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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.

Kommunikation och sociala medier
Kommunikationen ska utvecklas både internt till 
medlemmar och externt för att nå fler. Vi vill driva 
mer opinionsbildning genom att utveckla kontak-
ten med media och öka närvaron i sociala medier.

Vi vill hjälpa och stimulera kretsarna att synas 
i sociala medier. Genom stärkta kontakter med 
kretsarna från styrelsens sida vill vi öka vår 
genomslagskraft och deltagandet i föreningens 
aktiviteter på alla nivåer. 

Vi vill att de 28 kretsarna i Skåne ska känna ett 
ökat stöd och intresse från länsförbundet. Därför 
har styrelsens ledamöter börjat utveckla närmare 
kontakter med dessa. Det kan då bli en alternativ 
väg att gå om man vill diskutera och få tips ex-
empelvis till en ny verksamhet i kretsen, om man 

inte vill vända sig till länsförbundets kansli direkt.

 Arbetet för att regelbundet skicka nyhetsbrev till 
alla medlemmar vi har e-post till fortsätter. Vi vill 
utöka vårt kursprogram, i samverkan med bland 
annat Studiefrämjandet.

Omställning
Vi ska fortsätta samarbeta med Studiefrämjandet 
och andra aktörer för en omställning Skåne. En 
film om omställning vi tog fram under 2017 ska 
premiärvisas och spridas. Utöver filmen ska vi 
till bidra till omställningen genom konkreta tips, 
kampanjer, föreläsningar/ kurser och Café Pla-
net-arrangemang.  

Vi vill också fortsatt uppmuntra och marknadsföra 
omställningsprojekt. Detta kan omfatta konkreta 
tips och råd för att förenkla enskilda människors 
valmöjligheter till att förändra sina vanor vad gäl-
ler t.ex. mat, kläder, transporter och energi. 

Omställning skall genomsyra och vara en självklar 
del av vår verksamhet och engagera människor 
på både lokal och regional nivå.

Volontärer
Många kretsar efterlyser fler engagerade. Sam-
tidigt är det allt fler och särskilt yngre som ef-
terlyser konkreta uppdrag att genomföra i vår 
förening. Att upprätta volontärsuppdrag av olika 
slag, ett kontinuerligt utbud och rutiner för detta 
är därför av mycket stor vikt för att lägga grund 
för mer engagemang både regionalt och lokalt. 

Vi vill fortsatt hjälpa och stötta kretsar och nätverk att synas mer och använda sociala medier i större utsträckning. 
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Uppdragen kan exempelvis utgöras av att beskriva 
smultronställen (till app och hemsida), att hjälpa 
kretsar med hemsidor och aktivitetskalender, 
E-postdetektiver, att röja och slåttra/praktisk na-
turvård (Hörjel och kretsars ängar), mata storkar, 
översätta hemsidor och programpunkter till andra 
språk, genomföra butiksundersökningar och vara 
funktionärer på utställningar, event och mässor.

Handla miljövänligt
Det finns flera nätverk i Naturskyddsföreningen 
varav ett är Handla miljövänligt-nätverket, som 
har över åttio medlemmar i Skåne. Den nya tren-
den i samhället, att ta vara på det vi har, är också 
motto för årets Miljövänliga vecka, vilken äger 
rum vecka 40.
Vi bjuder in kretsarna till en inspirationsdag 
(troligen i början av september) med upptakts-
möte i Lund. Där får vi utbildning och kan utbyta 
erfarenheter. Ansvarig för vårt upptaktsmöte 
är länskontakten i Skåne för Handla Miljövän-
ligt-nätverket, tillsammans med riksföreningens 
Handla Miljövänligt-kontor.

Förutom de aktiviteter man kan välja under Mil-
jövänliga veckan, anordnas också av medlemmar 
i nätverket de omtyckta klädbytardagarna, i april 
eller vid annat tillfälle.

