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Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

tisdagen den 28 november 2000 hemma hos Carina Wettemark i Hovby 

Närvarande: Karin Bergendal, Johanna Grönroos, Anders Hallengren, Christer 
Neideman, Christer Persson, Karna Sigvardsson-Lööv, David Ståhlberg, Evert 
Valfridsson, BirgittaVallgren och Carina Wettemark 

Frånvarande: Anders Johansson, Mikael Jönsson och Sam Peterson. 

§ 41 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar vår gäst Karna 
Sigvardsson-Lööv och styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat. 

§ 42 Grattis 
Styrelsen gratulerar Carina till giftermålet, överlämnar en gåva och önskar lycka till  

§ 43 Väg E22 
Karna Sigvardsson-Lööv presenterar sig och framför sin oro över planerna på 
motorväg över Linderödsåsen och konsekvenserna för naturvärdena. Karna har tagit 
del av förslag till miljökonsekvensbeskrivning och framför att det finns mycket stora 
brister i handlingarna. Det saknas beskrivningar av konsekvenser för miljön, det 
saknas faktaunderlag, påverkan på grundvattnet är ej utrett m m. Vidare ifrågasätter 
Karna om det verkligen finns ett fullgott trafikunderlag som motiverar bygge av 
motorväg. Det finns inga alternativ mellan nuvarande vägstandard och motorväg. 

Christer Neideman redogör för föreningens ståndpunkt som innebär att vägen inte 
bör byggas. Om bygge måste ske bör det i första hand ske i form av utbyggnad av 
befintlig väg så långt möjligt. Föreningens kassör, Anders Johansson, deltar i en 
referensgrupp som är knuten till projektet och det har varit svårt att få ut information 
om planerna. 

Styrelsen diskuterar hur vi går vidare och enas om att bilda en arbetsgrupp 
bestående av Anders Johansson, Karna Sigvardsson-Lööv och Evert Valfridsson. 
Gruppen ska hålla sig informerad om projektet och sprida saklig information om det. 
Första uppgiften blir att författa debattartiklar till lokalpressen och att sända en 
informationsskrivelse om bristerna i utredningsmaterialet till länsstyrelsen där det 
pågår granskning av miljökonsekvensbeskrivningen.  

§ 44 Rapporter 
Christer Neideman rapporterar att föredraget om Sidenvägen onsdagen den 25 
oktober lockade 128 åhörare. Hans Nelsäter visade många fina bilder och föredraget 
var mycket uppskattat. 

Johanna Grönroos meddelar att föredraget om Borneo den 14 november var bra och 
lockade 30 åhörare. Det handlade väldigt mycket om reptiler. 

Anders Hallengren meddelar att vi nu har en grodgrupp i föreningen. Gruppen leds 
av Anders och planerar att dra igång en studiecirkel under våren. Alla är varmt 
välkomna att delta. 



Evert Valfridsson informerar om Kretsrådets senaste möte. Det var ovanligt mycket 
folk och inte mindre än 16 kretsar var representerade. Många frågor diskuterades, 
bland annat E22. Länsstämman kommer att gå av stapeln den 28 april i trakten kring 
Höör. 

Anders Hallengren informerar att byggnadsnämnden i Kristianstad håller öppet hus 
om planerna på utbyggnad av Näsby fält på torsdag den 30 november kl 1700. Alla 
som kan uppmanas att delta! 

§ 45 Ekonomi 
Christer Neideman går igenom läget. Inkomsterna är hittills 36 520 kr medan 
utgifterna är 41130 kr. Underskottet är ca 5000 kr och betydligt mindre än förväntat. 
Utgifterna fördelar sig enligt följande: tryck 24675 kr, lokalhyra 2600 kr, föreläsare 
2800 kr samt övrigt 8924 kr. 

Styrelsen finner resultatet vara tillfredsställande och arbetet med att minska våra 
utgifter och öka inkomsterna ska fortsätta som planerat. 

Styrelsen diskuterade olika metoder för att få bättre avkastning på innestående 
medel. Christer Neideman föreslår Skandiabanken som lämnar en ränta på 3,1% och 
som inte har några uttagsavgifter. Evert Valfridsson föreslår SE-banken som lämnar 
en ränta på 4%. Andra former som diskuteras är HSB och IKANO. Styrelsen uppdrar 
åt Christer Neideman och Evert Valfridsson att undersöka ovan nämnda alternativ 
närmare.  

§ 46 Vår- och sommarprogrammet 2001 

Christer Neideman redogör för programgruppens förslag till vår- och sommarprogram 
2001: 

Söndag 21 januari  
Exkursion till Hallands Väderö. Samarrangemang med fågelklubben. Ansvarig: 
Johanna Grönroos 

Söndag 4 februari 
Vinterexkursion med Christer Neideman. Mål bestäms efter vädret. Start kl 1000 i 
Kristianstad. Ansvarig: Christer Neideman 

Torsdag 8 februari 
Start av grodcirkel Ansvarig: Anders Hallengren 

Torsdag 15 februari  
Föredrag av Nils Lewan om godsen och det skånska landskapet i historisk tid och i 
framtiden. Ansvarig: Karin Bergendal 

Onsdag 7 mars 
Årsmöte. Efteråt blir det bildvisning av Johanna Grönroos med vänner från en resa i 
USA. Ansvarig: Christer Neideman 



Söndag 18 mars 
Uggleexkursion tillsammans med fågelklubben. Ansvarig: Anders Hallengren 

Torsdag 22 mars 
Föredrag av Göran Lundin från Skövde om om tranor Ansvarig: Christer Neideman 

Lördag 24 mars  
Röjardag på Mosslunda med Floravårdsgruppen. Ansvarig: Torgny Roosvall 

Torsdag 5 april  
Start av nybörjarcirkel i Arkelstorp om botanik. Ansvarig: Karin Bergendal 

Lördag 21 april  
Exkursion till det blivande naturreservatet Isternäset med Hasse Cronert. Start kl 
0800. Ansvarig: David Ståhlberg 

Söndag 22 april  
Vårexkursion på Linderödsåsen (Klintabäcken) med Ulf Arup. Start 0930 från 
Kristianstad. Ansvarig: Evert Valfridsson 

Lördag 28 april  
Länsstämma i Höör 

Torsdag 3 maj  
Vårvandring med Floravårdsgruppen på Norra och Södra Lingenäset. Ansvarig: 
Torgny Roosvall. 

Början av maj  
Fladdermusexkursion med Gösta Peper till Torsebro. Start kl 2000. Ansvarig: Evert 
Valfridsson 

Mitten av maj 
Aktivitet på Lerjevallen. Ansvarig: Karin Bergendal 

Måndag 28 maj 
Floraexkursion med Floravårdsgruppen till naturreservatet Kumlan. Ansvarig: Torgny 
Roosvall 

Torsdag 7 juni 
Grodexkursion med Claes Andrén eller annan kunnig grodman/kvinna . Start kl 2000. 
Ansvarig: Anders Hallengren 

Onsdag 13 juni 
Exkursion med Floravårdsgruppen till Lyngsjön. Ansvarig: Torgny Roosvall 

Onsdag 4 juli 
Exkursion med Floravårdsgruppen till sandstäppsområde utmed järnvägen i Everöd. 
Ansvarig: Torgny Roosvall 



Torsdag 26 juli 
Vandring med Floravårdsgruppen vid Skräbeåns mynning. Ansvarig: Torgny Roosvall 

28 juli eller 4 augusti  
Ängens dag med Venestads byalag Ansvarig: Evert Valfridsson 

Tisdag 14 augusti 
Exkursion med Floravårdsgruppen till Kjugekull. Ansvarig: Torgny Roosvall. 

Tillkommer 
Christer Neideman undersöker med Ola Magntorn om barnaktivitet i samarbete med 
natursnokarna 

Christer Persson undersöker möjlighet till föreläsning om groddjur i februari med 
Claes Andrén. 

Styrelsen diskuterar utformning av programblad och årsberättelse och enas om att 
programbladet bör utformas på samma sätt som under tidigare år fast med färre 
sidor, dvs ett litet häfte. Årsberättelsen komprimeras i förhållande till tidigare och 
skickas ej ut. De som vill ta del av årsberättelsen kan hämta denna på kretsstämman 
eller på våran hemsida på Internet. 

