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Verksamhetsberättelse 2018
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 under 2018 med 
741 personer. Totalsumman uppgick till 22 714. Av 
medlemmarna är 12 880 fullbetalande, 9 834 är 
familjemedlemmar och sedan tillkommer några 
ständiga medlemmar samt hedersmedlemmar.

Medan en del kretsar i Skåne har omfattande 
verksamhet med många aktiva har andra kretsar 
svårt att engagera medlemmar, i synnerhet till för-
troendeuppdrag. Några kretsar har antingen varit 
vilande, tagit beslut på att lägga ner eller funderat 
på samgående med grannkretsar. Under 2018 har 
glädjande nog den vilande kretsen i Höör vaknat 
till liv igen och Staffanstorpskretsen – som tving-
ades till tankar på nedläggning – har fått nytt liv.

Länsstämma avhölls på Falsterbo Strandbad 28 
april under värdskap av Falsterbo Naturvårds-
förening. Innan förhandlingarna guidades vi vid 
Fågelstationen/Falsterbo fyr samt skärfläckekolo-
nin vid Skanörs hamn. Vi hade tur med vädret och 
kunde njuta av nyligen ankommande vårfåglar 
samt tärnor bland skärfläckorna.

Kansli, administration och ekonomi 
En arbetsgrupp utsedd av styrelsen påbörjade 
under 2017 en översyn av föreningens lokalbehov. 
Under hösten 2018 presenterade arbetsgruppen 
ett förslag som innebar en flytt till Höör. Styrelsen 
tog beslut att följa arbetsgruppens förslag vilket 
innebär att föreningen från och med januari 2019 
hyr lokaler på kontorshotellet Jernkontoret, mitt 
emot järnvägsstationen i Höör. Förändringen leder 
från 2020 bland annat till minskade kostnader 
med ca 80 tkr/år.

På kansliet har under året Magnus Billqvist, verk-
samhetskoordinator, varit anställd på 75 % och 
Caroline Gräntz, kommunikatör, på 50 %. Petter 
Albinson, projektledare för Storkprojektet, har 
varit anställd på 80 %. Linda Birkedal, ordförande, 
och Lars-Bertil Nilsson, kassör, får ett visst arvode. 
Emma Christiansson, Hörjelgården, har också ar-
betat en del utifrån kansliet. Där har vi även haft 
några praktikanter.

Kommunikation och sociala medier
Under verksamhetsåret har satsningen på kom-
munikation fortsatt för att bli en integrerad del 
av vår verksamhet, både externt och internt. Ett 
urval av marknadsföringsaktiviteter under 2018:

• Ejderns dag i Kåseberga 7-8/4: vi skapade hemsi-
dan till Ejderns dag och hjälpte till att marknads-
föra eventet i sociala medier och via nyhetsbrev.

Värd för länsstämman 2018 var Falsterbokretsen vars program under dagen bland annat inkluderade guidning vid Falsterbo fyr.

Foton: Magnus Billqvist.
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• Nystart för Höör & Staffans-
torp: två kretsar vi hjälpte med 
ganska omfattande kampanjer 
för att hitta folk som ville en-
gagera sig. 

Fler exempel på aktiviteter 
som vi har hjälpt till att mark-
nadsföra är Miljöval Skåne (se 
separat rubrik), Klädbytardag, 
Skräptema, Naturnatten, De vil-
da blommornas dag, Storksläpp 
(se Storkprojektet), Miljövänliga 
veckan: Fixa grejen!, Ge bort ett 
medlemskap i julklapp, Ge bort 
ett storkfadderskap i julklapp 
med mera.

Under andra halvan av 2018 har 
Naturskyddsföreningen hjälpt 
oss att få tillgång till Apsis 
e-postverktyg. Totalt har tio ny-
hetsbrev skickats ut till ca 6 300 
st mottagare/gång. Med Apsis 
blev det lättare för oss att skapa 
relevant, dynamiskt och per-
sonligt innehåll, som anpassas 
automatiskt för varje individu-
ellt nyhetsbrev som vi skickar. 
Vi kan även ta del av statistik i 
form av t ex klickfrekvenser och 
antal e-postutskick som inte 
når våra mottagares inkorg m.m. Våra nyhetsbrev 
har haft god öppningsfrekvens under 2018 och få 
avregistreringar (endast 0,1 %). Under 2019 kommer 
vi att fortsätta skicka ut nyhetsbrev via Apsis.

Under året har vi även hjälpt Storkprojektet och 
Hörjelgården med e-postutskick via MailChimp.

Vi har fortsatt att öka vår närvaro i sociala media. 
Vi försöker växa främst med organisk tillväxt det 
vill säga väldigt lite läggs på att sponsra inlägg 
med pengar. Eftersom vi försöker växa organiskt 
så går tillväxten lite långsammare. Vi har under 
året dock ökat antalet följare på Instagram till ca 
1500 (+467) och på Facebook har antalet ökat till 
ca 3900 (+1147).

