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Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelsen redovisar vad 

länsförbundet genomfört under föregående 
verksamhetsår.
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Medlemmar och kretsar
Naturskyddsföreningen i Skåne är en självklar 
organisation att engagera sig i för alla natur- och 
miljövårdsintresserade i Skåne. Vi har en res-
pekterad roll som remiss- och kunskapsinstans 
i miljöfrågor för tjänstemän, politiker och media. 
Vi är en resurs och kunskapskälla för enskilda 
medlemmar, kretsar och allmänhet i natur, miljö 
och organisationsfrågor. 

Antalet medlemmar i Skåne ökade marginellt un-
der 2017 med 144 personer. Totalsumman uppgick 
till 22 001 (21 857 under 2016). Av medlemmarna är 
12 548 (12 611) fullbetalande, 9 425 (9 217) är famil-
jemedlemmar och 28 (29) är ständiga medlemmar 
alternativt hedersmedlemmar.

Medan en del kretsar i Skåne har omfattande 
verksamhet med många aktiva har andra kretsar 
svårt att engagera medlemmar. Någon krets är 
vilande och andra kretsar funderar på samgående 
med grannkretsar. Kretsen i Höör är sedan några 
år vilande men under 2017 började vi informera 
medlemmarna där om en uppstart 2018.

Länsstämma avhölls på naturbruksgymnasiet i 
Osby den 25 mars under värdskap av Naturskydds-
föreningen i Göinge. Närvarade gjorde 41 perso-
ner från 17 kretsar. Under förmiddagen besöktes 
Vyssle myr, två järngruvor och diabasområdet vid 
Romperöd innan lunch intogs på Rönnebacken. 
Avgående ordförande Rikard Lehmann lämnade 
över ordförandeskapet till Linda Birkedal.

Kansli, administration och ekonomi 
Det omfattande utvecklingsarbete som inleddes 
under 2016 har avslutats. Föreningens vision, 
strategi och värdegrund har dokumenterats. Re-
gelverken för bl.a. föreningens arbetsmiljöarbete, 
administrativa rutiner och system är fastställda 
och en personalhandbok finns på plats.

Under 2017 har en arbetsgrupp sett över alternativ 
för kansliets lokalisering, ett arbete som fortsätter 
under 2018 eftersom en attraktiv lösning inte kun-
nat hittas. Vårt hyresavtal gick ut den 31 december 
2017 och skulle förlängts i tre år men efter samtal 
med vår hyresvärd kunde vi skjuta på uppsäg-
ningstiden i ett år till den 31 december 2018.

På kansliet har under året Magnus Billqvist, verk-
samhetskoordinator, varit anställd på 75 % och 
Caroline Gräntz, kommunikatör, på 50 %. Petter 
Albinsson, projektledare för Storkprojektet, har 
varit anställd på 80 %. Charlotte Hansson har varit 
timanställd för Skogen som klassrum. Linda Birke-
dal, ordförande, och Lars-Bertil Nilsson, kassör, får 
ett visst arvode. Sanna Dufbäck, anställd av riks för 
Energifallet, och Emma Christiansson, Hörjelgår-
den, har också arbetat en del utifrån kansliet. Där 
har vi även haft praktikanter i omgångar.

Offensiv kommunikation
Under verksamhetsåret har satsningen på kom-
munikation fortsatt för att bli en integrerad del av 
vår verksamhet, både externt och internt. Vi har 

Styrelsen från vänster, övre raden: Lars-Bertil Nilsson, Linda Birkedal, Andrea Nowag, Helena Björn, Charlotte Hansson, Martin Almroth. Nedre 
raden: Anders Ekstrand, Karin Bergendal. På bilden saknas Melvin Moon.