Nästa utskick omfattar sålunda ett programhäfte samt kallelse och dagordning till 
kretsstämman. Christer Neideman beställer etiketter och ser till att det finns kuvert 
tillgängliga. Text och bilder till program och årsberättelse skall vara Christer Persson 
tillhanda senast den 13 december år 2000! Det är viktigt att vi håller tiden i år 
eftersom programmet måste gå i tryck senast under vecka 1. 

Birgitta Vallgren svarar för bokning av föreläsningslokaler. 

§ 47 Övrigt 
Christer Neideman meddelar att kretsen har fått erbjudande från Teater Nostra att 
delta i möte den 30 november kl 1900 angående projektet Kristianstads Markurell. 
Intresserade hör av sig till Christer Neideman. 

Christer Neideman meddelar att stadsarkitektkontoret håller möte om översiktsplan 
för Åhus hamn klockan 1800 den 18 och 22 januari. Christer kommer att prata om 
naturvärden på mötet den 18e. Intresserade hör av sig till Christer Neideman. 

Christer Persson ställer fråga om hur Floravårdsgruppen hanterar ersättning från 
Naturvårdsverket för deltagande i Åtgärdsprogram för fältnocka. Styrelsen beslutar 
att Anders Hallengren svarar för att erforderliga handlingar sänds in till 
Naturvårdsverket i rätt tid samt att kontakt tas med föreningens kassör om vilket 
bankkonto som kan disponeras.  

Christer Neideman informerar om att Ugerups säteri önskar samråda med föreningen 
om koncentrerad drift med kor. Ärendet diskuteras och styrelsen finner inget att 
invända. 



§ 48 Nästa möte 
Programistopp sker onsdagen den 10 januari 2001 klockan 18.30 på Högskolan i 
Kristianstad 

Nästa styrelsemöte sker torsdagen den 25 januari kl 18.30. Troligen hemma hos 
Johanna Grönroos. 

§ 49 

Styrelsen tackar Carina för gott kaffe/te med tillbehör och ordföranden tackar Karna 
och ledamöterna för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

Degeberga den 28 november 2000 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

onsdagen den 18 oktober 2000 hemma hos Christer Neideman i Kristianstad 

Närvarande: Christer Neideman, Christer Persson, Sam Peterson, David Ståhlberg, 
Evert Valfridsson och Birgitta Vallgren.  
Frånvarande: Karin Bergendal, Johanna Grönroos, Anders Hallengren, Anders 
Johansson, Mikael Jönsson och Carina Wettemark. 

§ 33 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar 
mötet öppnat. 

§ 34 Rapporter 
David Ståhlberg rapporterar att studiebesöket på Vanås lördagen den 9 september 
blev bra. Ett tiotal intresserade mötte upp och fick veta allt om ekologisk odling. En 
uppskattad rundvandring genomfördes under ledning av Hushållningssällskapet. 

Sam Peterson meddelar att barn- och familjeexkursionen söndagen den 17 
september var lyckad men genomfördes i blåsigt väder. Ett par familjer deltog och 
håvade trollsländelarver och andra trevliga kryp som fanns i vattnet kring Kanalhuset. 

Birgitta Vallgren rapporterar att svampexkursionen med Erik Heijbel söndagen den 
24 september lockade 30 - 40 deltagare. Exkursionen genomfördes i trakten kring 
Fårabäck och var mycket uppskattad. Inga större sällsyntheter hittades men 
deltagarna fick lära sig mycket om all annan svamp som påträffades. 

Christer Neideman meddelar att paneldebatten onsdagen den 4 oktober blev bra. Ett 
trettiotal åhörare mötte upp. Kristianstadbladet hade en ganska bra artikel om 
aktiviteten. 

David Ståhlberg rapporterar att mossexkursionen i Degebergatrakten söndagen den 
15 oktober var mycket lyckad. Ett 15-tal intresserade vandrade underledning av Nils 
Cronberg bland annat i området kring Dunderbäcken söder om Degeberga. Flera 
rödlistade arter påträffades, bland annat dunmossa. 

Evert Valfridsson meddelar att referensgruppen för Vramsån hade möte den 17 
oktober. Gruppen diskuterade laxtrappor, anläggningar för minskat läckage av näring 
till Vramsån m.m. Gruppen har också avhandlat fladdermusinventeringar, 
häckningsplatser för kungsfiskare, strömstare och forsärla. Gruppen har också 
diskuterat vandringsled utmed Vramsån. 

§ 35 E22 och riksväg 21 
Christer Neideman meddelar att en reviderad miljökonsekvensbeskrivning för E22 
(delen över Linderödsåsen) nu är på väg ut till berörda och att den är svår att få tag 
på. Anders Johansson har fått den i egenskap av medlem i en referensgrupp som är 
knuten till projektet. Styrelsen tar översiktligt del av handlingarna och finner att det 
saknas mycket fakta som rimligen borde vara med. Vramsån är riksintresse för 
naturvård liksom delar av Linderödsåsens nordsluttning (söder om Tollarp i riktning 
mot nordväst). Åssluttningen är ju också utpekat som ett "världsarv". Vid 
Nöbbelövskorset finns ett par vattensamlingar i en gammal täkt som hyser mer än en 
tredjedel av Skånes population av strandpadda (en art som staten just nu lägger 



miljonbelopp på att bevara genom åtgärdsprogram). Konsekvenserna av att göra en 
måttlig utbyggnad av vägen (2+1) i befintlig sträckning saknas. Styrelsen finner att 
det saknas mycket information i handlingarna som är av stor vikt för naturmiljön och 
att detta måste föras fram på något sätt till ansvariga. Karna Sigvardsson-Lööv har 
framfört önskemål om att kretsen kallar till möte om projektet. Styrelsen beslutar 
inbjuda Karna till nästa styrelsemöte för diskussion om projektet.  

Christer Neideman meddelar att ombyggnad planeras av riksväg 21 och att 
Vägverket efterfrågat information om naturvärden utmed sträckan från 
Lommarpskorset till Önnestad. Christer Persson erinrar om att det finns flera 
uppgifter om sällsynta fjärilar utmed vägsträckan och att marken i det gamla 
vilthägnet vid Lommarp hyser en fin torrängsflora på mark som tidigare har varit 
hårdvallsäng (det har tidigare funnits sandnejlika där). Andra arter som är kända från 
platsen är flentimotej, fältsippa, grusbräcka, småfingerört, grusviva, backtimjan, 
axveronika, fältvädd, fältmalört och hedblomster. Området har klass 2, mycket högt 
värde, i länets ängs- och hagmarksinventering. På andra sidan väg 21, omedelbart 
öster om Lommarpskorset finns en liten fin hagmark som har värdeklass 3, högt 
värde, i ängs- och hagmarksinventeringen. 

§ 36 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik 
Christer Neideman informerar om Kristianstads kommuns remiss: "Strategi och 
handlingsplan för cykeltrafik" som ska vara besvarad senast 8 december. Styrelsen 
finner inget att anmärka och lämnar sitt helhjärtade stöd till handlingsplanen. Christer 
Persson får styrelsens uppdrag att svara på remissen. 
 
§ 37 Ekonomi, hur är läget nu, kan vi få bättre ränta på pengarna ?  
Christer Neideman meddelar att kretsens ekonomiska läge är bättre än förväntat. 
Huvuddelen av våra medel är i placerade på ett konto i Nordbanken med ca 1,75% 
ränta. Vidare har vi ett konto för löpande utgifter med lägre ränta samt en donation 
som finns på ett konto på SE-banken. Styrelsen diskuterar olika alternativ och är enig 
om att det bör gå att få bättre avkastning på våra medel. Ett problem är att kunna 
avgöra hur stor andel av medlen som kan placeras långsiktigt med högre ränta. 
Alternativ som förs fram är IKANO, Skandiabanken, Banco-fonder m.m. 
Styrelsemedlemmarna uppmanas att undersöka olika alternativ inför nästa 
styrelsemöte.  
 
