
Vilken start på det nya verksamhetsåret! 
Först: ett stort tack till er alla för den fantastiska uppslutningen på första styrelsemötet. Det har varit 
synnerligen intensiva veckor, som lovar gott inför fortsättningen. 
 
RÖJARFEST ONSDAG 24 JUNI. Kansliet ska få en uppfräschning. Vi går ut och söker volontärstöd för 
att få hjälp med arkitektinput. Målet är att få två bra mötesrum, fasta och flexibla arbetsplatser samt 
en lokal med förutsättningar för miniutställningar till absolut lågbudget. Vi förbereder för detta och 
firar sommarens ankomst med Röjarfest. Mer info kommer efter AU, men boka redan in dagen om 
du vill hjälpa till. På kvällen avslutar vi förslagsvis med sill, potatis och dryck därtill. 
 
INFOPROJEKT RÄDDAR HOTADE NATURMILJÖER Bettina Ekdahl och Anna Widén presenterade i 
veckan en projektidé om hur markägare med värdefulla dammar och våtmarker på ett positivt sätt 
kan informeras om vilka unika naturtillgångar de har på sina marker. Bettina och Anna ska nu 
utveckla sitt projekt ytterligare för att sedan presentera det i styrelsen. Skydd för hotade grodarter 
och ökad kunskap om biologisk mångfald är målet. 
 
DELTAGANDE I NATURFOTOFESTIVAL 2016 Anita Campbell blir projektledare på deltid för 
Naturfotofestivalen i Hässleholm den 5 mars 2016. Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen 
finns med som två av huvudorganisationerna och det blir en offensiv satsning kopplad bland annat 
till vandringsåret (Eurando 2016). Magnus B och Rikard L sitter med i projektledningen. 
 
PRESENTATION AV STYRELSEN och allt material samlat på en plats. Magnus har lagt grunden till 
en samlingssida på vår webb där vi enkelt samlar styrelsens och projektgruppernas arbete. En 
infosida som nu utvecklas. Kom gärna med synpunkter till Magnus. Vi ser också över digitala rutiner, 
kalendrar, anmälningar mm. Styrelsemedlemmarna presenteras också på webben. Först ut är Rikard 
L. 
 
OM VÅTMARKER PÅ CHRISTINEHOF OCH BJÖRKA. Under veckan har vi deltagit vid två spännande 
arrangemang kring våtmarker och deras betydelse. På Christinehofs slott firade Svensk Våtmarksfond 
sitt 20-årsjubileum med en konferens. Senare i veckan invigdes Skånes för närvarande största 
våtmarksprojekt – det restaurerade översilningsområdet i Björka i Sjöbo kommun. Under slutet av 
1800-talet anlades här ett avancerat bevattningssystem för att öka höskördarna. Idag kommer 
områdets huvudsakliga funktion vara att fånga upp näringsämnen för att förbättra vattenkvaliteten i 
Vombsjön. Men området är dessutom tänkt att utvecklas till ett ”paddparadis”. Ett 20-tal dammar 
har grävts där man hoppas att bl.a. strandpadda ska etablera sig. Projektet är ett samarbete mellan 
berörda markägare, Kävlingeåns vattenråd, Sjöbo kommun och Länsstyrelsen. 

 

http://skane.naturskyddsforeningen.se/styrelsematerial/


 
Rikard Lehmann, ordförande, länsförbundet Skåne 
- I grunden journalist. Jobbade 13 år på Arbetet för att sedan gå in i reklambyråvärlden. Driver sedan 
1989 egen verksamhet, idag nästan helt inriktat på hållbarhetsfrågor och miljö. Stort 
miljöengagemang, relativt okunnig om arter men kämpar hårt för att naturintresset ska öka. 
 
Vilka är dina tre hjärtefrågor som ordförande? 
– Bidra till att kretsverksamheten utvecklas. Kretsarna är hotade, vi behöver finna nya vägar för att 
attrahera AKTIVA medlemmar. Det är fantastiskt hur medlemsantalet ökar i stort, men utan den 
”gröna rörelsen”, med t ex utflykter, föreläsningar och annat på programmet, är 
Naturskyddsföreningen ingen folkrörelse. Ordet VI behöver lyftas. Är VI många som hjälps åt blir det 
roligare. Tillsammans med kretsarna ska VI finna vägar för hur Naturskyddsföreningen i Skåne blir 
mer synliga. Vi i länsförbundet ska bli bättre på att vara ute i vår region. Hur visar vi konkret i höst. 
 
– Samspel med andra organisationer, i synnerhet Studiefrämjandet där vi kommer att göra många 
gemensamma aktiviteter och dra fördel av respektive organisationers styrkor. Vi är på väg att skriva 
avtal med Skånes Djurpark. Varför skulle vi inte på något sätt kunna vara en del av andra nätverk, typ 
idrottsföreningar? Vi behöver nå ut med natur- och hållbarhetsfrågor. Vår hotade miljö är en 
angelägenhet för alla, därför hoppas jag också att fler ska aktivera sig mer än bara med ett 
medlemskap. Utvecklat samarbete med såväl Region Skåne, Länsstyrelsen som kommunerna är också 
viktigt. Naturskyddsföreningen i Skåne har förutsättningar att bli ett nav i viktiga frågor. Jag vill också 
öppna upp mot Omställningsrörelsen. Vi har mycket att ge varandra. 
 
– Att arbeta för en inkluderande och välkomnande organisation. Vi har mycket vi behöver förbättra, 
men får ta små steg i taget. Vårt regionskansli i Lund ska vara en öppen mötesplats. I sommar gör vi 
om för att exempelvis kunna ha miniutställningar. Det ska vara liv och rörelse så många timmar som 
möjligt under dygnet. Det ska vara kul och stimulerande att engagera sig. 
 
Kommentarer om den nya styrelsen 
– Det känts mycket bra. Ekonomin är stark, vi har råd att göra satsningar. Sammansättningen av äldre 
och yngre är fantastisk, liksom bredden och djupet när det gäller kunskap. Från vatten och skog till 
jordbruk och livsmedel. Vi ska svetsa samman ett starkt team, vara öppna för att bjuda in fler i 
arbetet. Vi behöver vara många för att klara utmaningarna. 
 
Vem är du privat? 
– En engagerad person. 60 år. Stort miljöintresse. Vi behöver ställa om vårt sätt att leva. Inte i 
morgon utan NU. Två barn, Sandra och Jimmy, fem barnbarn. Bor i Skegrie, men har i praktiken 
flyttat till Småland där jag lever tillsammans med Maria i en fantastisk miljö. Söker 
övernattningslägenhet eller rum i Malmö Lund, där jag är tre dagar i veckan.  
 
Kan du bo i Småland och vara ordförande i länsförbundet Skåne? 
- Absolut. Mina rötter är i Malmö (uppväxt i samma hus på Rosengård som Zlatan) och jag tillbringar 
arbetstid där. Känner också stor glädje för att fortsätta det arbete som inletts i 
Naturskyddsföreningen, först i Trelleborg och nu länsförbundet. Jag är bara en del av ett lag. 


