) 
Om projektet: I samband med diskussioner kring länsförbundets framtid och 
Kretsrådets roll kom det olika förslag på hur vi kan stärka kretssamarbetet och 
kontakten med länsförbundet. Ett förslag var att avveckla Kretsrådet och ersätta det 
med mer uppsökande verksamhet genom att förtroendevalda bjuds in till ett antal (4) 
kretsturer med buss regionalt i Skåne. Information och diskussion varvas med att 
medlemmarna får möjlighet att uppleva olika delar av Skåne. 
 
Syfte/mål: Presentera verksamhetsområden, utveckla kontakten mellan kretsarna, 
förbättra dialogen länsförbund-krets och inte minst få kunskaper om de geografiska 
och lokala förutsättningarna.  
 
Länsförbundets åtagande: Arrangör ihop med lokala kretsar och/eller representant 
för desamma. Ev. extern samarbetspartner.  
Länsstämman 2015 beslöt att inte avveckla kretsrådet och därför har kretstourernas 
genomförande hittills inte prioriteras. 
 
BIOLOGISK MÅNGFALD I SKÅNE 
MAGNUS BILLQVIST 
Om projektet: Denna konferens genomfördes 14-15 november 2015 och planeras 
genomföras nästa gång i november 2017. BMS genomförs med stor framgång 
tillsammans med Lunds Botaniska Förening, Entomologiska Sällskapet i Lund, 
Puggehatten Skånes Mykologiska Förening, Skånes Ornitologiska Förening, 
Länsstyrelsen i Skåne och Studiefrämjandet i Skåne-Blekinge. 
 
Syfte/mål: Konferensen ska utgöra en mötesplats för alla som är intresserade av den 
biologiska mångfalden i Skåne. Detta omfattar yrkesverksamma inom kommuner, 
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länsstyrelser, skogsstyrelsen och motsvarande, såväl som ideellt engagerade, 
organisationer i både Skåne och anslutande regioner (inklusive Danmark) och 
markägare. Konferensen ska sprida den senaste kunskapen om den biologiska 
mångfalden i Skåne och hur vi bäst bevarar densamma. Vi ska locka ideella 
organisationer och inte minst ungdomar och därför tillämpar vi differentierade 
deltagaravgifter med lägre kostnad för dessa målgrupper. 
 
Länsförbundets åtagande: Vi står som huvudman, vilket innebär att vi ansvarar för 
ekonomi, ansökningar, avtal med föreläsare, redovisning, samordning = Magnus 
arbetstid. Finansieras med i första hand deltagaravgifter. Länsförbundet gick in med 
garantimedel om 20 000 kronor för 2015. 
 
BIOLOGISKA MÅNGFALDENS PRIS 
MAGNUS BILLQVIST 
Om projektet: Alla som gjort en värdefull insats för vild eller odlad biologisk 
mångfald i Skåne kan nomineras. Prissumman uppgick under 2015 till 15 000 kr, lika 
fördelat mellan Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Nomineringar kan 
göras av privatpersoner och av organisationer. Pristagaren utses av en jury tillsatt av 
representanter från Naturskyddsföreingen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-
Blekinge. Nomineringar kan göras när som helst under året och inkomna förslag 
kvarstår och tas upp till beaktande även följande år. Under 2015 delades priset ut på 
konferensen Biologisk Mångfald i Skåne, vilket det planeras göras även under 2017. 
 
Syfte/mål: Med Den biologiska mångfaldens pris vill vi sprida kunskap, skapa 
engagemang och intresse för biologisk mångfald hos allmänheten. Målsättningen 
med priset är att uppmuntra och stärka olika insatser för en rik biologisk mångfald i 
Skåne. 
 
Länsförbundets åtagande: Utgöra jury (med SFR), sprida information om 
nomineringar, ordna med själva utdelningen, tillsammans med SFR uppmärksamma 
priset. 
 
JÄTTETRÄD I SKÅNE 
MAGNUS BILLQVIST 
Om projektet: Inventeringen av jätteträd i Skåne har letts av Per Blomberg. Under 
2014-2015 följdes en del av arbetet upp av Magnus Billqvist och dåvarande 
praktikanten Ingrid Camper. En tio-i-topp-lista togs fram som fick stor 
uppmärksamhet i media och generellt brett intresse. 
 
Syfte/mål: Visa upp ett av våra egna projekt. Skapa uppmärksamhet genom en 
speciell utställning: jättevepa på 3,20 x 3,20 meter. 
 
Länsförbundets åtagande: Ta fram material för utställning. 
 