§ 38 Övrigt 
Christer Neideman meddelar att årets höstkonferens genomförs fredagen den 10 
november. Temat i år är växthuseffekten. Är någon intresserad av att delta? 

Nästa kretsråd sker söndagen den 29 oktober klockan 1400 på kansliet i Lund. 
Frågor på dagordningen är bland annat väg E22 över 

Linderödsåsen. Karin Bergendal och Evert Valfridsson representerar vår krets på 
mötet. 

Christer Neideman informerar om kallelse till möte om täkterna i Vånga torsdagen 
den 19 oktober klockan 1730. Information om mötet har tidigare gått ut till styrelsen 
via E-post. Ingen av de närvarande i styrelsen har möjlighet att delta. 



Christer Neideman informerar om Nore Johanssons önskemål ta få del av artlistor av 
flora och fauna från inventeringen av Näsby fält. Christer Persson har skickat Nores 
brev till alla i styrelsen men har inte fått någon reaktion. Christer Neideman 
vidarebefordrar Nores önskemål till Floravårdsgruppen. 

Christer Neideman meddelar att ett samarbetsmöte med Fågelklubben sker den 1 
november kl 18.30 hemma hos Christer 

Christer Neideman meddelar att det finns möjlighet att arrangera ett föredrag om 
tranor under våren. Vidare diskuterar Allmänhetens miljöforum en vattenaktivitet 
under våren. Styrelsen finner ideerna vara goda och lämnar dem vidare till 
programgruppen som underlag till nästa planeringsmöte. 

Christer Neideman meddelar att han har svårt att hinna med att få in annonser om 
våra aktiviteter i lokalpressen. Styrelsen utser Evert Valfridsson till föreningens 
annonsör. Evert svarar för att våra aktiviteter annonseras i största möjliga 
utsträckning i de lokala nyhets- och föreningsbladen 

Christer Persson erinrar om att det är dags att fundera på årsberättelsen och hur den 
ska utformas. Ska vi göra den mindre omfattande i år, kanske komprimera den till en 
A4-sida? Christer efterlyser en enkät till våra medlemmar i samband med nästa 
programutskick. På enkäten bör frågor ställas om utformning av årsberättelse och 
program. Vidare bör frågan ställas om medlemmarna kan tänka sig att hämta 
publikationerna via vår hemsida istället för att få dem hemskickade. Det borde vara 
möjligt för medlemmarna att få välja vilket alternativ som passar dem bäst. Ett större 
utnyttjande av hemsidor och E-post kan få ner våra utgifter för porto markant! 
Christer tar fram ett förslag till enkät till nästa styrelsemöte. 

Birgitta Vallgren meddelar att hon nu har tillgång till E-post. Adressen är 
birgitta.e.vallgren@swipnet.se Christer Persson lägger upp Birgitta i vårt q-mail med 
adressen birgitta.vallgren@kristianstad.snf.se Brev som skickas till den senare 
adressen vidarebefordras automatiskt till swipnet-adressen. 

Christer Persson meddelar att Carina Wettermarks E-postadress ändrats till 
carina.wettemark@kristianstad.snf.se 

§ 39 Nästa möte 
Nästa möte sker tisdagen den 28 november kl 18.30. Plats meddelas i kallelsen.  
Programgruppen träffas nästa gång tisdagen den 31 oktober klockan 1900 (Obs 
tiden) hemma hos Christer Neideman. 

§ 40 Styrelsen tackar ordföranden för gott kaffe/te med tillbehör och ordföranden 
tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

Degeberga den 19 oktober 2000 

  

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande 
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Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

onsdagen den 6 september 2000 hemma hos Christer Neideman i Kristianstad 

Närvarande: Karin Bergendal, ,Johanna Grönroos, Anders Hallengren, Christer 
Neideman, Christer Persson, David Ståhlberg, Evert Valfridsson, BirgittaVallgren och 
Carina Wettemark (Åkesson). 

Frånvarande: Anders Johansson, Mikael Jönsson och Sam Peterson. 

§ 25 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar 
mötet öppnat. 

§ 26 Styrelsen önskar Carina och Fredrik lycka till. De heter numera Wettemark. 

§ 27 Rapporter 
Johanna Grönroos meddelar att spindelexkursionen med Lars Jonsson onsdagen 
den 23 augusti blev lyckad. Vädret var bra och ett drygt tiotal personer (många barn) 
fick bland annat studera olika typer av spindelnät. 

Karin Bergendal rapporterar att svampcirklarna är i full gång. Tio personer deltar i 
cirkeln i Kristianstad och tolv deltar i Arkelstorpscirkeln. 

Karin Bergendal meddelar att Trädgårdens dag lördagen den 26 augusti blev lyckad. 
Vädret var bra och det var mycket folk. Bland annat hjälpte Ola Lidén, Torbjörn 
Olsson och Gunnar Isaksson till. Gunnars fjärilsamlingarna var särskilt uppskattade. 
Om arrangemanget återkommer bör samåkning organiseras från Kristianstad. 

Karin Bergendal rapporterar att hon deltagit i ett intressant seminarium om biologisk 
mångfald som genomfördes i Lund i slutet av augusti. 

Karin Bergendal meddelar att Regionmuseet önskar samarbete med kretsen i 
samband med deras utställningsverksamhet. 

Christer Neideman rapporterar att den samarbetsorganisation som arrangerar 
paneldebatten om jordbruket onsdagen den 4 oktober ska kallas allmänhetens 
miljöforum. Det blir presskonferens om debatten på Regionmuseet onsdagen den 27 
september kl 1000 

David Ståhlberg meddelar att vi nu har fått material från SNF till jordbrukskampanjen. 
Styrelsen tar del av materialet och finner att det håller hög kvalitet. 

§ 28 Näsby fält 
Anders Hallengren informerar om planerna på utbyggnad av Näsby fält. 
Utbyggnaden av Näsby fält hotar stora naturvärden och är inte enbart ett lokalt 
problem för de som bor därute. Ett planerat informationsmöte fick ställas in pga för 
många deltagare. Nytt möte är utlyst till den 13 september kl 1830 i 
stridsvagnsgaraget. Föreningen vidhåller uppfattningen att ingen utbyggnad ska ske 
väster om stridsvagnsvägen. En nytt förslag har tagits fram som innebär att 
utbyggnad ej ska ske inom område 2 och 3. Kretsen stödjer alla förslag som leder i 
riktning mot vårt tidigare ställningstagande. Alla uppmanas att delta på mötet den 



13e för att visa att det finns ett stort intresse för att förhindra utbyggnad av fältet. 
Ortsombuden distribuerar protestlistor i basorterna för att samla stöd från hela vårt 
verksamhetsområde. Listorna bör samlas in före den 13 september.  

§ 29 Slam 
Christer Neideman informerar om Kristianstads kommuns arbete för att förbättra 
slamhanteringen. En pilotanläggning finns vid Härlöv för att testa ny teknik för lokal 
rening av lakvattnet från Härlövsängartippen. Från år 2002 skall allt lakvatten från 
soptippen renas lokalt och ej belasta det centrala reningsverket. Handeln i regionen 
ställer upp genom att ej sälja produkter som innehåller triklosan. Projektet för 
uppgraderad slamhantering ska nå full skala år 2002 och målsättningen är bland 
annat att minska metallhalten i slammet med 5% årligen under de kommande tre 
åren samt att minska mängden svårnedbrytbara föreningar. Slammet lagras centralt 
tills analyserna är klara. Därefter lagras det i satellitlager runt om i kommunen. 
Sammanlagt lagras slammet under 12 till 18 månader innan det sprids. Jordanalyser 
genomförs kontinuerligt. Styrelsen diskuterar kommunens planer och beslutar att 
kretsen ställer sig positiv till den föreslagna hanteringen av slam i Kristianstads 
kommun.  

§ 30 Övrigt 
Evert Valfridsson efterlyser information om den ekonomiska situationen i föreningen. 
Som det är nu får styrelsen information en gång om året i samband med årsmötet. 
Det vore bra om det gick att få en bild av situationen halvårsvis så att det finns 
möjligheter att anpassa verksamheten efter rådande ekonomiska läge. Styrelsen 
beslutar att föreningens ekonomi ska följas upp halvårsvis, lämpligen vid ett 
styrelsemöte efter sommaren men före planeringen av vår- och sommarprogrammet. 

