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Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad onsdagen den 11 december 2002 hemma hos Christer Neideman i 

Kristianstad 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Christer Neideman,  Patrik Olsson, David 

Ståhlberg, Helen Titoff, Evert Valfridsson och Charlotte Wigermo. 

 

Frånvarande: Anders Hallengren, Christer Persson, Ola Runfors, Johan 

Röjestål, Birgitta Vallgren och Carina Wettemark 

 

§ 60 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar styrelsen välkommen och 

förklarar mötet öppnat.  

 

§ 61 Val av mötessekreterare 

Styrelsen väljer Evert Valfridsson till sekreterare för mötet. 

 

§ 62 Dagordning 

Styrelsen fastställer ordförandens förslag till dagordning.  

 

§ 63 Rapporter 

Christer Neideman rapporterar från senaste aktiviteten den 19 november 2002 då 

Patrik Olofsson visade bilder och berättade om ett år i Kristianstads Vattenrike. Ett 

mycket lyckat arrangemang som lockade 90 deltagare. 

 

Evert Valfridsson meddelar att han deltagit i en sammankomst den 5 december med 

Ulrika Hedlund, miljö- & hälsoskyddskontoret, om arbetet med att utforma lokala 

miljömål för Kristianstads kommun  ett arbete som utgår från de 15 nationella 

miljömål som gäller för Sverige. Därvid diskuterades 

vad som behöver göras för att uppnå målen ”levande sjöar och vattendrag” samt 

”myllrande våtmarker”. Ett förslag från kommunen beräknas finnas klart kring 

halvårsskiftet 2003. 

 

§ 64 Vårprogrammet 

Styrelsen gav Evert Valfridsson i uppdrag att författa ett avsnitt om de lokala 

fältbiologerna i programmet. Styrelsen diskuterade och fastställde program för 

kretsen januari  augusti 2003. Se bilaga 

 

§ 65 Detaljplan för Barum 1:6 

Christer Neideman redogjorde för en skrivelse från länsstyrelsen kring kretsens 

överklagande av beslutet om detaljplan för Barum 1:6, där länsstyrelsen konstaterar 

att vår krets inte är behörig att yttra sig. 

 

§ 66 Elektrifiering av Blekinge kustbana 

Christer Neideman redogjorde för ett nyhetsbrev från Banverket angående 



elektrifiering av Blekinge kustbana. Därvid konstateras att verket beslutat att under 

2004 ansöka om tillstånd för start av arbetet, som då beräknas bli påbörjat 2006 och 

att banan sedan kan tas i bruk 2008.  

Neideman redovisade också ett protokoll från Banverket från ett samrådsmöte kring 

arbetet med en ny bro över V.delen av Helge å strax norr om befintlig bro vid 

Blackan. 

 

§ 67 Plansamråd Östra Kasern 

Styrelsen diskuterade förslag till plansamråd för Östra Kasern i Kristianstad. Därvid 

beslöts att i yttrande till kommunen påpeka att bekämpning av vegetationen i kanalen 

och angränsande grönområden ska ske efter fåglarnas häckningstider.      

 

§ 68 Detaljplan för Norra Åsum 

Christer Neideman redogjorde för innehållet i utställning av detaljplan för aktuella 

delar av det gamla regementsområdet i Norra Åsum. Därvid konstaterades bland 

annat att de synpunkter kring skydd av grodvatten (främst strandpadda) i området 

som kretsen tidigare har framfört till största delen har beaktats i planförslaget. 

 

§ 69 Detaljplan Möllebacken 

Christer Neideman redovisar innehållet i detaljplan för Möllebacken, som nu är under 

utställning. 

  

§ 70 Lokala miljömål 

Christer Neideman meddelade att kretsen inbjudits till ytterligare överläggningar på 

kommunens miljö- & hälsoskydds kontor beträffande konkretisering av de lokala 

miljömålen, avsnittet ”hav och kuster”, den 13 december 2002. Styrelsen beslöt att 

Christer Neideman deltar i mötet. 

 

§ 71 Nya naturreservat 

Christer Neideman redovisade besluten från länsstyrelsen om bildande av 

naturreservat, dels på Näsby fält och dels på Rinkaby ängar och Horna ängar. 

 

§ 72 Storkfadderdiplom 

Christer Neideman meddelade att kretsen fått ett fadderdiplom från storkprojektet i 

Skåne, där det konstateras att kretsen sponsrar stork nummer 046 i storkhägnet i 

Viby med färgmarkeringen vit-ljusblå-mörkgrön. Det är en hane som föddes 1998 i 

Aneboda och som i somras gjorde ett 

häckningsförsök med hona nummer 284. 

 

§ 73 Nästa möte 

Styrelsen beslöt att nästa sammanträde med styrelsen sker den 20 januari 2003 i 

samband med programutskicket för 2003 ska ställas i ordning. Vidare beslöts att det 

därpå följande styrelsesammanträdet blir den 12 februari 2003 hos Christer 

Neideman. 



 

§ 74Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Ilnestorp den 11 december 2002 

Vid protokollet: Evert Valfridsson, tf sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

 

BILAGA 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad  

Vår och sommarprogram 2003 

 

Onsdag 5 februari        

Kristianstad Vattenrike  ett framtida biosfärområde. 

Föredrag av Sven-Erik Magnusson och Karin Magntorn. Östermalmskyrkan kl 19.00   

Kontaktperson: Ola Runfors 

 

Torsdag  6 februari      

Start av studiecirkel om ”Det Skånska Kulturlandskapet”  

Anmälan senast måndag 3 februari. 