Vi har under året haft en markant ökning av 
antalet besökare på vår hemsida. Antalet unika 
besökare på hemsidan har ökat med ca 65 000 
vilket motsvarar en ökning med hela 69 %. Skälet 
är att vi konsekvent uppdaterar hemsidan med 
intressant och relevant innehåll samt publicerar 
inlägg i sociala medier som länkar till vår hemsi-
da. Vi skapar egna inlägg istället för att länka till 
fakta på externa sajter som Riks hemsida. Några 
av de mest besökta sidorna har varit: Skäralid-Sö-
deråsens nationalpark, Parkslide, Hitta ut i Skånes 
natur, Torup/Bokskogen och Hovs hallar. 

Storkprojektet
Storkprojektet drivs gemensamt av Skånes Orni-
tologiska Förening och Naturskyddsföreningen 
i Skåne. Petter Albinson är anställd som pro-
jektledare. Ett sextiotal frivilliga medarbetare är 
engagerade i projektet. 

Under 2018 häckade 68 fria storkpar i Skåne och 
ca 90 ungar blev flygga. Den positiva utvecklingen 
håller i sig och i år återkom ytterligare sex ”vilda” 
storkar, d.v.s. storkar som har flyttat från Skåne 
som årsungar, tillbringat en tid utomlands och 
sedan återvänt. Tre av dessa storkar häckade. 

Uppfödningen av storkar i hägn ligger stadigt på 
en hög nivå med cirka hundratalet flygga ungar 
per år. I år häckade 61 par och 104 ungar blev flyg-
ga. Majoriteten av dem, 88 stycken, släpptes i det 
publika storksläppet 28:e juli och 13 sent kläckta 
ungar 19:e augusti. Tre fick avlivas eller dog i flygg 
ålder på grund av skador/missbildningar. 

Under våren släpptes även tio häckpar ut från de 
fem lokala utsläppshägnen.

Flyttningen var återigen en stor framgång. Den 
absoluta majoriteten av årets ungar verkar ha 
flugit söderut. Mest uppståndelse väckte en flock 
på 90 ungar som, troligtvis på grund av starka 

Elsie Kjeller, en av våra praktikanter, hjälpte oss under 2018 att äntligen få till vår karta över 
utflyktstips, som legat nere på hemsidan ett tag på grund av ändringar i Google Maps.

Se kartan på skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut/

Foton: Magnus Billqvist.
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vindar, hamnade vid Glanshammar i Närke och 
sedan vid Hallstavik i Uppland. Av de dryga 60 
individer i flocken som vi lyckats identifiera var en 
knapp tredjedel kläckta i frihet och resten fåglar 
som släppts ut i det stora storksläppet 28/7. När 
vindarna mojnat sökte de sig successivt söderut 
igen och rastade bland annat vid Tystberga i 
Sörmland. En längre rastning skedde sedan vid 
Gullringen i Småland innan de i mindre flockar 
sökte sig tillbaka mot Skåne. I omgångar flög de 
sedan över till Danmark och vidare söderut.  Även 
detta år hade en grupp på drygt 50 storkar den 
goda smaken att sträcka ut från Falsterbo mitt 
under Falsterbo Bird Show. 

Under 2018 utökades samarbetet med Nordens ark. 
De har under många år tagit hand om tre av stork-
projektets avelspar, vilkas ungar transporteras 
ner till storksläppet för att släppas med de övriga. 
Under året utökades antalet par till tio, vilket inne-
bär en välkommen avlastning för storkprojektets 
volontärer och en viss ekonomisk besparing.  

Storkprojektet har under 2018 som vanligt fått 
mycket uppmärksamhet i olika massmedier, 
särskilt i samband med ringmärkningen, stork-
släppet och storkungarnas rundresa i Syd- och 
Mellansverige. Tack vare det sistnämnda så 
nådde vi i hög grad en ny publik, eftersom en rad 
lokala medier längs storkungarnas färdväg upp-
märksammade det celebra besöket. Via två inslag 
i P1s Naturmorgon så nådde vi även hängivna 
naturintresserade över hela landet.  Den årliga 
Fadder- och Sponsordagen gick som vanligt av 
stapeln vid Fulltofta storkhägn. Ett tjugotal of-
fentliga och beställda guidningar arrangerades 
och den i särklass mest populära tillställningen, 
som lockade ca 1200 besökare, var Storksläppet i 
Hemmestorps mölla 28 juli. 

Kronhjort
Under året har arbetsgruppen 
med representanter från flera 
olika organisationer fortsatt 
arbetet med att säkerställa 
fortlevnaden av den skånska 
nominatrasen av kronhjort. 
Information om gruppens ar-
bete finns på hemsidan www.
skanskkronhjort.se. 

Vild & bortskämd
Vild & Bortskämd är ett projekt som syftar till att 
uppnå en situation där storleken på klövviltstam-
men och tillgången till naturligt foder i landskapet 
är i balans så att djurens välbefinnande gynnas, 

samtidigt som skadenivåerna på skogs- och jord-
bruk hålls på en låg nivå.  Projektet fokuserar på 
att öka mängden åtgärder för 
naturligt växande foder. 