Christer Neideman informerar om utbyggnadsplanerna för E22 över Linderödsåsen. 
Anders Johansson representerar kretsen i en referensgrupp som är knuten till 
projektet.  

Christer Neideman meddelar att fågelklubben efterlyser mer samarbete med vår 
förening med avseende på planering av aktiviteter. En arbetsgrupp bör bildas för 
diskussion om utöka samarbete. Gruppen består av respektive ordförande samt två 
styrelseledamöter från de båda föreningarna. Styrelsen utser Johanna Grönroos och 
Karin Bergendal till kretsens representanter. 

§ 31 Nästa möte 
Nästa möte sker onsdagen den 18 oktober kl 18.30 hemma hos Carina Wettemark i 
Horna. 

§ 32 Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

Degeberga den 7 september 2000 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

torsdagen den 10 augusti 2000 på Högskolan i Kristianstad 

Närvarande: Karin Bergendal, , Anders Hallengren, Christer Neideman, Christer 
Persson, Evert Valfridsson och BirgittaVallgren. 

Frånvarande:, Johanna Grönroos, Anders Johansson, Mikael Jönsson, Sam 
Peterson, David Ståhlberg, Carina Åkesson. 

§ 22 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar 
mötet öppnat. 

§ 23 Styrelsemöte sker nästa gång onsdagen den 6 september klockan 1830. Plats 
meddelas i kallelsen. 

§ 24 Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat 

Degeberga den 11 augusti 2000 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

måndagen den 22 maj 2000 hemma hos Sam Peterson i Gärds Köpinge 

 
Närvarande: Karin Bergendal, Johanna Grönroos , Anders Hallengren, Christer 
Neideman, Sam Peterson, Christer Persson, David Ståhlberg, Evert Valfridsson och 
Birgitta Vallgren och Carina Åkesson 
Frånvarande:, Anders Johansson, Mikael Jönsson 

§ 16 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar 
mötet öppnat. 

§ 17 Rapporter 
Johanna Grönroos meddelar att Mikael Sterners föredrag om grodor onsdagen den 5 
april lockade många åhörare (ca 30) och var mycket långt (tre timmar) och intressant.  

Karin Bergendal rapporterar att Nybörjarcirkeln om växter som startade onsdagen 
den 12 april har blivit två med totalt 24 deltagare. 

Christer Neideman meddelar att arrangemanget med fagning på ängen vid Siesjö 
lördagen den 15 april tyvärr fick ställas in på grund av för få deltagare. 

Christer Neideman meddelar att årets länsstämma genomfördes på Hörjel den 29 
april. Skånes Naturvårdsförbund firade 90-årsjubileum och passade på att byta namn 
till Naturskyddsföreningen i Skåne. Vidare antogs ett uttalande om minerallagen och 
en ny resepolicy. 

Styrelsen har kretsstämmans uppdrag att utse föreningens representanter och väljer 
Karin Bergendal, Birgitta Vallgren, Evert Valfridsson, Anders Hallengren och David 
Ståhlberg att representera Naturskyddsföreningen i Kristianstad. Styrelsen beslutar 
att bifalla förbundets förslag till namnändring. 

Birgitta Vallgren meddelar att den geologiska exkursionen till Balsberget söndagen 
den 7 maj lockade ett 50-tal intresserade och var mycket bra.  

Evert Valfridsson rapporterar att årets första floraexkursion till Bjära tisdagen den 9 
maj var mycket bra och lockade som vanligt många intresserade. 

Karin Bergendal meddelar att årets Flora- och faunakonferens på SLU i Uppsala den 
10 maj var mycket bra. Bland annat presenterades landets nya rödlista och Carl 
Piper fick årets naturvårdspris ur miljöministerns hand. 

Evert Valfridsson meddelar att han deltagit i ett upptaktsmöte för 
jordbrukskampanjen. Uppslutningen var dessvärre dålig med endast 12 deltagare. 
Flera kampanjer är planerade. 

§ 18 Höstprogrammet 
Christer Neideman föredrar programgruppens förslag till höstprogram. Efter 
diskussion om ytterligare programpunkter, bland annat exkursion till Taberg och 
Fredriksdal, enas styrelsen om att höstprogrammet ska ha följande innehåll: 



Onsdag 23 augusti  
Spindelexkursion med Lars Johnsson, Högskolan. Kontaktperson: Johanna Grönroos  

Torsdag 24 augusti  
Start av nybörjarcirkel i matsvamp kl 1900. Genomförs i Kristianstad med sju träffar  
under augusti - oktober. Anmälan till Karin senast den 20 aug. Avgift för medlemmar 
100 kr, för övriga 200 kr. 

Lördag 26 augusti  
Trädgårdens dag i Bäckaskog kl 1000 - 1600. Bland annat visar Gunnar Isacsson 
fjärilar. Kontaktperson: Karin Bergendal 

Lördag 9 september  
Jordbrukskampanjen. Studiebesök på Vanås kl 0930. Vi tittar på ekologisk 
mjölkproduktion. Samåkning från Kristianstad kl 0900. Samarrangemang med Osby / 
Ö Göinge. Kontaktperson: David Ståhlberg 

Söndag 17 september  
Livet i vattnet. Barn-/familjeexkursion till Kanalhuset med Sam Peterson kl 1000. Vi 
håvar småkryp. 

Söndag 24 september 
Svampexkursion med Erik Heijbel. Samåkning från C4-skolan kl 1000. Kontaktperson 
Karin Bergendal 

Lö 14 eller sö 15 okt  
Mossexkursion med Mossornas Vänner. Kontaktperson: David Ståhlberg 

Onsdag 25 oktober  
Föredrag om Sidenvägen av Hans Nielsäter på Regionmuseet. Samarrangemang 
med Turistföreningen och Studiefrämjandet. Kontaktman: Christer Neideman 

Tisdag 14 november  
Föredrag om Borneo av Björn Lardner. Kontaktperson: Johanna Grönroos. 

Torsdag 30 november 
Föredrag om Skånes Flora av Kjell - Arne Olsson. Kontaktperson: Christer Persson 

Tisdag 26 december  
Annandagjulpromenad med Christer Neideman. Promenad från Högskolan mot 
Lingenäsen. Samling vid Högskolan, norra parkeringen vid Stridsvagnsvägen utanför 
restaurang Högvakten. 

Eventuella tillägg 

Söndag 1 oktober  
Flodpärlmussleexkursion till Vramsån med Hans Berggren. Kontaktperson: Johanna 
Grönroos. 



Vecka 40  
Handla Miljövänligtveckan 2 - 8 oktober 

Torsdag 12 oktober  
Vingar över Vattenriket. Föredrag av Patrik Gustavsson på Hemgården. 
Samarrangemang med fågelklubben. Christer Neideman undersöker möjligheterna 
att samarrangera. 

Christer Persson utformar programmet på ett A4-blad. Texter och bilder måste vara 
Christer tillhanda i juni. Tryck beräknas ske i början av augusti. Birgitta Vallgren 
bokar lokaler och Christer Neideman beställer etiketter. 

§ 19 Övrigt 
Avfallsplan för Kristianstad 
Christer Neideman redogör för avfallsplanen för Kristianstad. Christer får styrelsen 
uppdrag att författa kretsens yttrande senast den 15 juni. 
 
Riksstämman 
Styrelsen går igenom handlingar inför årets riksstämma som genomförs den 17 och 
18 juni i Karlshamn. Riksföreningen byter ordförande igen vilket styrelsen beklagar. 
De nya medlemsavgifterna föreslås bli 250 kr för medlem, 300 kr för familj och 9 000 
kr för ständig medlem. Styrelsen går igenom motioner och propositioner och finner 
inga större invändningar mot svaren på dessa. Diskussion uppstår i första hand kring 
nr 9, 15 och 18 där vår styrelse vill gå ett steg längre är riksföreningen. 
 