Använt: Trelleborg i samband med länsstämma, köpcentret Valen, Kristianstad. 
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TRE KUSTER, TVÅ HAV 
KRISTIN JOHANSSON 
Om projektet: Utställning och folder som visats på ett antal platser. Foldern har 
uppdaterats till ”Häng med-profil”. Utställningen vandrar runt och används så pass 
flitigt att den sällan finns tillgänglig. Bland annat har den visats i Trelleborg (Valen-
gallerian), länsstämman 2015, Naturum Kullaberg och Naturum Vattenriket. 
 
Syfte/mål: Utnyttja möjligheten att profilera Naturskyddsföreningens bredd genom 
kompletterad folder. 
 
Länsförbundets åtagande: Revidering/nytryck folder, distribution, marknadsföring. 
 
NATURFOTOFESTIVALEN 
RIKARD LEHMANN, MAGNUS BILLQVIST 
Om projektet: Naturfotofestivalen i Hässleholm arrangeras 2016 för åttonde året 5-6 
mars. 2014 kom 1400 besökare. Bildvisningar, seminarier, utställning, fototävling är 
några av komponenterna. Studiefrämjandet står som huvudarrangör. Finansiering 
för deltidsprojektledare i princip klar. Goda förutsättningar för lyckat arrangemang. 
 
Syfte/mål: Genom samarbete med Studiefrämjandet kring exempelvis 
fototävling/utbildning i naturfotografering möter vi en stor grupp naturintresserade. 
 
Länsförbundets åtagande: Del i arbetsgrupp, ev. utställning. 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 tog vi därför beslutet att inte vara med framöver. 
 
EKORUNDAN 

MAGNUS BILLQVIST 
Om projektet: Ekorundan bjuder in till möten mellan konsument och producent och 
genomför varje år under första helgen i september. Ekorundan är ett arrangemang 
där familjer och matintresserade kan åka runt och hälsa på ekologiska gårdar och 
lära sig mer om ekologisk matproduktion direkt från ekobonden. Länsförbundet fick 
ett sent erbjudande om deltagande 2015 och vi har även varit med 2016. 
 
Syfte/mål: Profilera/positionera Naturskyddsföreningen i Skåne genom att vi blev 
synliga i Ekorundans broschyr (logo ihop med Region Skåne) och att vi fick hjälp att 
sprida vår broschyr ”Häng med” hos samtliga deltagare, plus poster. Vi syns och ger 
samtidigt arrangören stöd så att vi kan nå en viktig målgrupp. 
 
Länsförbundets åtagande: Ta fram material för distribution. Samarbetspartner. 
 

NATUR I SKÅNE – APP-PROJEKT 
RIKARD LEHMANN 
Om projektet: 2014 presenterades ett projekt där kretsprogram och lokala 
naturpärlor skulle samlas i en app för att möta den ökande mobila användningen. 
Tanken var att förenkla programhanteringen skapa en databas som fungerade både i 
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mobilen och via dator/läsplatta. Ett pilotprojekt finansierat genom Skåne men öppet 
för landet i övrigt att kopiera. Projektet är nu igång, samverkan med Riksföreningen 
positiv och i utvecklingsarbetet undersöks om Blekinge ska integreras. 
 
Syfte/mål: Förenkla aktivitetskalender, på ett enkelt sätt visa omvärlden hur många 
aktiviteter som erbjuds i Skåne inom natur- och miljö. Skapa ett bra samspel med 
aktörer som Länsstyrelsen och Skånetrafiken, som båda hälsar projektet välkommet. 
Målsättningen är att appen ska vara klar våren 2016. Betaversion klar hösten 2016. 
 
Länsförbundets åtagande: Projektägare. Hjälpa och stimulera kretsarna att lägga in 
sina aktiviteter i Aktivitetskalendern, så de blir synliga i appen. Engagera volontärer 
att beskriva Smultronställen till appen. 
 
SKÅNES DJURPARK (STORKHUSET ) 
RIKARD LEHMANN 
Om projektet: Årsskiftet 2014-2015 tog Skånes Djurpark kontakt med SNF. Tanken 
var att tillsammans med SkOF bygga upp en utställning i Storkhuset (ett häckande 
par) vid våtmarken. Många möten, diskussion kring avtal mm mynnade ut i att vi 
inte klarade premiären och aktiviteter 2015. Diskussioner fortsätter med förhoppning 
att vi är med från 2016. Vi har tagit fram material, vilket belastar oss ekonomiskt. 
Materialet är dock av sådan karaktär att det kan användas i andra sammanhang. Här 
måste vi skriva något om att mtrl måste användas på andra platser eftersom det 
aldrig kom upp i parken. 
 