3

hjälpt stork, kretsar, Hörjel och nätverk med mark-
nadsföring av aktiviteter och volontärsuppdrag. 
Ett nyhetsbrev startades i augusti 2017 och totalt 
har sex brev skickats ut till 2000 st mottagare/
gång. Vi hade velat skicka ut till fler mottagare, 
men 2000 är maximalt antal mottagare när man 
använder gratis-verktyget MailChimp. Det ger oss 
väldigt bra statistik och god öppningsfrekvens (i 
genomsnitt 40 % läser brevet) samt endast enstaka 
avregistreringar. Vi vill nå alla men kostnaderna 

för detta är höga och tyvärr har vi inte fått tillgång 
till riks program för e-postutskick. På grund av 
riks har vi tyvärr också fortsatt problem med den 
mobilapplikation till Skånes natur och kretsarnas 
aktiviteter som blev klar hösten 2016. 

Vi har fortsatt öka vår närvaro och synlighet i 
sociala media. Vi startade ett konto på Instagram 
hösten 2016 vilket 31/12 2017 hade 1033 följare. 
På Facebook har antalet följare ökat från 1970 
personer 1/1 2017 till 2753 vid årsskiftet. Antalet 
följare på Twitter är mer eller mindre oförändrat 
(800) på grund av att vi använder det allt mer 
sporadiskt (liksom stora delar av världen). Antal 
besök på hemsidan ökade från 72 457 under 2016 
till 92 763 2017.

Omställning Skåne
Vårt engagemang för en omställning av Skåne 
fokuserades under året på att ta fram en film. Den 
17 minuter långa filmen är framtagen av Chilly-
pepper Films i samarbete med Studiefrämjandet 
och Holma Folkhögskola. Filmen ger inspirerande 
exempel från Skåne på människor som är mitt i 
övergången till en hållbar värld. 

Storkprojektet
Storkprojektet drivs gemensamt av Skånes Orni-
tologiska Förening och Naturskyddsföreningen i 
Skåne och leds av en grupp med representanter 
från dessa. Petter Albinson är anställd som projekt-
ledare och ett sextiotal volontärer är engagerade.

Under 2017 häckade 71 fria storkpar i Skåne och 
56 ungar blev flygga. Den positiva utvecklingen 
beträffande häckande fria par består, d.v.s. sådana 
storkar som har flyttat från Skåne som årsungar, 

Filmen om Omställning Skåne fokuserar på positiva och handlingskraftiga människor engagerade i omställningsrörelsen.

I nyhetsblad och i sociala medier har vi under året bland annat gett 
exempel på kreativa, hållbara matlagningstips från kocken Björn Bergh.
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tillbringat en tid utomlands och 
sedan återvänt. Skälet till att 
vissa storkar fortfarande inte 
flyttar är den sociala magnet 
som de stationära storkarna i 
Skåne utgör, inklusive storkar-
na i hägnen.

Uppfödningen av storkar i 
hägn ligger stadigt på en hög 
nivå med en produktion på 
ett hundratal flygga ungar. I 
år uppnåddes inte någon ny 
toppnotering beroende på det 
ovanligt kalla och regniga vår-
vädret, men 102 ungar kom i alla 
fall på vingarna. Majoriteten av 
de hägnuppfödda ungstorkarna, 
85 stycken, släpptes i det publi-
ka storksläppet den 29 juli och 
sju sent kläckta ungar släpptes 
lite senare. Dessutom släpptes 
under våren 15 vuxna storkar ut 
från de lokala utsläppshägnen 
för att häcka.

Flyttningen var för åttonde året i rad 
en stor framgång. Av allt att döma har 
samtliga av årets ungar flugit söderut, 
med undantag av några som hittats 
döda strax efter att de lämnat bona. 
En ungfågel flög ensam över till Born-
holm, där den stannade. Under hösten 
fångades den in och flyttades tillbaka 
till Skåne och sattes i ett hägn.

Mest uppståndelse väckte en magnifik 
flock på 86 storkar som sträckte ut över 
Falsterbo just under Falsterbo Bird 
Show i början på september. En annan 
flock som skapade mycket uppstån-
delse var de 61 som mellanlandade på 
en väg på Själland i början av augusti 
(se bild). Åtskilliga återfyndsrapporter 
har sedan inkommit över storkarnas 
väg ner genom Europa.