Kontaktperson : Evert Valfridsson 

 

Söndag 9 februari        

Vinterexkursion med Christer Neideman. Samling kl 10.00 vid C IV-skolan 

Kontaktperson: Christer Neideman  

 

Tisdag 18 februari       

Costa Rica med fokus på fåglar. Föredrag och bildvisning av Jens Morin (ordförande 

i Club 300)   Östermalmskyrkan kl 19.00 

Kontaktperson: Patrik Olsson 

 

Onsdag 5 mars    

Årsmöte samt bildvisning om Nordnorge av Johanna Grönroos  

Östermalmskyrkan kl 19.00   Kontaktperson: Christer Neideman 

 

Lördag 15 mars   

Seminarium om klimatfrågor, livsstil och ett uthålligt samhälle 

Huvudarrangörer: Söderportgymnasiet och Kristianstad FN-förening 

Kl 9.00-12.00 på Söderportskolan  Kontaktperson: Christer Neideman 

 

Onsdag 19 mars   

Gamla Uppåkra  Föredrag av Bertil Helgesson. 

Östermalmskyrkan kl 19.00  

Kontaktperson: Patrik Olsson 

 



Lördag 22 mars   

Röjardag i Gyetorpskärret (mellan Tosteberga och Nymölla)   

Samling fr o m kl 10.00  

        

Torsdag 10 april              

Blåeld och pukvete eller bara gräs ? 

Kjell-Arne Olsson berättar om den vackra och sällsynta floran på Åhustraktens 

sandmarker. 

Kristianstad kommun informerar om hur man vill återskapa en vackrare och artrikare 

flora vid vägkanterna i Åhus. 

Samarrangemang med Åhus föreläsningsförening  Lokal : Åhusgården EFS, 

Sigfridsvägen 5 i Äspet,   kl 19.00 

 

Måndag 21 april (Annandagpåsk)   

Hans Berggren leder oss längs Vramsån och berättar bl a om den skyddsvärda 

flodpärlmusslan   

Samåkning från CIV-skolan kl 10.00 och kl 10.30 från sporthallen i Tollarp 

 

Onsdag 23 april  

Start av nybörjarcirkel om botanik. Cirkeln genomförs i Kristianstad. 

Anmälan senast 20 april till Karin Bergendal 

Kontaktperson: Karin Bergendal 

 

Söndag 4 maj     

Heldagsutflykt till den nya nationalparken på Söderåsen under ledning av Ola 

Runfors 

Samåkning från CIV-skolan kl 8.00  

Kontaktperson: Ola Runfors 

 

Söndag 11 maj       

Vi vandrar Linnérundan tillsammans med Lundabygdens Naturvårdsförening  

Samling Kanalhuset kl 11.00  Avslutning ca kl 15 

Kontaktperson: Christer Neideman 

 

Söndag 18 maj      

Natur och kultur i Rumperöd vid Glimåkra  

David Ståhlberg leder oss till grönstensberg med trevlig flora hemma hos Ingemar 

Arvidsson 

Kontaktperson: Evert Valfridsson 

 

Måndag 19 maj    

Floravandring vid Klackabacken i Vä  20-årsjubileum av första floravandringen 1983 ! 

Samåkning kl 18.00 från CIV-skolan 

 



Torsdag 22 maj  Grodexkursion till naturreservatet Svabesholm vid Stenshuvud.  

Samling kl 20.00 

Kontaktperson: Christer Persson 

 

Onsdag 4 juni    

Floravandring i Everöd,  järnvägskorsningen mot Gringelstad sandstäpp mm 

Samåkning kl 18.00 från CIV-skolan 

 

Söndag 15 juni   

De vilda blommornas dag  (prel. Tosteberga samling kl 10 vid parkeringen) 

Samåkning kl 18.00 från CIV-skolan 

 

Torsdag 26 juni  

Floravandring vid Siesjön, (vid Blekingegränsen) Slåtteräng med brudsporre mm 

Samåkning kl 18.00 från CIV-skolan 

 

Söndag 29 juni   

Utflykt till Åraslövs mosse  (Ö om Vinslöv). Christer Persson guidar i den rika floran  

Samåkning kl 9.00 från CIV-skolan 

Kontaktperson: Evert Valfridsson 

 

Söndag 6 juli    

Trollsländeexkursion med Linda Birkedal vid Herkules-dammarna 

Samåkning kl 10.00 från CIV-skolan eller samling vid Jamals bilskrot kl 10.15 

Kontaktperson: Evert Valfridsson 

 

Torsdag 10 juli  

Floravandring vid Söndre klack, Degeberga   Sandstäpp mm 

Samåkning kl 18.00 från CIV-skolan 

 

Måndag 21 juli   

Floravandring uppströms Rallate i Degebergatrakten 

(fortsättning av fjorårets vandring) Omväxlande vandring m bl a gammalt 

odlingslandskap  

Samåkning kl 18.00 från CIV-skolan 

 

Onsdag 27 augusti        

Start av svampcirkel. Cirkeln genomförs i Kristianstad. 

Anmälan senast måndag 25 augusti 

Kontaktperson: Karin Bergendal 

 

(Övrigt Långexkursion till Polen -föreslås flyttas till Kr him fd  2004 Fältbiologerna  bör 

nämnas i programmet Ev Studiecirkel om Klimatförändringar tillsammans med 

Kristianstad FN-förening  ( ?)  ) 



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

onsdagen den 13 november 2002 hemma hos Christer Neideman i Kristianstad 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Christer Neideman, David Ståhlberg, Evert 

Valfridsson, Birgitta Vallgren och Carina Wettemark. 

Frånvarande: Anders Hallengren, Patrik Olsson, Christer Persson, Ola Runfors, 

Johan Röjestål, Helen Titoff och Charlotte Wigermo. 

 

§ 48 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar styrelsen välkommen och 

förklarar mötet öppnat.  

 

§ 49 Val av mötessekreterare 

Styrelsen väljer Evert Valfridsson till sekreterare för mötet.  