Cykelkartor
Lunds Naturskyddsförening har gjort en pion-
järinsats genom att ta fram en cykelkarta över 
Lunds kommun med bland annat information om 
trafikintensitet och vägens lutning. Detta arbete 
utökas så att fler delar av Skåne täcks.

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald i Skåne 2019

Konferensen om biologisk mångfald, som vi är 
huvudman för, arrangeras vartannat år och inte i 
år 2018. Konferensen utgör en mötesplats för alla 
intresserade av ämnet biologisk mångfald i Skåne. 
Kommuner, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, och 
andra yrkesverksamma är representerade, likväl 
som ideella krafter i organisationer verksamma i 
regionen. Under denna intensiva helg sprids ny 
kunskap och diskuteras bevarandeåtgärder i olika 
biotoper. Konferensen har flera deltagaravgiftska-
tegorier för att även locka ideella organisationer 
och unga. Naturskyddsföreningen i Skåne har 
ansvar för konferensens ekonomi, ansökningar, 
avtal med föreläsare, redovisning och samordning, 
och planeringen för 2019 startar under 2018.

Biologiska mångfaldens pris
I samband med konferensen för biologisk mång-
fald delas Den biologiska mångfaldens pris ut. 
Med detta pris har vi för avsikt att skapa engage-
mang, sprida kunskap och inspirera allmänheten 
om biologisk mångfald. Målsättningen är att med 
priset uppmuntra och stärka olika insatser för rik 
biologisk mångfald i Skåne. Priset har delats ut 
sex gånger. Juryn för att utse pristagare består 
av representanter från Naturskyddsföreningen 
i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. 

Biologiska mångfaldens dag
År 2017 instiftades biologiska mångfaldens dag 
22 maj vilken uppmärksammades på flera håll 

Volontärernas insatser är ovärderliga! Här ringmärkning av storkar vid Fulltofta.
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i landet. Nu vill vi att dagen uppmärksammas 
ordentligt i Skåne med flera event. Det är viktigt 
att sprida kunskap och engagemang för den bio-
logiska mångfaldens dag.

Invasiva arter
Under 2018 avser vi att brett informera om inva-
siva arter i Skåne. Hur man känner igen dem, hur 
de kan bekämpas och vad de kan ställa till med.

Kronhjort
Den Skånska Kronhjorten är en arbetsgrupp hos 
Naturskyddsföreningen i Skåne som vill värna 
och vårda den unika skånska kronviltstammen. 
Gruppen består av naturvårdare, markägare, vil-
tvårdare och andra samhällsaktörer som delar 
visionen om en fortsatt gynnsam utveckling för 
det skånska kronviltet. Vi vill sprida kunskap och 
information om artens ekologi och förvaltning och 
utgöra en plattform för aktörer som önskar bevara 
en livskraftig kronviltstam i Skåne. 

Några av våra uppgifter är att initiera, möjliggöra 
och genomföra inventeringar, undersökningar och 
forskningsstudier med syfte att förbättra vården av 
kronhjort och motverka skador. Vi vill också vara 
en inspirations- och kunskapskälla för allmän-
heten och skapa engagemang för Skånes magni-
fika landskapsdjur – kronhjorten. Information om 
gruppens arbete finns på www.skanskkronhjort.se  

Våtmarker
Arbetet med våtmarker fortsätter under 2018 och 
vi ska försöka få del av Naturvårdsverkets och 

Naturskyddsföreningens satsningar på våtmar-
ker. Naturvårdsverket satsar 200 miljoner kronor 
årligen i tre år från och med 2018 på våtmarker, så 
kallat LONA-bidrag för våtmarker (LONA = lokala 
naturvårdssatsningen). Förutom länsstyrelser och 
kommuner kan även lokala aktörer få bidrag till 
anläggande och restaurering av våtmarker med 
upp till 90 % av kostnaden. 