Projektet drivs av Länssty-
relsen Skåne, Skogsstyrel-
sen, Högskolan i Halmstad, 
SLU Alnarp, Jordägareför-
bundet Skåne-Blekinge, Na-
turskyddsföreningen i Skåne, 
LRF, Svenska Jägareförbundet 
samt markägare. Vild & Bort-
skämd finansieras av medel 
från EU. Under året har bland annat korta utbild-
ningsfilmer tagits fram.

Våra fastigheter
Naturskyddsföreningen i Skåne äger 13 fastigheter 
på totalt 79,1 hektar. Dessutom två enskilda träd 
på ofri grund, en rundbladig ek i Östra Göinge 
samt en vresbok i Torna Hällestad. Under året har 
styrelsen besökt de östliga fastigheterna i Skåne, 
det vill säga Örups almskog och kalkkärr, Everöd, 
Lökaröd, Forsakar, Matsalycke (Nöbbelöv) och 
Osby skansar. 

Styrelsen beslutade under året att Lökaröd kan 
säljas till grannen eftersom naturvärdena är små 
och fastigheten saknar tillgänglighet. Försäljning-
en av de 0,1 hektaren genomförs 2019. 

Under året har en röjningsdag genomförts tillsam-
mans med Stugägarföreningen vid Stora Hults 
fälad på Bjärehalvön. Ett 15-tal personer kämpade 
tappert med björnbär och sly och föreningen bjöd 
på korv och dricka. Vad som är ännu trevligare är 
att länsstyrelsen i Skåne län gjort en skötselplan 
för reservatet som bildades 1959 och som vid året 
slut finns i en remissversion.

Under året har det också arbetats en del med 
Nöbbelöv eftersom Trafikverket avser bredda väg 
19. Genom föreningens insatser blir förlusten av 
naturvärden minimal och som kompensation 
får föreningen troligen ytterligare mark ned mot 
Helge å.

Stiftelsen Hörjelgården förvaltar Hörjel samt 
betesarrendet på Everöd. För information om 
verksamheten på Hörjel hänvisar vi till verksam-
hetsberättelsen för Stiftelsen.

För nästa år planeras besök på de västliga fastig-
heterna där framför allt arrendeförhållandena på 
Borgen vid Vallåkra behöver ses över.

Det material vi tagit fram för en permanent infor-
mationsskylt vid Billebjer har ännu inte kommit 
på plats. Detta ska ombesörjas av Länsstyrelsen.
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Handla miljövänligt
Länsupptakt för Miljövänliga veckan, vecka 40, 
hölls på kansliet i Lund 25 augusti. Från riksför-
eningens Handla Miljövänligt kontor kom Eva 
Eiderström.

Bli vän med en igelkott
Detta projekt, med bidrag av Region Skånes Miljö-
vårdsfond, har varit under planering en tid och un-
der vintern 2018/2019 kom det igång. Projektet vill 
sänka tröskeln så att fler engagerar sig i vården 
av sin närmiljö genom exempelvis holkworkshops 
på äldreboenden, anläggande av faunadepåer på 
skolor, insektshotell på förskolor och liknande.

Volontäruppdrag
Många kretsar efterlyser fler engagerade och ett 
sätt att hitta sådana är genom konkreta volontärs-
uppdrag av olika slag. För att verkligen få detta i 
rullning krävs dels ett kontinuerligt utbud och 
rutiner för detta samt uppföljning av och åter-
koppling till de som medverkar. 

Under 2018 har vi utlyst uppdrag både på på re-
gional nivå, som att beskriva smultronställen till 
hemsidan och att mata storkar, som på lokal nivå. 
Det senare för att främst hitta nytt engagemang i 
kretsarna Höör och Staffanstorp.

Vi har fört en dialog med riksföreningen om be-
hovet av nationella riktlinjer och samordning av 
volontärer, inte minst stöd till kretsar som söker 
fler engagerade. 

Biologisk mångfald i Skåne 2019
Under hösten påbörjades planeringen för den 
femte upplagan av denna konferens som vi står 
som huvudman för, vilket innebär att vi ansvarar 
för ekonomi, ansökningar, avtal med föreläsa-
re, redovisning och samordning. Konferensen 
arrangeras i samverkan med Lunds Botaniska 
Förening, Länsstyrelsen i Skåne, Entomologiska 
Sällskapet i Lund, Puggehatten (Skånes Mykolo-
giska Förening), Skånes Ornitologiska Förening 
och Studiefrämjandet i Skåne-Blekinge. 

Miljöval 2018
Inför valet undersökte vi var de olika partierna står 
när det gäller miljö- och klimatfrågor. Vi ställde tio 
frågor till partierna i regionfullmäktige för att ta 
reda på vilka ambitioner de har när det gäller till 
exempel att skapa ett hållbart transportsystem. 
Undersökningen presenterade vi på vår hemsida 
och i sociala medier. Vi anordnade även ett semi-
narium i samband med Biologiska mångfaldens 
dag och uppmärksammade Sveriges bästa natur-
vårdskommun.

Under en dag i april röjde vi med hjälp av lokala krafter bort inte minst björnbär på fäladen på vår fastighet Stora Hult på Bjärehalvön.