 

§ 50 Rapporter 

Evert Valfridsson lämnade rapport från lavexkursionen till det blivande 

naturreservatet i Maltesholm den 20/10-02 som samlade 15 deltagare. Ulf Arup 

visade runt i området och presenterade en del av skogens sällsynta lavar, bl. a rosa 

lundlav, bokkantlav, skuggorangelav och gammelekslav. Vidare stiftade besökarna 

bekantskap med resterna av den en gång gigantiska boken ”Adam” – en drygt 5 

meter hög högstubbe, vars omkrets mättes till 560 cm..  

 

Birgitta Vallgren och Evert Valfridsson rapporterade från besöket i växthusen i Lunds 

botaniska trädgård den 9 november, som lockade 23 besökare. Det var en lyckad 

aktivitet, där växthusens entusiast Marie Widén guidade runt bland kakaoträd, 

kannrankor, kapok, kottepalmer, orkidéer, spansk mossa – som inte är en mossa i 

Spanien utan en ananasväxt i varma delar av Amerika – tuggummiträd och mycket 

annat. 

 

§ 51 Höstprogrammet 

Styrelsen diskuterade de båda återstående programpunkterna i år: bildvisningen från 

Kristianstads vattenrike med Patrik Olofsson den 19/11 och annandagjulvandringen 

26/12 med Christer Neideman som guide. 

 

§ 52 Vårprogrammet 

Styrelsen diskuterade ingående och engagerat programkommitténs förslag till 

program för perioden januari – juli 2003. Studiecirkeln den 6 februari startar i 

Studiefrämjandets lokaler i Kristianstad kl 18.30. Botanikcirkeln startar den 23 april. 

Rumperödsexkursionen genomförs den 18 maj.  Ev tillkommer 

flodpärlmussleexkursion med Hans Berggren den 21 april. Ledare ej klar för 

exkursionen till Åraslövs mosse. Styrelsen beslöt att fastställa programmet för januari 

– juli 2003 med en kompletterande uppmaning till ledamöterna att föreslå ytterligare 

något eller några programpunkter under april månad. Styrelsen beslöt vidare att 

skjuta på ev. Polenresa till nästa år. 



 

§ 53 Länsförbundets årsbok 

Styrelsen diskuterade Naturskyddsföreningen i Skånes årsbok för 2001 ”Det skånska 

kulturlandskapet” och uttryckte sin stora uppskattning av boken. Vidare 

konstaterades att kretsens försäljning av boken går mycket bra. Styrelsen beslöt att 

stå för kostnaden för de båda böcker som Evert Valfridsson överlämnat till 

Kristianstadsbladet och Radio Kristianstad för emotsedd recension och presentation i 

de båda medierna. 

 

§ 54 Klingheims Arbetarebod 

Styrelsen diskuterade kretsens förhållande till Klingheims Arbetarebod. Styrelsen 

beslöt att ge kassören Anders Hallengren i uppdrag att kolla upp vad som gäller 

angående medlemmarnas rabatter hos Klingheims.      

 

§ 55 Rapport från rikskonferens 

Karin Bergendal rapporterade från rikskonferens om ”gränslöst miljöarbete” som hon 

bevistat i Stockholm. 

 

§ 56 Påminnelse om bidrag till årsberättelsen 

Ordföranden påminde styrelsens ledamöter om att lämna in resp. berättelser om det 

gångna årets olika aktiviteter, som man ansvarat för, till sekreteraren senast till 

julhelgen. 

 

§ 57 Sandstäppsåtgärder i Åhus 

Christer Neideman redogjorde för de åtgärder, som kommunen beslutat om vid 

sandstäppsområden utmed väg 118 vid infarten till Åhus. Styrelsen beslöt att ge 

Floravårdsgruppen i uppdrag att under våren 2003 försöka genomföra en 

sammankomst kring sandstäppen i Åhusområdet, t.ex. tillsammans med Åhus 

föreläsningsförening. 

 

§ 58 Nästa möte 

Styrelsen beslöt att – om behov finns – ha nästa sammanträde den 11/12 2002. I 

annat fall blir nästa möte med styrelsen den 20 januari 2003 i samband med 

programutskicket för 2003 ska ställas i ordning. 

 

§ 59Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Hammarslund den 13 november 2002 

Vid protokollet: Evert Valfridsson, tf sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande  

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

torsdagen den 8 oktober 2002 hemma hos Anders Hallengren i Önnestad  

Närvarande: Karin Bergendal, Anders Hallengren, Christer Neideman, Patrik Olsson, 
Christer Persson, Ola Runfors, David Ståhlberg, Evert Valfridsson, Birgitta Vallgren, 
Carina Wettemark och Charlotte Wigermo. 
Frånvarande: Johan Röjestål och Helen Titoff. 
 
§ 39 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar styrelsen välkommen och 
förklarar mötet öppnat.  
 
§ 40 Rapporter 
Ola Runfors rapporterar att skogsexkursionen den 8 september blev bra. Ca 15 
personer deltog i vandringen som genomfördes i Ullarp nära Tollarp.  
 
Evert Valfridsson meddelar att föredraget om storkprojektet genomfördes den 26 
september.  Ca 20 personer deltog. Totalt ca 50 flygga ungar 2002. En flock om 15 
storkar sträckte ut från Falsterbo i september. 
 
Karin Bergendal rapporterar att arrangemanget på Domus den 28 september under 
Miljövänliga veckan blev bra. Domus vill gärna ha fler arrangemang av den här typen. 
 
Karin Bergendal rapporterar att svampexkursionen den 29 september ställdes in på 
grund av torka och brist på svamp. 
 
Birgitta Vallgren rapporterar att studiebesöket i Snårarp den 5 oktober lockade ett 15-
tal intresserade. Under ledning av Johan Larsson fick gruppen en teoretisk 
genomgång och därefter genomfördes en vandring i kretsloppsparken som har 
många moderna maskiner för återvinning av avfall. 
 