Många våtmarker har anlagts och restaurerats 
de senaste 20 åren, men det finns områden kvar 
i Skåne där antalet våtmarker måste öka. Vi vill 
fortsatt satsa på information, anläggande och 
restaurering av våtmarksmiljöer, med fokus på 
trollsländor, groddjur och storkar. Storkprojektet, 
Trollsländeföreningen och skånska kommuner är 
tänkbara samarbetspartners. Eventuellt överskott 
av försäljningen av vår bok om Skånes trollsländor 
är öronmärkt för något som ska gynna trollsländor.

Storkprojektet 
Projektet drivs i samverkan med Skånes Ornitolo-
giska Förening (SkOF), men vi har genom åren haft 
ett större åtagande genom att vi är arbetsgivare. 
Under 2018 fortsätter projektet sitt arbete enligt 
den modell som förfinats och vidareutvecklats de 
senaste åren. Eftersom antalet häckande par nått 
en tillfredställande nivå sparas endast ett fåtal 
årsungar för avel. Efter parbildning släpps dessa 
ut i mars-april, när de normalt hade återvänt från 
vinterkvarteren. Den enskilt viktigaste metoden 
för att det ska etableras en flyttande stam av häck-
ande storkar är en maximal årlig höstflyttning av 
ungfåglar. Detta möjliggörs genom att släppa ut 

Främmande invasiva arter utgör ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Under 2018 satsar vi på en informationskampanj om de arter 
som förekommer i Skåne, vilka hot de utgör och vad man kan göra för att bekämpa dem. Här parkslide och sjögull.
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ett stort antal flygfärdiga ungfåglar som kan flyt-
ta tillsammans med ungar som har fötts i frihet, 
vilket vi gör under ett event i juli.  

2018 blir ett år där det praktiska arbetet är i fokus. 
Redan under årets första månad påbörjades arbe-
tet med att rusta upp flera hägn och tillhörande 
anläggningar. Flera nya boplattformar kommer 
att uppföras och vi utökar samarbetet med Stif-
telsen Nordens Ark. Stiftelsen planerar att öka 
antalet storkar och ungarna kommer sedan att 
ingå i Storkprojektets utsläppsarbete. Projektets 
tillstånd från Naturvårdsverket gick ut under 
2017 men en ny ansökan beviljades och gäller 
till och med 2020. Naturvårdsverket delegerade 
även vidare omhändertagandet av döda storkar 
till Storkprojektet vilket underlättar för alla parter.

Varje år arrangerar Storkprojektet, på olika platser i 
Skåne, ett tiotal publika aktiviteter för allmänheten. 
”Storksläppet” som anordnas i juli varje år är det 
som lockar flest besökare och är projektets största 
arrangemang. Till det kommer ett 20-tal föredrag 
och privata guidningar vilka utöver spridning av 
information genererar inkomster till projektet.

Vild och bortskämd
Vild och bortskämd är ett samverkansprojekt 
ägt av Länsstyrelsen i Skåne, där Naturskydds-
föreningen i Skåne arbetar tillsammans med 
länsstyrelsen, skogsstyrelsen, skogssällskapet, 
jägareförbundet i Skåne, jordägarförbundet, 
viltforskare och privata skogsägare. Projektet 
har som syfte att sprida kunskap och skapa en 
attitydförändring när det gäller utfodring av vilt 

och de effekter som utfodringen kan ha. Genom 
träffsäkra budskap, inspirerande och kunskaps-
höjande filmer samt ett brett medialt perspektiv 
ska projektet lyfta enkla naturligt foderskapande 
åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden 
i både skogs- och jordbruksmark

Barn-, familj- och ungdom
Natursnokar

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens verk-
samhet för små barn med sina föräldrar eller annan 
anhörig vuxen. Natursnokeri ska ske på barnens 
villkor; barn och vuxna ska upptäcka naturen och 
ha roligt tillsammans. Det är önskvärt att ledaren 
för en sådan grupp har skaffat sig utbildning i 
natursnokeri. Ansvarig för sådan utbildning är 
länsförbundets natursnoksledare i samverkan med 
riksföreningen. I Skåne blir det en kurs i Malmö. 
Det anordnas fler om efterfrågan blir tillräcklig.