Avgifter till svampcirkeln 
Karin Bergendal meddelar att det uppstått diskussion om avgifterna för svampcirkeln. 
Hur stor ska avgiften vara för familjemedlemmar? Styrelsen diskuterar saken och 
fastställer att avgiften för medlemmar och familjemedlemmar ska vara 100 kronor. 
Avgiften för övriga fastställs till 200 kronor.  
 
Ersättning till Karin Bergendal för konferensen i Uppsala den 10 maj 
Karin Bergendal har bevakat årets Flora- och Faunakonferens i Uppsala och yrkar på 
ersättning för konferenskostnaderna (ca 400 kr). Styrelsen beslutar att ersättning ska 
utgå till Karin för konferensavgiften. 
 
Naturvårdsplan 
Evert Valfridsson framför synpunkter på naturvårdsplanen för Kristianstads kommun. 
Synpunkter lämnas till Anders Hallengren som har styrelsens uppdrag att författa ett 
yttrande från kretsen. 
 
§ 20 Nästa möte 
Utskicksförberedelser och styrelsemöte sker nästa gång torsdagen den 10 augusti 
klockan 1830 på Högskolan i Kristianstad. 
 
§ 21 Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat  

Degeberga den 27 maj 2000 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 
 Justeras: Christer Neideman, ordförande 



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

tisdagen den 4 april 2000 hemma hos Christer Persson i Degeberga 

Närvarande: Karin Bergendal, Anders Hallengren, Christer Neideman, Christer 
Persson, David Ståhlberg, Evert Valfridsson och BirgittaVallgren 

Frånvarande: Johanna Grönroos, Anders Johansson, Mikael Jönsson, Sam Peterson 
och Carina Åkesson 

§ 8 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar 
mötet öppnat. 

§ 9 Rapporter 
Christer Neideman meddelar att kretsstämman den 8 mars lockade ca 35 personer 
och var lyckad. Efter stämman föreläste Stig Lindbom om Skånes geologi. 

Birgitta Vallgren rapporterar att föredraget om Öland av Mikael Gustafsson den 22 
mars lockade ett 40-tal åhörare. Mikael visade vackra bilder av orkidéer, insekter och 
grodor från Öland. 

Anders Hallengren meddelar att röjardagen på Mosslunda den 25 mars fick ställas in 
på grund av snö. Två personer var på plats och röjde trots vädret. Efterföljande 
söndag fanns ytterligare några eldsjälar på plats och röjde enbuskar. 

Anders Hallengren rapporterar att kommunvandringen i Bromölla den 26 mars 
dessvärre fick ställas in på grund av för få föranmälningar.  

Karin Bergendal meddelar att 12 personer har anmält sig till Ölandsexkursionen. Det 
finns plats för fler och intresserade kan ta kontakt med Karin. 

Karin Bergendal rapporterar att det är ett mycket stort intresse för botanikcirkeln. 18 
personer har anmält sig hittills och Karin planerar att köra två cirklar för att möta 
efterfrågan. 

Christer Neideman meddelar att två storkar från Vibyhägnet nu finns i ett mobilt hägn 
i trakten och att dessa kommer att släppas fria inomkort. Förhoppningsvis kommer de 
att häcka i närheten under sommaren. 

§ 10 Länsstämman 
Christer Neideman meddelar att årets länsstämma genomförs på Hörjel den 29 april. 
På stämman firar Skånes Naturvårdsförbund 90-årsjubileum. Styrelsen har 
kretsstämmans uppdrag att utse föreningens representanter och väljer Karin 
Bergendal, Birgitta Vallgren, Evert Valfridsson, Anders Hallengren och David 
Ståhlberg att representera Naturskyddsföreningen i Kristianstad. Styrelsen beslutar 
att bifalla förbundets förslag till namnändring. 
 
§ 11 Riksstämman 
Christer Neideman rapporterar att årets riksstämma genomförs den 17 och 18 juni i 
Karlshamn. 



Styrelsen utser Birgitta Vallgren och Christer Neideman till kretsens representanter 
på stämman.  
 
§ 12 Förslag till naturreservat med tillhörande skötselplan för Näsby fält 
Christer Neideman redogör översiktligt för länsstyrelsens förslag till naturreservat 
samt skötselplan för Näsby fält. Styrelsen diskuterar förslagen och finner inget att 
invända. Christer Neideman får styrelsens uppdrag att författa ett positivt yttrande 
över förslaget.  
 
§ 13 Övrigt 
Christer Neideman meddelar att Agenda21-samordnaren Stina Nilsson har för avsikt 
att söka medel för "Allmänhetens kretsloppsråd" från Region Skåne, Det är tänkt att 
aktiviteter ska genomföras i form av bland annat föreläsningar. Styrelsen finner 
projektet vara intressant och Christer Neideman får styrelsens uppdrag meddela 
intresse från föreningen att delta i projektet. 

Christer Neideman meddelar att det åter uppstått debatt i tidningarna om 
sophanteringsfrågan. Tre alternativ nämns, transport av sopor till Malmö eller 
Hässleholm för förbränning samt deponering på Härlövstippen för senare utvinning 
av biogas. Styrelsen diskuterar alternativen och finner att förbränning av sopor bör 
undvikas. Christer Neideman får styrelsens uppdrag att ta fram ett förslag till kretsens 
policy i sophanteringsfrågan. 

Christer Neideman rapporterar att arrangemanget Trädgårdens dag har flyttats till 
Bäckaskog och att det genomförs den 26 augusti. Anmälningsavgiften är 300 kronor. 
Styrelsen utser Karin Bergendal och Evert Valfridsson att bilda en kommitté som 
ansvarar för kretsens aktiviteter vid arrangemanget. Styrelsens medlemmar 
uppmanas att hjälpa till med de praktiska detaljerna. 

Christer Persson informerar om grodväktarverksamhet i Skåne. Det kommer att 
hållas ett informationsmöte i Simrishamn den 12 april och intresserade inbjuds att 
delta. Intresserade hör av sig till Christer som förmedlar intresset vidare till ansvariga 
för verksamheten. 

Christer Persson meddelar att ett floravårdsmöte kommer att genomföras i 
Skepparslöv den 15 april. Intresserade hör av sig till Kjell-Arne Olsson i 
Floravårdsgruppen. 

§ 14 Nästa möte 
Programkommittén träffas nästa gång onsdagen den 3 maj klockan 1830 hemma hos 
Christer Neideman i Kristianstad. 

Styrelsen träffas nästa gång måndagen den 22 maj klockan 1830 hemma hos Sam 
Peterson i Gärds Köpinge. 

§ 15 Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat 

Degeberga den 4 april 2000 
Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande  



Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen för 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad onsdagen den 8 mars 2000 i 

Östermalmskyrkan i Kristianstad 

Närvarande: Karin Bergendal, Anders Hallengren, Johanna Grönroos, Christer 
Neideman, Christer Persson, David Ståhlberg och Evert Walfridsson 

§ 1 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar det 
konstituerande mötet öppnat. 

§ 2 Styrelsen konstituerar sig enligt följande: 

Vice ordförande, Anders Hallengren 
Sekreterare, Christer Persson 
Postmottagare, Christer Persson 
Ansvarig för medlemsregister, Birgitta Vallgren 
Studieorganisatör, Karin Bergendal 

§ 3 Till programkommitté utses Karin Bergendal, Johanna Grönroos, Christer 
Neideman, Christer Persson, David Ståhlberg och Evert Valfridsson. 