Anders Hallengren meddelar att han representerat kretsen på länsstyrelsens 
seminarium om groddjur den 7 oktober.  
 
Christer Neideman rapporterar att han deltagit i möte angående förvaltningsplan för 
grågås den 8 oktober. Bland annat besöktes Herculesområdet där specialstaket har 
provats med gott resultat i syfte att hindra ungarna att ge sig ut på åkrarna. Vidare 
besöktes Håslöv där gasolkanoner används för att hålla gässen borta från åkermark. 
Christer framförde att kretsens uppfattning är att jakttiden kan förlängas till november 
och december. På mötet framfördes önskemål om att söka medel för anställning av 
en ”gåsapåg” som kan ha närmare kontakt med markägare och arrendatorer och 
hjälpa till med att skrämma gäss, där så behövs. 
 
Karin Bergendal meddelar att ”Skärmgruppen” lever vidare. Torgny Roosvall hjälper 
till med att få fram material. Gruppen har önskemål om bidrag från kretskassan för att 
finansiera ett skylt-/affischställ som kan användas vid våra arrangemang. 
 
§ 41 Höstprogrammet 
Styrelsen går igenom höstprogrammet och konstaterar att allt ser ut att fungera som 
planerat. 
 



Evert Valfridsson meddelar att det vid lavexkursionen den 20 oktober även blir 
samling vid idrottshallen i Tollarp klockan 10.15. 
 
Karin Bergendal meddelar att hon ej kan hjälpa till i samband med studiebesöket den 
9 november. Birgitta Vallgren ersätter Karin.  
 
§ 42 Plansamråd Möllebacken 
Christer Neideman redogör översiktligt för plansamråd för Nosaby 7:8 mfl fastigheter. 
Styrelsen finner inget att erinra mot planförslaget och Christer Neideman får 
styrelsens uppdrag att författa kretsens svar. 
 
§ 43 Remiss: Översiktsplan för Bromölla kommun (4 november) 
Christer Neideman går översiktligt igenom förslag till översiktsplan för Bromölla 
kommun. Styrelsen står fast vid tidigare yttrande i ärendet med tillägget att man i 
översiktsplanen bör nämna och  ta hänsyn till säkerställande av lokaler för lövgroda 
och strandpadda (främst Brantahallarområdet)  i enlighet med Naturvårdsverkets 
fastställda åtgärdsprogram för lövgroda resp strandpadda (stinkpadda). 
 
§ 44 Energiplan 2002 för Kristianstads kommun (31 oktober) 
Christer Neideman redogör översiktligt för Energiplan 2002 för Kristianstads 
kommun.  
Styrelsen diskuterar planen och finner inget stort att erinra. Tillägg bör göras om att 
Allöverket bör uppfylla kriterierna för ”Bra miljöval el-leveranser”. Kommunens 
tidsplan för fjärrvärmeutbyggnad bör justeras så att basorterna i kommunen snabbare 
får tillgång till fjärrvärme. Många villor i basorterna är byggda på 1960- och 1970-talet 
och många av dessa har oljepannor som nu börjar bli mogna för utbyte. I många fall 
finns det inga alternativ till oljeeldade pannor. Tomterna är för små för 
jordvärmeanläggningar och pelletsalternativen kräver stora och kostsamma 
ombyggnadsarbeten för lagringsutrymmen vilket många drar sig för att satsa på. 
Christer Neideman får styrelsens uppdrag att författa ett svar på remissen.      
 
§ 45 Övrigt 
Christer Neideman meddelar att kommunekologen kallar till möte om floran vid Åhus 
den 7 november klockan 14.30. Representant för Floravårdsgruppen kommer att 
delta på mötet. 
 
Evert Valfridsson meddelar att länsförbundets årsbok nu är leveransklar. Styrelsen 
beslutar att beställa tre lådor. 
 
Christer Neideman meddelar att det börjar bli dags att söka kommunala bidrag för 
nästa år. Sista ansökningsdag är den 1 november. Det går att söka 
verksamhetsbidrag, projektbidrag och arrangörsstöd. Styrelsen enas om att i första 
hand söka verksamhetsbidrag på 5 000 kronor. 
 
Christer Neideman meddelar att en cirkelledarutbildning för årsboken kommer att ske 
i länsförbundets regi i Lund den 26 oktober. Evert Valfridsson anmäler intresse att 
delta och styrelsen enas om att Evert bör gå utbildningen. 
 
Christer Neideman meddelar att riksföreningen arrangerar en skogsträff i Stockholm 
den 20 oktober. Anmälan ska vara inne senast den 14 oktober. Ola Runfors får 



styrelsens uppdrag att delta i träffen. Kretsen betalar resan. 
 
Christer Neideman meddelar att sista dag för ansökan om projektbidrag för 2003 från 
riksföreningen är den 24 oktober. 
 
Christer Neideman meddelar att IngBritt Pettersson Nyholm tipsat om ett 
klimatseminarium i mars 2003 och att vi bör ha med detta i vårt vårprogram. 
 
Evert Valfridsson meddelar att Fältbiologerna i Kristianstad via Evelina Simonsson vill 
ha hjälp från oss med exkursionsledning med mera. Styrelsen utser Evert Valfridsson 
till kretsens kontaktperson gentemot Fältbiologerna. Styrelsen ser gärna att 
Fältbiologerna utser en ledamot till den vakanta platsen i vår styrelse som är 
reserverad för Fältbiologerna. 
 
Evert Valfridsson meddelar att evenemangskalendern inte fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Evert får styrelsens uppdrag att försöka få med fler av våra 
arrangemang i kalendern. 
 
Evert Valfridsson får styrelsens uppdrag att representera kretsen i kretsrådet. 
 