Skogen som klassrum
Under 2017 deltog ett antal skolor i fortbildningen 
Skogen som klassrum i samarbete med vår riks-
förening. Ingen fortbildning sker 2018 i Skåne men 
vi hoppas återkomma med det framöver.

Det är viktigt att jobba vidare med att stärka de 
ute/miljöpedagogiska kunskaperna bland lärare 
och pedagoger. Marknadsföra skolmaterial som 
finns på föreningens hemsida tex energifallet osv. 
mer offensivt. Erbjuda pedagoger tips, råd och 
handledning för att genomföra natur/miljöaktivi-
teter. Samarbeta med naturskolor, miljöverkstäder.

Sista helgen i juli sker sedan några år Storksläppet vid Hemmestorp som blivit ett mycket uppskattat och välbesökt evenemang som också ger 
klang medialt. Foto Sven Persson (något beskuren).
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omfattande ideella insatser genomföras för att 
bevara traditionella hägnader och slåtter på skott-
skogsägen och översilningsängen.

Även på byggnaderna kommer ideella krafter 
utföra en hel del underhåll. Östra längan behöver 
en rejäl upprustning och arbetet med att hitta 
finansiering till denna kommer att intensifieras 
under 2018. Egen finansiering i form av ideellt 
arbete och via den från Naturskyddsföreningen 
överförda byggnadsfonden är säkerställd. En 
översyn av stiftelsens stadgar kommer att göras 
vilket kan leda till en ansökan om permutation 
hos kammarkollegium för att modernisera stadgar 
och verksamhet.

Miljöval 2018
Fram till valet i september kommer vi att arbeta 
för att så många skåningar som möjligt ska rösta 
för miljön. Fokus kommer att ligga på ett hållbart 
transportsystem i Skåne och på biologisk mång-
fald. En enkät planeras till partierna i regionvalet 
och olika aktiviteter kommer att göras bland annat 
på den biologiska mångfaldens dag 22 maj, då vi 
bland annat kommer att uppmärksamma den 
naturvårdsranking som riksföreningen gjort av 
landets kommuner. Sociala media är en viktig 
kanal för att öka intresset för miljöfrågor i valet.

Samarbete med Fältbiologerna
Det är viktigt att göra Naturskyddsföreningen i 
Skåne attraktiv för yngre förmågor. Under 2018 
kommer Skånes Fältbiologer att läggas ner och 
Lunds Fältbiologer, som enda lokalavdelning i 
länet, att axla delar av distriktets forna uppgifter 
och upptäckningsområde. Fältbiologerna behöver 
vårt stöd och vi vill ju såklart att alla som blir för 
gamla för Fältbiologerna ska se vägen in i Natur-
skyddsföreningen som självklar. Länsförbundet 
ska sträva efter att få en bättre relation med Lunds 
Fältbiologer.

Bli vän med en igelkott
Detta projekt, med bidrag av Region Skånes Mil-
jövårdsfond, har varit under planering en tid. Mer 
medel behövs för att vi ska komma igång. Projek-
tet vill sänka tröskeln så att fler engagerar sig i 
vården av sin närmiljö.
  

Hörjelgården
Under 2018 kommer Stiftelsen Hörjelgårdens 
arbete med biologisk mångfald knuten till od-
lingslandskapet att fortsätta framför allt genom 
kurser som riktar sig till markägare och jordbru-
kare. Dessa kommer att genomföras i samarbete 
med Länsstyrelsen i Skåne och finansieras av 
landsbygdsprogrammet. Utöver detta kommer 

Det finns områden kvar i Skåne där antalet våtmarker måste öka. Vi vill satsa på information, anläggande och restaurering av våtmarksmiljöer, 
med fokus på trollsländor, groddjur och storkar. Tegelröd ängstrollslända.