§ 4 Styrelsen utser Karin Bergendal samt Anders Hallengren (suppleant) till 
föreningens representanter i Skånes Naturvårdsförbunds kretsråd  

§ 5 Styrelsen utser kontaktpersoner enligt följande: 

Inom kretsen 
Energi: Christer Neideman 
Handla miljövänligt (mat och förpackningar): Karin Bergendal 
Jordbruk: Carina Åkessn och David Ståhlberg 
Kulturlandskapet: Anders Hallengren och Bertil Helgesson 
Skog: Anders Hallengren 
Studiefrämjandet: Karin Bergendal 
Trafik: Anders Johansson och Evert Walfridsson 
 
Inom Skånes Naturvårdsförbunds nätverk 
Agenda 21: Karin Bergendal 
Energi: Christer Neideman 
Handla miljövänligt: Karin Bergendal (mat och förpackningar) 
IT (informationsteknink): Anders Hallengren och Christer Persson 
Väg-/trafikfrågor: Anders Johansson och Evert Walfridsson 
 
Ortsombud 
Arkelstorp: Karin Bergendal 
Bromölla: Hans Berggren 
Degeberga: Christer Persson 
Fjälkinge: Kurt Andersson 
Tollarp: Evert Valfridsson 
Åhus: Anders Sigfridsson 



§ 6 Styrelsen träffas nästa gång tisdagen den 4 april 2000 klockan 1830 hemma hos 
Christer Persson i Degeberga 

§ 7 Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat  

Degeberga den 8 mars 2000  

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma med Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad onsdagen den 8 mars 2000 i Östermalmskyrkan i Kristianstad 

§ 1 Stämman öppnas 
Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar 
kretsstämman öppnad. Ett 35-tal personer har kommit till stämman. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Kretsstämman väljer Christer Neideman att leda kvällens förhandlingar och Christer 
Persson till att föra protokoll. 

§ 3 Val av två justeringsmän 
Kretsstämman väljer Stina Celsing och Svenne Hermodsson att jämte stämmans 
ordförande justera stämmans protokoll. 

§ 4 Stämmans behöriga utlysande 
Kretsstämman godkänner kallelsen i programutskicket och förklarar stämman 
behörigen utlyst. 

§ 5 Styrelsens årsberättelse 
Ordföranden informerar om årsberättelsen för föreningens 78:e verksamhetsår, 
vilken sänts ut till föreningens medlemmar tillsammans med kallelsen till 
kretsstämman. Uppgiften om medlemsantalet för 1999 är fel och ska vara drygt 1200. 
Vidare genomfördes insektsexkursionen på Ekenabben och inte Näsby fält som det 
står i berättelsen. Medlemsantalet har minskat under verksamhetsåret. Föreningen 
har under året haft en omfattande verksamhet med studiecirklar samt flera föredrag 
och exkursioner. Annandagjulvandringen med Jan Danielson har varit ett av de mest 
uppskattade arrangemangen. Barnens "Natursnokargrupp", som leds av Ola 
Magntorn, har haft flera uppskattade aktiviteter under verksamhetsåret. 
Floravårdsgruppen har haft en bred verksamhet med exkursioner i Linnés fotspår, 
floraväktarverksamhet och röjardagar. Vidare har föreningen genomfört aktiviteter 
inom ramen för den riksomfattande kampanjen om skog samt "Miljövänliga veckan". 
Föreningen har också deltagit i arrangemanget "Trädgårdens dag" i Tivoliparken. 

Kretsen har varit huvudman för naturvårdsarbeten i Bromölla kommun samt har 
deltagit i Samrådsgruppen för naturvård i Kristianstads Vattenrike och i storkgruppen. 

Antalet fångade och av föreningen flyttade duvhökar uppgick under 1999 till 74 
stycken. 



Föreningen under året utvecklat verksamheten med hemsidor på Internet. Styrelsen 
kommunicerar i första hand via E-post i syfte att få ner kostnaderna för porto. 

Christer Neideman har under året varit ordförande i Skånes Naturvårdsförbund och 
har representerat föreningen i förbundets kretsråd. Birgitta Vallgren deltog i 
rikskonferensen i Stockholm.  

Kretsstämman betraktar årsberättelsen för föreningens 78:e verksamhetsår som 
offentliggjord och godkänner densamma. 

§ 6 Räkenskapssammandrag och revisionsberättelse 
Föreningens kassör Anders Johansson redogör för balans- och resultaträkning för 
det gångna verksamhetsåret. Årets verksamhet slutade i ett överskott på knappt 2 
000 kronor. Föreningens tunga utgiftsposter är kostnaderna för trycksaker, porto och 
aktiviteter.  

Revisionsberättelsen läses upp av Svenne Hermodsson. Revisorerna godkänner 
räkenskaperna och hur verksamheten i övrigt har bedrivits och tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet 
Kretsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 8 Val av ordförande för 2000 
Val av ordförande i kretsen för 2000. I tur att avgå är Christer Neideman. 
Valberedningen föreslår omval. 
Kretsstämman beslutar omvälja Christer Neideman. 

§ 9 Val av kassör för 2000 
Val av kassör för 2000. I tur att avgå är Anders Johansson. 
Valberedningen föreslår omval. 
Kretsstämman beslutar omvälja Anders Johansson. 

  

§ 10 Val av fem styrelseledamöter för 2000 - 2001 
Val av fem styrelseledamöter för tiden 2000 - 2001. I tur att avgå är Karin Bergendal, 
Lena Christensen, Johanna Grönroos, Mikael Jönsson och Christer Persson. Lena 
Christensen har undanbett sig omval. 
Valberedningen föreslår omval av Karin Bergendal, Johanna Grönroos, Mikael 
Jönsson och Christer Persson samt nyval av Evert Valfridsson. 
Kretsstämman beslutar omvälja Karin Bergendal, Johanna Grönroos, Mikael Jönsson 
och Christer Persson samt nyval av Evert Valfridsson till styrelseledamöter för tiden 
2000 - 2001. 

§ 11 Fyllnadsval 
Bertil Helgesson, som är vald som styrelseledamot för perioden 1999 - 2000, har bett 
att få lämna styrelsen.  
Valberedningen föreslår fyllnadsval av David Ståhlberg. 
Kretsstämman beslutar välja David Ståhlberg till styrelseledamot för 2000. 



§ 12 Val av två revisorer för 2000 
Val av två revisorer för 2000. Nuvarande är Torgny Roosvall och Kristina Öhman. 
Valberedningen föreslår omval. 
Kretsstämman beslutar omvälja Torgny Roosvall och Kristina Öhman till revisorer för 
2000. 

§ 13 Val av två revisorssuppleanter för 2000 
Val av två revisorssuppleanter för 1999. Nuvarande är Hillevi Mattisson och Gert 
Tollgren. 
Valberedningen föreslår omval. 
Kretsstämman beslutar omvälja Hillevi Mattisson och Gert Tollgren till 
revisorssuppleanter för 2000. 

§ 14 Val av valberedning för 2000 
Val av valberedning för 2000. Valberedningen har under året bestått av Ulf 
Jungbeck, Kenth Ljungberg och Sam Skällberg. 
Det föreslås omval av samtliga. 
Kretsstämman beslutar omvälja Ulf Jungbeck, Kenth Ljungberg och Sam Skällberg 
till valberedning för 2000. Kenth Ljungberg utses till sammankallande. 

§ 15 Inkomna motioner 
Inga motioner har lämnats in till kretsstämman 

§ 16 Övriga ärenden 

Verksamhetsplan för 2000 
Christer Neideman föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2000, som 
innehåller den huvudsakliga inriktningen för föreningens arbete under det kommande 
året. 
Kretsstämman beslutar godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Budget för 2000 
Anders Johansson presenterar styrelsens förslag till budget för 2000. Styrelsen 
föreslår en budget som visar ett underskott på 20 300 kronor. Det stora underskottet 
har sin grund i en räkning för tryck av kretsens vårprogram hösten 1998, som inkom 
till föreningen först i december 1999. Anders informerar om att våra utgifter för tryck 
och utskick av program och årsberättelse är mycket stora och att föreningens 
ekonomi på sikt inte klarar denna påfrestning. Christer Neideman redogör för 
styrelsens åtgärder för att sänka utgifterna och öka inkomsterna, bland annat genom 
att i större utsträckning utnyttja E-post och att anlita föredragshållare med låg taxa. 
Årets årsberättelse samt höst- och vinterprogram kan utformas på ett annat sätt för 
att spara tryckkostnader. 

Stämman diskuterar den uppkomna situationen. Kenth Ljungberg erinrar om att av 
den årliga medlemsavgiften till Naturskyddsföreningen går endast ca 15 kronor till 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad. Christer Neideman påpekar att om en ny 
medlem noterar på inbetalningsavin att hon/han värvats av en annan medlem i 
kretsen går 100 kronor i värvningsbidrag till kretsen det första året.  