Syfte/mål: Stärka kretsarbete i Skåne och i synnerhet i mittskåne. Stark profilering av 
i synnerhet barn- och familjeaktiviteter genom Natursnoksarrangemang. Visa upp 
föreningen inför en stor publik. Öppna upp för brett samarbete med Skånetrafiken 
m.fl. 
 
Länsförbundets åtagande: Huvudansvarig för utställning och aktiviteter kring 
storkhuset som görs i samverkan med Skånes Ornitologiska Förening. 
 
Budget: Ryms inom Häng med. 
 
GRODDJURSPROJEKTET – markägare för biologisk mångfald 
HUR gör vi med detta projekt? Ersätta med det som följer efter nedan? 
BETTINA EKDAHL, ANNA WIDÈN 
 
Om projektet: Projektet är tänkt att starta som ett samarbete mellan Simrishamns, 
Tomelillas och Ystads kommuns markägare, naturskyddsföreningens lokala kretsar, 
LRF, Jordbruksverket, länsstyrelsen, naturskyddsföreningen i Skåne m.fl. för att så 
småningom utvidgas. Österlen innehar många viktiga groddjurslokaler och känns 
därför som ett naturligt område att starta upp projektet på. 
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Syfte/mål: Informera markägare om vikten av groddjursmiljöer för biologisk 
mångfald. Kortsiktigt är målet att få upp intresset via projekt i sydöstra Skåne och 
sedan utvidga till fler kommuner. 
 
Länsförbundets åtagande: Driva projektet genom Bettina Ekdahl och Anna Widén. 
 
BLI VÄN MED EN IGELKOTT – holkutställning och snickeriverkstad 
YLVA FOLKESON (MAGNUS BILLQVIST, ANDERS ÅSBERG) 
Om projektet: Projekt med bidrag av Region Skånes Miljövårdsfond. Mer medel söks 
f n. Projektansvarig är Ylva Folkeson, medan Magnus Billqvist och Anders Åsberg är 
rådgivande. I de urbaniserade regionerna har många djurarter fått det svårare att 
hitta boplatser. Många människor skulle säkert vilja hjälpa till, men vet inte hur de 
ska börja. Projekt ”Bli vän med en igelkott!” vill sänka tröskeln så att fler kan bygga 
holkar och engagera sig i vården av sin närmiljö. Naturskyddsföreningen har 
konkreta verktyg för att göra skillnad, och dem vill vi nyttja. Genom att sätta upp 
många olika holkar på samma ställe tydliggör vi samspelet mellan olika arter. 
Fåglarna i fågelholkarna kan dra nytta av att det finns en mulmholk intill. 
Ekosystemen blir livskraftigare och den biologiska mångfalden gynnas.  
 
Syfte/mål: Vi utser en plats i en välbesökt tätortspark där vi med markägarens 
tillstånd kan sätta upp en visningsplats för holkar och annat som man kan bygga för 
att gynna vilda djur. Vi tillverkar ett igelkottbo, en mesholk, en uggleholk, en 
rovfågelspinne, ett bibatteri, ett fjärilshotell, en fladdermusholk, en mulmholk osv. 
med infoskyltar. På platsen ordnar vi naturguidningar och holkbyggarworkshops 
med färdigsågat virke, så att även nybörjare kan glädjas över att bygga en egen holk. 
Vi nyttjar och utökar Naturskyddsföreningens stora kunskapsbas med djur- och 
naturinformation, inspirationsvideos och holkritningar. 
 
Att tillverka och samlat sätta upp minst 20 olika sorters holkar i en tätortspark i 
Skåne. Att i processen använda så mycket återbruksmaterial och spillvirke som 
möjligt. Att anordna minst 4 offentliga halvdagskurser i holkbygge med färdiga 
materialsatser. Att sprida Naturskyddsföreningens holkritningar till minst 200 
holkbyggare. Att anordna minst 5 offentliga guidningar om tätortsnära natur och 
biologisk mångfald. Att få till stånd ett skötselavtal med markägaren, så att 
holkvisningsplatsen kan fortsätta att vara fungerande djurboplats och tjäna som 
inspiration även efter avslutat projekt.  
Länsförbundets åtagande: Rådgivande. Marknadsföring. Volontärer. Material. 
 