Patrik Olsson och David Stålberg visar prospekt på olika resvägar i Polen. David och 
Patrik får styrelsens uppdrag att bilda en arbetsgrupp som har till mål att ta fram 
underlag för en längre resa under våren. 
 
Christer Neideman meddelar att plats för riksstämman den 15 och 16 juni 2003 ännu 
ej är klar. Styrelsen enas om att kretsen står till förfogande vid eventuell förfrågan 
från riksföreningen. 
 
§ 46 Nästa möte 
Programgruppen träffas nästa gång onsdagen den 23 oktober hos Charlotte 
Wigermo kl 19.00. 
 
Styrelsen träffas nästa gång onsdagen den 13 november klockan 19.00 hos Christer 
Neideman. 
 
§ 47 Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Degeberga den 13 oktober 2002 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

torsdagen den 22 augusti 2002 hemma hos Christer Neideman i Kristianstad  

Närvarande:, Anders Hallengren, Christer Neideman, Patrik Olsson, Christer 
Persson, David Ståhlberg, Evert Valfridsson, Birgitta Vallgren och Charlotte 
Wigermo.  
Frånvarande: Karin Bergendal Johan Röjestål Ola Runfors, Helen Titoff och Carina 
Wettemark.  

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

§ 32 Rapporter  
Anders Hallengren rapporterar från möte angående biotopvård på Rinkaby skjutfält. 
På mötet deltog representanter från skjutfältsledningen och länsstyrelsen. Anders fick 
klartecken att påbörja planering av grävning av grodvatten. Grävningarna projekteras 
av Anders Hallengren och Christer Persson via de anslag kretsen fått för ändamålet.  

Anders Hallengren meddelar att strandpaddevattnet vid södra täktområdet utanför 
Åhus kommer att åtgärdas med hjälp av Kristianstads kommuns arbetslag. Vidare 
planeras röjning av vattnet vid Killegården.  

Anders Hallengren rapporterar att han med hjälp av Christer Persson författat 
kretsens yttrande angående exploatering av delar av det gamla skjutfältet vid fd A3. I 
yttrandet föreslås bland annat kompensationsåtgärder i form av skapande av 
lekmiljöer för strandpadda.  

Christer Neideman meddelar att han författat insändare angående skötsel av floran 
vid Åhusinfarten. Det är oklart om och när texten har publicerats i Kristianstadsbladet. 
Texten kommer också att skickas i form av en skrivelse till kommunen, så att frågan 
ej glöms bort.  

Christer Neideman rapporterar att exkursionen till Boarps hed var lyckad. Vi fick ett 
bra underlag för kretsens yttrande över skötselplanen som vi har för remissyttrande. 
Christer har författat kretsens yttrande som bland annat föreslår högre betestrycket 
och skärpta bestämmelser mot stödutfodring i reservatet.  

Evert Valfridsson meddelar att åtgärder för att försöka framställa någon form av 
informationsplanscher som beskriver SNF och kretsens verksamhet är på gång och 
beräknas vara färdigt lagom till Handla miljövänligtveckan.  

§ 33 Höstprogrammet  
Styrelsen går igenom höstprogrammet och konstaterar att allt ser ut att fungera som 
planerat.   

Karin Bergendal har meddelat att svampcirkeln är framflyttad en vecka.  

Christer Neideman vädjar om hjälp med arrangemanget lördagen den 31 augusti, 
Trädgårdens dag vid Bäckaskogs slott. Intresserade som kan hjälpa till hör av sig till 
Karin Bergendal.  



Evert Valfridsson kan tänka sig att samla upp folk vid idrottshallen i Tollarp i samband 
med insektsexkursionen till Linderödsåsen söndagen den 8 september. Om så blir 
fallet meddelas detta på hemsidan, och med miniaffischer iTollarp.  

Under miljövänliga vecka behövs hjälp med vårt arrangemang på Domus lördagen 
den 28 september. Intresserade som kan tänka sig att hjälpa till hör av sig till Helen 
Titoff.  

Evert Valfridsson påpekar att vi behöver fler exemplar av höstprogrammet som kan 
delas ut i samband med våra arrangemang. Styrelsen enas efter diskussion om att vi 
trycker en begränsad upplaga om behov uppstår.  

§ 34 Ekonomi  
Anders Hallengren lämnar en lägesrapport om kretsens ekonomi. Anders har gjort en 
genomgång av kretsens konton och samlat tillgångarna på färre antal konton med 
högre ränta. Kretsens ekonomi är i balans.  

§ 35 Rätten att teckna kretsens (föreningens) firma  
Styrelsen beslutar att ordföranden, Christer Neideman och kassören Anders 
Hallengren, var för sig skall kunna teckna kretsens (föreningens) firma samt 
disponera kretsens (föreningens) bank- och postgirokonton.  

§ 36 Övrigt  
Anders Hallengren meddelar att han har ny adress från den 22 september. Ny adress 
är Magistervägen 14 i Önnestad.  

Evert Valfridsson har skaffat mobiltelefon som fungerar, 070 – 602 30 45.   

Christer Neideman vädjar till alla som är kontaktpersoner för aktiviteter att 
avrapportera dessa (helst via e-post) till Christer Persson snarast möjligt. Detta för att 
underlätta framställning av årsberättelsen. Rapportera gärna senast en vecka efter 
respektive programpunkt. Inkomna rapporter läggs successivt ut på hemsidan.  

Evert Valfridsson framför önskemål om fler botanikcirklar. Evert får styrelsen uppdrag 
att undersöka om Floravårdsgruppen har möjlighet att hjälpa till. Evert får styrelsens 
medgivande att starta cirklar i Tollarp.  