Förslag framförs bland annat på att placera delar av föreningens kapital i aktiefonder. 
Vidare ställer sig flera positiva till att lämna ekonomiska bidrag till föreningen. 
Stämman diskuterar hur många som egentligen tar del av program och årsberättelse. 
Vidare ställs frågan om utskick av programblad och årsberättelse kan ersättas av 
publicering på våra hemsidor. Christer Persson erinrar om att kretsens program har 
publicerats på våra hemsidor sedan flera år tillbaka. Genom handuppräckning 
konstateras att en överväldigande majoritet tar del av och uppskattar handlingarna. 
Flera framför att det är långt ifrån alla som har tillgång till datorer och uppkoppling till 
Internet och att det därför kanske är för tidigt att enbart satsa på denna 
informationskanal. Önskemål framförs om en besöksräknare på våra hemsidor för att 
skapa möjlighet till uppföljning av besöksfrekvensen. Christer lägger in en räknare på 
sidorna under året. 

Kretsstämman godkänner och fastställer styrelsens förslag till budget för 2000.  

Vidare beslutar stämman att programblad och årsberättelse så långt möjligt ska 
upprättas enligt samma mönster som tidigare. Stämman vädjar till medlemmarna att 
stödja föreningen genom ekonomiska bidrag via kretsens postgirokonto.  

Frågan om delegation till styrelsen av rätten att utse representanter till Skånes 
Naturvårdsförbunds länsstämma 
Christer Neideman föreslår att kretsstämman delegerar beslutsrätt åt styrelsen att 
utse föreningens representanter till Skånes Naturvårdsförbunds länsstämma 2000, 
som i år genomförs på Hörjel i slutet av april. Christer uppmanar alla som är 
intresserade av att delta på stämman att ta kontakt med någon i styrelsen. 
Kretsstämman beslutar att delegera rätten att utse föreningens representanter 
till Skånes Naturvårdsförbunds länsstämma 2000 åt styrelsen . 

§ 17 Stämman avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse, riktar ett särskilt tack till avgående 
styrelseledamöter, hälsar de nya ledamöterna välkomna och förklarar stämman 
avslutad. 
En varm applåd riktas till de avgående styrelseledamöterna 

Ordet överlämnas därefter till kvällens föredragshållare, Stig Lindbom, som föreläser 
om "Skånes geologi".  

Stig berättar om kontinentaldriften och Skånes resa över jordklotet genom tiderna. Vi 
får se bilder från lokaler med spår från olika geologiska tidsåldrar. Stig går igenom 
den geologiska tidsskalan och inleder resan med bildexempel från Österlen. I den 
underkambriska sandstenen finns bland annat spår efter grävande organismer. Vi får 
också veta att att "Prästens badkar" egentligen kallas för "Rosenstenen" av 
lokalbefolkningen och att det egentliga "Prästens badkar" är beläget ett stycke söder 
om "Rosenstenen". Stig visar också bilder från "Bäckastenen" som ligger norr om 
"badkaret". Resan går vidare till Ordovicium och vi får se bilder från Gislöv där den 
ordoviciska sandstenen går i dagen. På hällarna syns tydligt spår efter 
täktverksamhet och sandstenen har bland annat brutits för produktion av kvarnhjul. 
En del av hjulen kan ses än idag inmurade i husgrunder i trakten. Resan går vidare 
och vi landar i Alunbruket och får se bilder på de fossil (främst trilobiter) som 
påträffats där. Stig leder oss vidare till de skånska vulkanerna och visar vackra bilder 



från olika trakter, med exempel från Lunden och Ballran. Stig berättar att det även 
finns vulkaner i våra trakter, bland annat i Brösarp och i Olseröd, och att det 
fortfarande går att finna spår efter dessa i terrängen. Resan går vidare till Gantofta 
där vi får se bildexempel på strutmärgel som bildats genom tryck i olika lerlager. Stig 
visar exempel från Fyledalen och Eriksdalsbrottet, där stora kolformationer kan ses i 
täktväggarna. Nästa nerslag sker på Ivö och vi får se vackra bilder på fynd som gjorts 
där, t .ex ammoniter, belemniter, krokodiltänder och "Brattingborgspenningar". Vid 
Axeltorp vid Ivösjön finns möjlighet att studera växtfossil och Stig visar bilder på hans 
fynd vackra forntidsblommor. Stig påpekar att områdena är i sort behov av skydd, 
främst Ugnsmunnarna. Vi reser vidare till Hanaskog och får se exempel på fynd av 
flinta i en gammal täkt. Resan går vidare till sydkusten och Ötorp, där vi får se bilder 
av kalkugnar. Resan avslutas vid Ales stenar där vi får se intressanta bilder från 
arkeologiska grävningar och de fynd som gjorts. 

Efter föredraget tackas Stig Lindbom av ordföranden för det utmärkta föredraget och 
bildvisningen. Kvällen avslutas med gemensam förtäring av kaffe, te och utsökt goda 
småkakor. 

Degeberga den 8 mars 1999 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande, Stina Celsing och  Svenne Hermodsson 

Bilagor till protokollet: 
Verksamhetsplan för 2000 
Budget för 2000 

  



Protokoll fört vid styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

onsdagen den 23 februari 2000 hemma hos Christer Neideman i Kristianstad 

Närvarande: Lena Christensen, Anders Hallengren, Anders Johansson, Christer 
Neideman, Christer Persson, Sam Peterson och Birgitta Vallgren  

Frånvarande: Karin Bergendal, Johanna Grönroos, Bertil Helgesson, Mikael Jönsson, 
och Carina Åkesson. 

§ 56 Mötets öppnande 
Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar alla välkomna och förklarar 
mötet öppnat.  
 
§ 57 Rapporter 
Christer Neideman meddelar att Örnexkursionen söndagen den 13 februari till 
Tosteberga lockade ca 35 intresserade. En ung havsörn sågs på en sten utanför 
Tosteberga hamn.Två andra örnar skymtades långt ut över öarna, men annars såg vi 
mest sothöns, skarvar och gäss. En liten flock kanadagäss låg ända inne i hamnen 
och på betesmarkerna längre in mot land gick större flockar med huvudsakligen 
sädgäss, men även bläsgäss och grågäss.  

Christer Neideman rapporterar att Årets Skörd lockade ca 15 deltagare. Christer 
Neideman, Mikael Jönsson och Anders Hallengren visade bilder från 
verksamhetsåret. Det var färre deltagare i år eftersom vi inte delade vårt 
arrangemang med fågelklubben. 

§ 58 Inför kretsstämman 
A) Ekonomi Bokslut och budget 

Årets beräknade budget indikerade ett underslott på 5000 kronor. De beräknade 
inkomsterna låg på 34 000 kronor medan utgifterna uppskattades till 39 000 kronor. I 
verkligheten blev resultatet ett överskott på ca 2 000 kronor. 

Anders Johansson meddelar att vi får ett stort underskott i budgeten för kommande 
verksamhetsår beroende på att räkningen för tryckningen av förra årets vår- och 
sommarprogram anlänt samtidigt som räkningen för det nyligen utskickade 
programmet. Kretsen tvingas tära på kapitalsparkontona för att kunna reglera 
kostnaderna för de båda programmen. Anders redovisar situationen på kontona. 
Styrelsen noterar att vi har medel innestående på flera olika banker. Styrelsen 
beslutar att Anders reglerar skulderna genom att avsluta konton som finns på olika 
banker och att kretsen ska sträva efter att samla återstående tillgångar på en bank.  

Styrelsen diskuterar också inkomstmöjligheter samt nödvändigheten av åtgärder för 
att få ner kretsens utgifter och finner att det bland annat finns möjligheter att skära 
ner kostnaderna för årsrapport och programblad genom att ge dessa en enklare 
utformning. Styrelsen beslutar att överlämna frågan till kretsstämman för råd och 
eventuellt beslut. 