Storkprojektet har under 2017 som 
vanligt fått mycket massmedial uppmärksamhet, 
bland annat några TV- och radioinslag, samt flera 
tidningsartiklar med spridning över hela landet. 
Den årliga Fadder- och Sponsordagen gick som 
vanligt av stapeln vid Fulltofta storkhägn.

Ett tjugotal offentliga och beställda guidningar 
arrangerades och den i särklass mest populära 
tillställningen, som lockade över 500 besökare, 
var Storksläppet vid Hemmestorps mölla 29 juli.

Kronhjort
Under året har Projekt Skånsk Kron-
hjort med representanter från flera 
olika organisationer producerat ett 
blad med information om den skånska 
nominatrasen av kronhjort i syfte att 
säkerställa dess fortlevnad. Informa-
tion om gruppens arbete finns på den 
under året framtagna hemsidan www.
skanskkronhjort.se. 

Vild & bortskämd
Vild & Bortskämd är ett projekt som 
syftar till att uppnå en situation där 
storleken på klövviltstammen och till-
gången till naturligt foder i landskapet 
är i balans så att djurens välbefinnande 
gynnas, samtidigt som skadenivåerna 
på skogs- och jordbruk hålls på en 
låg nivå. Projektet fokuserar på att 
öka mängden åtgärder för naturligt 
växande foder. Projektet drivs av oss, 

Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan 
i Halmstad, SLU Alnarp, Jordägareförbundet, 
Svenska Jägareförbundet samt markägare. Det 
finansieras av EU.

Våra fastigheter
Ett arrendeavtal med Stiftelsen Hörjelgården 
har trätt i kraft under året. För verksamhet på 
Hörjel hänvisar vi till verksamhetsberättelsen 
för Stiftelsen. Under året har en inventering 
genomförts av samtliga fastigheter i syfte 
att träffa arrendatorer och se över aktuella 

Ett uppmärksammat storkbesök på Orö, Själland. Foto: Storkene.dk.
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skötselplaner och eventuella åtgärder med 
anledning av detta. Förslag på nya skyltar har 
tagits fram för Forsakar och Billebjer.

Handla miljövänligt
Nio kretsar arrangerade klädbyten och fem hade 
aktiviteter under Miljövänliga Veckan. Upptakt 
inför Miljövänliga Veckan hölls i maj. 

Ökad satsning på volontäruppdrag
Många kretsar efterlyser fler engagerade och ett 
sätt att hitta sådana är genom konkreta volon-
tärsuppdrag av olika slag. För att verkligen få 
detta i rullning krävs dels ett kontinuerligt utbud 
och rutiner för detta samt uppföljning av och 
återkoppling till de som medverkar. Under 2017 
har vi utlyst flera uppdrag på regional nivå, som 
att beskriva smultronställen till app och hemsida 
och att mata storkar. Vi har fört en dialog med 
riksföreningen om behovet av nationella riktlinjer 
och samordning av volontärer, inte minst stöd till 
kretsar som söker fler engagerade. 

Biologisk mångfald i Skåne 2017
För fjärde gången arrangerades denna konferens 
som vi står som huvudman för, vilket innebär att 
vi ansvarar för ekonomi, ansökningar, avtal med 
föreläsare, redovisning och samordning. Kon-
ferensen arrangerades i samverkan med Lunds 
Botaniska Förening, Länsstyrelsen i Skåne, Ento-
mologiska Sällskapet i Lund, Puggehatten (Skånes 
Mykologiska Förening), Skånes Ornitologiska 
Förening och Studiefrämjandet i Skåne-Blekinge. 

Minst en representant från varje organisation 
fanns med i en arbetsgrupp som tog fram program 
och ordnade med alla praktiska arrangemang in-
för och under konferensen, som denna gång hölls 
på Tyringe Kurhotell.