Evert Valfridsson föreslår att kretsen genom Floravårdsgruppen arrangerar röjardag 
på Boarps hed. I reservatet finns en hel del björksly som behöver röjas under hösten. 
Evert och Anders får styrelsens uppdrag att undersöka med Floravårdsgruppen vilka 
möjligheter som står till kretsens förfogande.   

Christer Persson framför att det finns önskemål från flera av våra medlemmar att 
kretsen arrangerar en rolig resa i stil med resan till Möns klint som genomfördes för 
något år sedan. Styrelsen finner detta intressant och föreslår Polen som lämpligt 
resmål. Patrik Olsson erbjuder sig att ta fram underlagsmaterial inför nästa 
styrelsemöte.   
   
§ 37 Nästa möte  



Styrelsen träffas nästa gång tisdagen den 8 oktober klockan 19.00 hos Anders 
Hallengren på den nya adressen i Önnestad.  

§ 38 Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet.   

Degeberga den 22 augusti 2002  

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

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

onsdagen den 5 juni 2002 hemma hos Helén Titoff i Kristianstad  

Närvarande: Karin Bergendal, Anders Hallengren, Christer Neideman, Patrik Olsson, 
Ola Runfors, Helen Titoff, Evert Valfridsson, Birgitta Vallgren och Charlotte Wigermo.  
Frånvarande: Christer Persson, David Ståhlberg, Johan Röjestål och Carina 
Wettemark.  

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

§ 25 Val av sekreterare  
Evert Valfridsson valdes till sekreterare för kvällens möte.  

§ 26 Rapporter  

Evert Valfridsson och Birgitta Vallgren lämnade en rapport från den lyckade 
exkursionen till Siggaboda där den gamla ståtliga skogen beundrades. Bland annat 
fick ett 10-tal deltagare se fina exemplar av lunglav. Vidare framhölls den föredömliga 
uppläggning som exkursionen hade.   

Charlotte Wigermo redogjorde för floravandringen till Tosteberga ängar som lockade 
närmare 50 deltagare vilka fick se bland annat fältnocka, göknycklar och majvivor.  

Evert Valfridsson rapporterade från Bi-kvällen på Maltesholms slott där företrädare 
för Kristianstadsortens Biodlareförening bjöd på ett ambitiöst program.  

Evert Valfridsson rapporterade från länsupptakten för den riksomfattande kampanjen 
”Levande landskap”.  

Evert Valfridsson meddelade att han och Ulf Jungbeck från Fågelklubben medverkat i 
en skogsdag som Skogsvårdsstyrelsen genomfört i Bockeboda för ett 100-tal elever 
från Väskolan.  

Christer Neideman lämnade en rapport från senaste sammanträdet med 
samrådsgruppen för naturvård i Kristianstads Vattenrike, som var förlagt till grustaget 
i Ripa. Bland annat påpekade han problemen kring framtida eventuella 
vägdragningar i detta känsliga sandstäppsområde som finns i den här delen av vår 
kommun. Detta gäller både växtlighet och de strandpaddeförekomster som finns 
liksom eventuella åtgärder för att förbättra förutsättningarna för den speciella 
sandstäppsfloran. Styrelsens diskuterade möjligheterna att anordna någon form av 
temadag under våren eller sommaren 2003 kring den säregna sandstäppen och vad 
som hänger samman med denna allt mer sällsynta och unika biotop.  

Ola Runfors meddelade att ett sammandrag från ArtDatabankens stora 
sammankomst den 23 april finns tillgängligt på kretsens hemsida.  

Christer Neideman lämnade en redogörelse kring SNF:s riksstämma 2002 och en del 
av de motioner som kommer att behandlas. Bland annat konstaterades att Svenska 
Naturskyddsföreningen kommer att få en ny ordförande i värmlänningen Mikael 



Karlsson. Styrelsen framförde en del kritik mot den stora omsättningen bland 
ledamöterna i riksstyrelsen som är och har varit fallet de senaste åren. En bättre 
uthållighet är önskvärd då för snabba byten i en styrelse riskerar försvaga 
densamma.  

§ 27 Höstprogrammet  

Styrelsen går igenom höstprogrammet som fastställdes på förra styrelsemötet. 
Smärre justeringar gjordes. Följande program fastställdes:  

Onsdag 28 augusti kl 19.00  
Start av svampcirkel. Ledare: Karin Bergendal. Avgift 100 kr för medlemmar, 200 kr 
för övriga.  

Lördag 31 augusti  
Trädgårdens dag vid Bäckaskogs slott där föreningen visar kravodlade grönsaker. Fri 
entré.  Kontaktperson är Karin Bergendal. Samåkning från C4 skolan kl 10.00 där Ola 
Runfors är kontaktperson.  

Söndag 8 september  
Exkursion till Linderödsåsen med Gunnar Isaksson. Insekter som signalarter på 
skyddsvärd skog.  
Samling kl 10.00 vid C4-skolan. Kontaktperson är Ola Runfors.  

Torsdag 26 september  
Föredrag av Ola Olsson. Det skånska storkprojektet. Det senaste årets resultat 
presenteras.  
Östermalmskyrkan kl 19.00. Kontaktperson är Evert Valfridsson. Lokalen är bokad. 
Samarrangemang med Fågelklubben.  

Söndag 29 september  
Svampexkursion med Erik Heijbel. Samling kl 10.00 vid C4-skolan. Kontaktperson är 
Karin Bergendal.  

Vecka 40 Miljövänliga veckan. Tema ”Potatis – den nyttiga men ofta besprutade 
knölen”  
Lördag 28 september.  
Arrangemang på Domus i Kristianstad Tema: Potatis (i samarbete med KRAV-
odlaren Torbjörn Olsson). Kontaktperson är Helen Titoff  

Lördag 5 oktober.  
Studiebesök på kretsloppsparken i Snårarp kl 9.00 – 10.30. Samåkning från C4-
skolan kl 08.45. Kontaktperson är Birgitta Vallgren.  