KLIMATHUB – SKÅNE VISAR VÄGEN 
MALMÖKRETSEN 
Om projektet: Malmökretsen, uppföljning/utveckling av Klimatfestivalen 2015. 
Storsatsning. Initiativet “Klimathub – Skåne visar vägen” vill att Skåne ska bli bäst på 
hållbarhet i Sverige. Initiativet vill fånga upp det miljöengagemang som finns och ge 
verktyg till att skapa förändring. “Skåne visar vägen” syftar även till att skapa en 
plattform för samverkan mellan miljöaktörer med fokus och bas inom den ideella 
sektorn. 
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Syfte mål: Det övergripande målet med detta initiativ är att Skåne ska bli bäst på 
hållbarhet. Genom att skapa en plattform av aktörer, erbjuda ett flertal utåtriktade 
aktiviteter, fånga upp engagemang och ge verktyg till förändring ska detta bli 
möjligt. Initiativet har som delmål att stärka kretsarnas arbete och skapa en pool av 
projekt öppna för alla att ansöka om att driva. Initiativet avser även bygga en 
kunskapsbank för miljöaktörer i regionen och att alltid ha ett fokus på hållbara 
lösningar. Initiativet ska inkludera alla grupper i samhället och har därmed en 
intersektionell utgångspunkt i dess arbetssätt. Inga grupper ska lämnas utanför. 
 
Länsförbundets åtagande: Länsförbundet står som projektägare och stöder projektet 
tillsammans med Region Skåne. Marknadsföra och distribuera projektets två 
rapporter. Stödja Klimatfestival även 2017? 
 
NATURPEDAGOGIK I NÄRMILJÖ 
HUR gör vi med detta projekt? Medel har ej beviljats. 
EMMA ÅDAHL 
Om projektet: En grupp naturpedagoger har samlats kring ett projekt med 
arbetsnamnet ”Ätliga landskap och Naturkänsla”. Tanken är att planera och bygga 
upp skolskogsträdgårdar på 3 förskolor och 3 skolor i Eslöv, Höör och Hörby: 
inspirationsskolor. En förstudie har genomförts och tydligt visat att samtliga skolor 
helst ser naturpedagogik i närmiljö. Projekt är upplagt över tre år och medel söks i 
första hand via Allmänna Arvsfonden. Projektet spänner från praktiskt arbete i 
närmiljön till att samla undervisningsmaterial och information på hemsida/app. 
 
Syfte/mål: Ge barn i Eslöv, Höör och Hörby möjlighet att lära känna sin närnatur och 
att få en ökad känsla av delaktighet genom att vara med och skapa ätliga landskap i 
sin närhet. Vi tar ett helhetsgrepp för att skapa kontinuitet i deras naturkontakt 
genom att engagera barnen själva, deras pedagoger och familjer samt föreningslivet. 
Tanken är också att kunna koppla engagemanget vidare till fritiden och samverkan 
med lokala kretsar i Naturskyddsföreningen och andra organisationer med 
inriktning på miljö och natur. 
 
Länsförbundets åtagande: Naturskyddsföreningen i Skåne är huvudman för 
ansökan och projektet till allmänna arvsfonden. Ev. projektarbete utgår från 
länsförbundets kansli. 
 
NATURSNOKSLEDARE I SKÅNE 
SOPHIE TRANBORG, TRELLEBORGSKRETSEN 
Om projektet: Sophie Tranborg drog 2014 igång natursnokverksamhet i Trelleborg. 
Detta har utvecklats mycket positivt och även involverat andra kretsar. Sophie har 
haft kontakt med Eva Lindberg på riks, som öppnat upp för verksamhetsstöd 
kopplat till regionkansliet. En kontakt för snokledare i södra Sverige med 
utgångspunkt från Lund. Inom naturskyddsföreningen finns natursnokarna som är 
en familj/barnverksamhet där barn tillsammans med sina vuxna upptäcker och 
upplever naturen. Målet är att alla kretsar ska ha en egen snokverksamhet vilket 
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långt ifrån alla har idag. Snokverksamhet är ett bra sätt att hitta nya AKTIVA 
medlemmar till naturskyddsföreningen. 
 
Syfte/mål: Att utveckla barn- och familjeverksamheten i kretsarna i regionen. Stötta 
befintliga pedagogiskt och även med material. Hålla samman de som redan arbetar 
med snokar, ger dem möjlighet att träffas och att utbyta erfarenheter. Regelbundna 
träffar för våra snokledare i Södra Sverige, där vi utbyter idéer, erfarenheter, umgås 
och lär känna varandra. Besöka de kretsar som idag inte har någon snokverksamhet 
för att inspirera och hjälpa dem att komma igång med snokverksamhet. 
 