Styrelsen diskuterar budgeten för kommande verksamhetsår och enas om följande 
förslag: 



Inkomster 

Årsavgifter 26 000 kr 
Räntor 200 kr 
Gåvor och anslag 5 000 kr 
Övriga inkomster 1 000 kr 
Summa 32 200 kr 

Utgifter 

Trycksaker 30 000 kr 
Porto 12 000 kr 
Vilt och fågel 3 000 kr 
Aktiviteter 7 500 kr 
Summa 52 500 kr 

Styrelsen beslutar att till stämman föreslå en budget som pekar på ett underskott på 
20 300 kronor. Det stora underskottet uppstår på grund av kostnaderna för tryck av 
1999 års programblad. Christer Neideman tar fram OH om ekonomi, bokslut och 
budget till stämman. 

B) Verksamhetsplan för 2000 

Styrelsen går igenom verksamhetsplanen och föreslår smärre justeringar. Under 
konkreta mål, Biologisk mångfald inkluderas jordbrukskampanjen som startas i höst. 
Vidare görs ett tillägg om Floravårdsgruppens deltagande i Naturvårdsverkets 
åtgärdsprogram för fältnocka. Under rubriken Kristianstads Vattenrike stryks punkten 
om storkprojektet. Under medlemsaktiviteter stryks aktiviteter kopplade till Linnés 
skånska resa samt studiecirklar om skogen och miljöbalken. Christer Persson ställer 
samman styrelsens förslag på OH som kan presenteras på kretsstämman. 

C) Motioner till stämman 

Inga motioner har lämnats in till styrelsen. 

D) Övrigt inför kretsstämman 

Christer Neideman meddelar att Bertil Helgesson har bett att få lämna styrelsen vid 
stämman samt att Lena Christensen har undanbett sig omval. Stämman måste 
sålunda genomföra minst ett fyllnadsval och ett nyval. Styrelsen diskuterar nya 
kandidater. Bland de namn som nämns finns Mattias Sterner (grodintresserad 
student på Högskolan), Ann Fristedt (student på Högskolan), Anders Fristöm 
(miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen), Catrin Svensson (på kommunens MiH). 

§ 59 Näsbyfält 

Christer Neideman informerar om förslag till fördjupad översiktsplan som berör Näsby 
fält. Christer deltar i arbetet med att få fram en gemensam skrivelse undertecknad av 
vår krets, fågelklubben, Turistföreningen och Friluftsfrämjandet. Skrivelsen kritiserar 
bland annat att buffertzonen är för liten. Stridsvagnsvägen borde utgöra naturlig 



gräns mellan bebyggelse och naturmark. Vidare föreslås att bebyggelse i första hand 
bör ske på åkermark istället för som nu i lövskog. Förslag framförs också på att göra 
delar av området till en ekopark. Christer Neideman får styrelsens uppdrag att 
framföra kretsens ståndpunkt i skrivelser insändare m.m. 

§ 60 Elektrifiering av Blekinge kustbana 

Christer Neideman informerar att Skånes Naturvårdsförbund fått in en begäran om 
tidigt samråd enligt miljöbalken angående elektrifiering av Blekinge kustbana. 
Christer redogör översiktligt för planerna och styrelsen finner inget att invända. 
Christer Neideman författar ett positivt svar för kretsens räkning. 

§ 61 Övrigt 

Christer Persson meddelar att föreningens organisationsnummer är 838201-4119 nu 
är utlagt på kretsens hemsidor. Christer har varit i kontakt med skattemyndigheten 
och har gjort en tillfällig ändring av uppgiften så att denna är kopplad till 
postmottagaren i avvaktan på styrelsens beslut om vem som ska vara kontaktperson. 
Styrelsen beslutar att kretsens kassör, Anders Johansson, ska vara kontaktperson 
för organisationsnumret. Christer Persson svarar för att uppgiften ändras hos 
skattemyndigheten. 

Naturvårdsplan 

Christer Persson meddelar att kretsen har fått ett utkast till naturvårdsplan för 
Kristianstads kommun. Det finns ingen följeskrivelse med uppgifter om remisstid 
m.m. Styrelsen beslutar att Anders Hallengren går igenom planen och författar ett 
yttrande från kretsen. 

Regionförbundets miljöpris 

Regionförbundet Skåne har bett om förslag till kandidater till förbundets miljöpris år 
2000. Christer Persson får i uppdrag att föreslå Sven-Erik Magnusson som lämplig 
kandidat för hans arbete med Vattenriket.. 

Miljödiplomering av ICA i Näsum 

Christer Neideman meddelar att han har deltagit i en aktivitet som lett till 
miljödiplomering av ICA-butiken i Näsum. 

Bockeboda 

Christer Neideman meddelar att han via e-post har fått en förfrågan från studenter på 
SLU i Alnarp om skogsskötseln i Bockeboda. Anders Hallengren får i uppdrag att 
författa ett svar. 

Johannas e-postadress 

Christer Neideman meddelar att Johanna har fått ny e-postadress. Den nya adressen 
är johanna.gronroos@spray.se. Christer Persson ändrar i q-mailsystemet. 



SUFUR-möte 14 mars 

Anders Hallengren meddelar att han har fått inbjudan till ett möte med SUFUR-
projektet den 14 mars. Anders bevakar mötet för kretsens räkning. 

Studiefrämjandets årsmöte 

Christer Persson meddelar att Studiefrämjandets årsmöte sker den 14 mars kl 1900 i 
Kristianstad. Karin Bergendal representerar kretsen på mötet. 

Åtgärdsprogram för groddjur 

Christer Persson informerar om att Naturvårdsverket kommer att fastställa 
åtgärdsprogram för grönfläckig padda, strandpadda och klockgroda inom kort. Vidare 
kommer åtgärdsprogram för löv- och lökgroda att fastställas något senara i år. 
Christer jobbar med programmen för länsstyrelsen och har under under den senaste 
månaden förberett biotopförbättrande åtgärder för strandpadda i täkterna i Horna och 
Vä. 

Q-mailproblem 

Christer Persson meddelar att riksföreningen har haft stora problem med q-
mailsystemet i år. Bland annat har alla adresser med ändelsen @skane.snf.se samt 
@kristianstad.snf.se ej fungerat. Riksföreningen arbetar intensivt med att få en 
lösning på problemet och räknar med att allt ska fungera normalt den 1 mars. 

§ 62 Nästa möte 

Styrelsen träffas nästa gång för ett konstituerande möte onsdagen den 8 mars 
efter kretsstämman i Östermalmskyrkan. 

§ 63 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Degeberga den 25 februari 2000 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll fört vid styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

torsdagen den 27 januari 2000 på Högskolan i Kristianstad  

Närvarande: Mikael Jönsson, Christer Neideman, Christer Persson och Birgitta 
Vallgren  

Frånvarande: Karin Bergendal, Lena Christensen, Johanna Grönroos, Anders 
Hallengren, Bertil Helgesson, Anders Johansson, Sam Peterson och Carina 
Åkesson.  

§ 51 Mötets öppnande  
Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar alla välkomna och förklarar 
mötet öppnat.  

§ 52 Inför kretsstämman  
Stämman genomförs som planerat i Östermalmskyrkan onsdagen den 8 mars 2000. 
Motioner ska enligt stadgarna vara inlämnade senast den 10 februari och nästa 
styrelsemöte bör därför ske snarast möjligt därefter. På nästa möte måste vi 
diskutera verksamhetsplan och budget.  Vidare måste räkenskapssammandrag och 
revisionsberättelse förberedas.  

§ 53 Övrigt  
Christer Persson meddelar att föreningens organisationsnummer är 838201-4119. 
Den som är registrerad som kontaktperson för föreningen är inte styrelsemedlem och 
är bosatt i Lund. Christer Persson får i uppdrag att lägga ut numret på våra hemsidor 
och att ändra uppgifterna hos skattemyndigheten så att föreningens kontaktperson är 
styrelsens ordförande, kassör eller postmottagare.  

§ 54 Nästa möte  
Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 23 februari år 2000  klockan 1830 hos 
Christer Neideman i Kristianstad.  

§ 55 Mötet avslutas  
Ordföranden tackar för alla bidrag till arbetet med årsberättelse, programblad och 
programistopp (ett särskilt tack till Gerd för den utsökta, spetsade sockerkakan) och 
förklarar mötet avslutat.  
   

Degeberga den 28 januari 2000  
 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  
Justeras: Christer Neideman, ordförande 

 