Söndag 20 oktober  
Lavexkursion med Ulf Arup till det blivande naturreservatet vid Maltesholm. Samling 
vid C4-skolan kl 10.00. Kontaktperson är Evert Valfridsson.  

Lördag 9 november  
Studiebesök på Botaniska trädgården i Lund under ledning av Marie Widén. Tropisk 



regnskog och ökenkaktusar.  
Samling vid C4-skolan kl 10.00. På Botan i Lund kl 11.00. Kontaktperson är Charlotte 
Wigermo.  
Buss och tågtider anges i programmet.  

Tisdag 19 november  
Bildvisning av Patrik Olofsson. Bilder från Kristianstad Vattenrike.   
Östermalmskyrkan kl 19.00. Kontaktperson är Christer Neideman. Lokalen är bokad.  

Torsdag 26 december  
Annandagjulpromenad med Christer Neideman. Samling kl 10.00 vid Badhuset  

Programmet går i tryck första veckan i augusti. Text till programmet lämnas i god tid 
till Christer Persson, i första hand via e-post.  
Etiketter är beställda. Kontaktpersoner och telefonnummer annonseras i 
Kristianstadsbladet.  

§ 28 Övrigt Diskuterades åtgärder för att försöka framställa någon form av 
informationsplanscher som beskriver SNF och kretsens verksamhet. Bland annat har 
behovet dykt upp i samband med att SNF-kretsen medverkat i olika utåtriktade 
arrangemang. Styrelsen beslöt att uppdra åt Ola Runfors, Patrik Olsson, Karin 
Bergendal och Evert Valfridsson att ta fram lämpligt material som presenterar 
naturskyddsföreningen och kristianstadskretsen och dess verksamhet.  

§ 29 Nästa möte  
Programutskick sker onsdagen den 14 augusti på Högskolan i Kristianstad kl 19.00.  

Styrelsen träffas nästa gång torsdagen den 22 augusti klockan 19.00 hos Christer 
Neideman.  

§ 30 Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet.    

Kristianstad den 5 juni 2002  

Vid protokollet: Evert Valfridsson, sekreterare  

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

måndagen den 13 maj 2002 hemma hos Christer Persson i Degeberga 

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

Frånvarande: Patrik Olsson, Ola Runfors, Johan Röjestål, Carina Wettemark och 
Charlotte Wigermo. 

§ 18 Mötet inleds med en vandring i det blivande naturreservatet Degeberga backar. 
Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar styrelsen välkommen och 
förklarar mötet öppnat.  

§ 19 Rapporter  

Evert Valfridsson rapporterar att exkursionen till Fjällmossen lördagen den 13 april 
var lyckad. Man lyckades dock bara nätt och jämnt se några orrar, beroende på 
skymmande vegetation och danska besökare.  

Karin Bergendal meddelar att nybörjarcirkeln om blommor startade onsdagen den 17 
april. 9 personer deltar i cirkeln. 

Christer Neideman rapporterar att den geologiska exkursionen söndagen den 21 
april var bra. 15 personer deltog i resan som gick till Västanåberget. Under ledning av 
geologen Jon Warnhag besöktes bland annat glimmerskifferbrottet i Grönhult och 
Västanå gruva. 

Evert Valfridsson meddelar att vårexkursionen till Kjugekull torsdagen den 25 april 
lockade ca 25 personer. Exkursionen var bra och deltagarna fick bland annat se 
kattfot och sloknunneört. 

Christer Neideman rapporterar att länsstämman i Kristianstad lördagen den 27 april 
gick bra. 14 personer deltog på exkursionen till Lillö och ett 30-tal deltog i vandringen 
på Lingenäset. Kristianstads kommun bjud på lunch. Stämman delegerade åt vår 
styrelse att utse ordförande i valberedningen. 

Ingen i styrelsen deltog i temadagen om energi lördagen den 27 april pga 
länsstämman. 

David Stålberg meddelar att exkursionen till Hörlinge ängar lördagen den 4 maj 
lockade ett 10-tal deltagare. Ytterligare ett 15-tal personer anslöt i samband med att 
Göingebygdens Biologiska Förening hade samma exkursionsmål. 

Christer Neideman rapporterar att grodexkursion onsdagen den 8 maj flyttats till den 
14 maj. Christer ordnade en vandring vid Herkules och Håslövs ängar åt de som inte 
nåtts av att exkursionen var flyttad. 5 personer deltog och fick bland annat höra 
rördrom och dubbelbeckasin. 

Evert Valfridsson meddelar att Fågelskådningens dag söndagen den 12 maj lockade 
mycket folk. 



§ 20 Höstprogrammet 

Christer Neideman går igenom programgruppens förslag till höstprogram. 

Styrelsen fastställer följande program: 

Onsdag 28 augusti 
Start av svampcirkel. Ledare: Karin Bergendal. 

Lördag 31 augusti 
Trädgårdens dag. Kontaktperson är Karin Bergendal. 

Söndag 8 september 
Exkursion med Gunnar Isaksson. Insekter som signalarter på skyddsvärd skog. 
Samling kl 10.00 vid C4-skolan. Kontaktperson är Ola Runfors. 

Torsdag 26 september 
Föredrag av Ola Olsson. Det skånska storkprojektet. 
Östermalmskyrkan kl 19.00. Kontaktperson är Evert Valfridsson. Lokalen är bokad 

Söndag 29 september 
Svampexkursion med Erik Heijbel. Samling kl 10.00 vid C4-skolan. Kontaktperson är 
Karin Bergendal. 

Vecka 40 Miljövänliga veckan. 

Lördag 28 september. 
Arrangemang på Domus i Kristianstad Tema: Potatis (i samarbete med Torbjörn 
Olsson). Kontaktperson är Helen Titoff 

Söndag 20 oktober 
Lavexkursion med Ulf Arup till Maltesholm. Samling vid C4-skolan kl 10.00. 
Kontaktperson är Evert Valfridsson. 