Länsförbundets åtagande: Arbetsgivare för en tjänst på deltid förutsatt att det blir 
finansierat via Riks. 
 
SAKNAS? 
Omställningsprojektet med Studiefrämjandet m fl ska inkorporeras med övriga 
planen. Film ska produceras som vi ska vara med i eller bidra till. Kurser, 
föreläsningar, Café Planet med mera. 
 
Skogen som klassrum. Riks erbjuder Skåne flera utbildningstillfällen samt några 
dagars anställning om vi är intresserade av detta. 
 

KALENDARIUM 2017 
 
TILLKOMMER 
Ätliga växter, kurs, april-maj 
Fermentera mera, kurs 
Växtfärgning / Re-make, kurs 
Matsvampar, kurs 
Café Planet (med Omställningsnätverket m fl) 
Storkprojektet aktiviteter 
Aktiviteter i samband med Bli vän med en igelkott 
Volontärutbildningar/-introduktioner (knyts till respektive uppdrag) 
HMV-upptakt 
Skogen som klassrum 
 
JANUARI 
14/1 Publik dag på Hörjelgården: naturvårdsröjning. 10.00 - c 14.00. 
16/1  Styrelsemöte  
21/1  Naturfestival, Sibbhult, Göingekretsen 
21/1 Sociokratikurs, Omställningsnätverket 
(21-22/1 Fågelmatningshelg, inte vårt arrangemang) 
28/1 Uppstarts- och visionsträff, Omställningsnätverket 
28/1 Publik dag på Hörjelgården: naturvårdsröjning/brännande av ihopsamlade rishögar. 
10.00 - c 14.00. 
 
FEBRUARI 
18/2 Publik dag på Hörjelgården: naturvårdsröjning/brännande av ihopsamlade rishögar. 
10.00 - c 14.00. 
 
MARS 
1/3 Styrelsemöte 
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11-12/3 Omställningskurs, Helsingborg, Omställningsnätverket 
18-19/3 Natursnokskurs i Skåne (riks) 
21/3 Karin Lexén, generalsekreterare SNF, träffar kretsar och länsförbund i Lund. Kl 18.00. 
22/3 Världsvattendagen, ev aktiviteter i Lund 
25 el 26/3 Länsstämma i Osby 
 
APRIL 
1/4 Klädbytardagen 
1/4 Publik dag på Hörjelgården: naturvårdsbränning/vid regn annat naturvårdsarbete. 
10.00 - c 14.00. 
8-9/4 Ejderns dag, SNF Ystad 
9/4 Publik dag på Hörjelgården: risning/fagning av stubbskottsängen. 10.00 - c 14.00. 
30/4 Publik dag på Hörjelgården: naturvårds- & trädgårdsarbete. 10.00 - c 14.00. 
 
MAJ 
6-7/5 Omställningskurs, Lund, Omställningsnätverket 
6-7/5 Fågelskådningens dag (inte vårt arrangemang) 
12-14/5 Rikskonferens i Skövde 
14/5 Årsmöte Hörjelgårdens Vänner 10.00, därefter naturvandring 11.00 
18-19/5 Länsordförandekonferens i Göteborg 
27/5 Publik dag på Hörjelgården: förslåtter stubbskottsängen. 10.00 - c 14.00. 
 
JUNI 
5/6 Naturnatten 
10/6 Publik dag på Hörjelgården: byggnadsvård. 10.00 - c 14.00. 
18/8 Vilda Blommornas Dag 
 
JULI 
8/7 Publik dag på Hörjelgården: byggnadsvård. 10.00 - c 14.00. 
29 el 30/7 Storksläpp (utgår vi från!) 
 
AUGUSTI 
5/8 Ängens dag? 
19/8 Publik dag på Hörjelgården: lieslåtter stubbskottsängen. 10.00 - c 14.00. 
 
SEPTEMBER 
1-3/9 Falsterbo Bird Show 
2-3/9? Ekorundan 
3/9 Svampens dag 
? Klimatfestivalen, Malmö 
9/9 Publik dag på Hörjelgården: naturvårdsröjning. 10.00 - c 14.00. 
 
OKTOBER 
7/10 Publik dag på Hörjelgården: naturvårdsröjning. 10.00 - c 14.00. 
 
NOVEMBER 
11/11 Publik dag på Hörjelgården: naturvårdsröjning. 10.00 - c 14.00. 
18-19/11 el 25-26/11 Biologisk Mångfald i Skåne 2017 
 
DECEMBER 
9/12 Hörjelgårdens Vänner. Strategidiskussion inför 2018 samt julbord för deltagare under 
året. 
 