Vi fick liksom föregående år ca 130 deltagare. En 
av aspekterna som förs fram av många som viktigt 
för detta arrangemang, är mixen av ideella och 
yrkesverksamma deltagare inom området. Det 
finns idag få eller inga möjligheter för dessa att 
ha utbyte utöver denna konferens. Även den här 
gången valde drygt 100 personer att övernatta och/
eller att vara med även på kvällsaktiviteterna och 
därmed fortsätta mingel och nätverkande efter 
programmets egentliga slut. Detta är ett tecken 
på hur viktigt detta utbyte är. 

Beviljade medel från Region Skånes Miljövårds-
fond till konferensen gick i första hand till att 
subventionera deltagandet för att så många ideella 
och yngre som möjligt skulle kunna vara med.

Nytt för den här gången var att vi köpt domänen 
biologiskmangfald.se för att skapa en hemsida 

En mycket överraskad Charlotte Wigermo mottager Den Biologiska Mångfaldens Pris av vår ordförande Linda Birkedal. Till höger glada delta-
gare under konferensen Biologisk Mångfald i Skåne.
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Bli vän med en igelkott – holkutställning 
och snickeriverkstad

Förhoppningen var att vi under 2017 skulle starta 
detta projekt, men vi söker fortsatt finansiering. 
Med projektet vill vi sänka tröskeln så att fler en-
gagerar sig i vården av sin närmiljö. Vi utser en 
plats i en välbesökt tätortspark där vi med mar-
kägarens tillstånd kan sätta upp en visningsplats 
för holkar och annat som man kan bygga för att 
gynna vilda djur. På platsen ordnar vi naturguid-
ningar och holkbyggarworkshops med färdigsågat 
virke, så att även nybörjare kan glädjas över att 
bygga en egen holk.

Natursnoksledarverksamhet
Aktiv barn- och familjeverksamhet har under 2017 
bedrivits i Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Simris-
hamn (Stenshuvud), Svedala, Tomelilla, Trelleborg, 
Vellinge och Ängelholm. Träff för snokledarna har 
arrangerats.

Skogen som klassrum
Sedan 2008 har Naturskyddsföreningen och Na-
turskoleföreningen fortbildat över 6 000 lärare i 
över 80 kommuner runt om i Sverige i ”Skogen 
som klassrum”. Det är en kostnadsfri fortbildning 
som vi tillsammans med riksföreningen arrang-
erade i Skåne under 2017. Fem skolor och ca 100 
personer var med på dessa under året.

för konferensen. Ambitionen är att förutom att 
presentera all information om aktuell konferens 
(program, anmälan, vägbeskrivning m m) även 
lägga upp tidigare presentationer och information 
om biologisk mångfald i Skåne. Genom att samla 
allt på en plats är det också enklare att sprida all 
väsentlig information. 

I vanlig ordning delades programmet upp i olika 
temablock, den här gången enligt följande: ”Prak-
tisk naturvård i mindre skala”, ”Brukarperspektiv 
och målkonflikter”, ”Invasiva arter” samt ”Läget 
för några skånska arter”.

Biologiska Mångfaldens Pris
Priset instiftades 2009 av Naturskyddsföreningen 
i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. 
Med priset vill vi sprida kunskap, skapa engage-
mang och intresse, samt uppmuntra och stärka 
olika insatser för en rik biologisk mångfald i Skå-
ne. Alla som gjort en värdefull insats för vild eller 
odlad biologisk mångfald i Skåne kan nomineras. 
Prissumman uppgår till 15 000 kr. Sedan 2011 delas 
priset ut vartannat år.

Priset delades ut i Tyringe på konferensen Biolo-
gisk mångfald i Skåne, där det blivit ett stående 
och uppskattat inslag. Årets pristagare var Char-
lotte Wigermo från Kristianstad, som tilldelades 
priset bland annat för sina ideella insatser i det 
skånska floraväkteriet.

Fåglar vid Forsakar: forsärla och strömstare. Foto Anders Ekstrand och Lars-Bertil Nilsson.

Foton där inget anges: Magnus Billqvist & Caroline Gräntz.