Tisdag 19 november 
Bildvisning av Patrik Olofsson. Bilder från Kristianstad Vattenrike.  
Östermalmskyrkan kl 19.00. Kontaktperson är Christer Neideman. Lokalen är bokad. 

Lördag 9 november 
Studiebesök på Botaniska trädgården i Lund under ledning av Marie Widén. 
Samling vid C4-skolan kl 10.00. På Botan i Lund kl 11.00. Kontaktperson är ? 
Buss och tågtider anges i programmet. 

Torsdag 26 december 
Annandagjulpromenad med Christer Neideman. Samling kl 10.00 vid Badhuset 

Programmet går i tryck första veckan i augusti. Text till programmet lämnas i god tid 
till Christer Persson, i första hand via e-post. 

Etiketter är beställda. 



Eventuellt tillkommer: 

Lördag 5 oktober (Miljövänliga veckan) 
Studiebesök på kretsloppsparken i Snårarp 
Anders Hallengren och Birgitta Vallgren kollar upp om det går att arrangera. 

§ 21 Övrigt 

Kontaktperson för skogliga frågor 

Anders Hallengren meddalar att han önskar avgå som kretsens skogskontaktperson.  
Styrelsen utser Ola Runfors till kretsens kontaktperson för skogliga frågor. 

§ 22 Nästa möte 

Styrelsen träffas nästa gång onsdagen den 5 juni klockan 19.00 i Helén Titoffs 
kolonistuga på Lekholmsvägen i Nosaby. 

§ 23 Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet. 

Degeberga den 13 maj 2002  

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

onsdagen den 10 april 2002 hemma hos Christer Neideman i Kristianstad. 

Närvarande: Karin Bergendal, Christer Neideman, Christer Persson, Ola Runfors, 
Helen Titoff, Evert Valfridsson och Charlotte Wigermo 

Frånvarande: Anders Hallengren, Patrik Olsson, Johan Röjestål, David Ståhlberg, 
Birgitta Vallgren och Carina Wettemark.  

§ 9 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar styrelsen välkommen och 
förklarar mötet öppnat. Nya ledamöter hälsas välkomna och styrelsemedlemmarna 
presenterar sig för varandra. 

§ 10 Rapporter  

Karin Bergendal meddelar att kretsen inte medverkar på vildmarksdagen vid 
Lerjevallen i höst. Karin framför önskemål om att hon gärna ser att det startas en 
"Natursnokargrupp" i vårt norra verksamhetsområde. 

Karin Bergendal rapporterar att sju personer har hittills anmält sig till botanikcirkeln. 

Christer Neideman meddelar att kretsen i år fått 3 500 kronor i bidrag från "Kultur och 
Fritid" i Kristianstads kommun. 

Evert Valfridsson rapporterar att Kretsrådet hade möte den 17 mars. Bland frågorna 
som diskuterades fanns bland annat storkprojektet, årsboken och styrelsen i 
länsförbundet. Förfrågan har gått ut från riksföreningen om någon krets i Skåne kan 
arrangera nästa års riksstämma den 14 - 15 juni. 

Charlotte Wigermo meddelar att hon deltog på Studiefrämjandets årsmöte. Det var 
ovanligt lite folk på årsmötet. 

Evert Valfridsson rapporterar att arrangemanget med Allmänhetens miljöforum den 
19 mars var bra och lockade ett 60-tal personer. 

Evert Valfridsson meddelar att vattenföredraget den 20 mars var mycket bra. Ett 25-
tal personer mötte upp. 

Evert Valfridsson rapporterar att röjardagen vid Gyetorp den23 mars lockade ett 30-
tal personer. Aktiviteten var mycket lyckad. Arrendatorn deltog och var mycket 
tacksam. Kristianstadsbladet gjorde ett bra reportage. 

Christer Neideman meddelar att vattenseminariet den 23 mars var bra och lockade 
ett 70-tal åhörare. 

§ 11 Inför länsstämman 
Christer Neideman går igenom planeringen inför länsstämman i Kristianstad den 27 
april. Stämman genomförs på Högskolan i hus 6 kl 13.00. Styrelsen utser Karin 
Bergendal, Evert Valfridsson, Christer Persson, Ola Runfors och Birgitta Vallgren till 
kretsens ombud på stämman. 



§ 12 E22 Linderöd - Tollarp 

Christer Neideman meddelar att kretsen har möjlighet att yttra sig inför 
riksföreningens svar på remiss om väg E22, del Linderöd - Tollarp. Riksföreningens 
yttrande ska vara inne senast den 29 april. Styrelsen finner att kretsens tidigare 
ställningstagande ligger fast. I vårt svar bör det påpekas att det saknas utredning om 
"nollalternativ" i MKB-förfarandet. Christer Neideman författar svar till riksföreningen i 
samråd med Magnus Billkvist på länsförbundets kansli. 

§ 13 Remiss: "Bildande av naturreservatet Degeberga backar i Kristianstads 
kommun" Styrelsen går översiktligt igenom förslaget och finner att det verkar bra. 
Kommunen fick delegation av länsstyrelsen att bilda reservatet 1992 och har haft god 
tid på sig att få fram förslaget . Christer Neideman får styrelsens uppdrag att författa 
ett positivt svar på remissen.  

§ 14 Riksstämman 
Årets riksstämma sker i Sundsvall den 15 - 16 juni. Styrelsen utser Christer 
Neideman till kretsens representant. Om Christer får förhinder att åka får Karin 
Bergendal representera kretsen.. 

§ 15 Övrigt 
Vattenskidförbud 
Christer Neideman meddelar att Kristianstad kommun planerar att genomföra förbud 
mot vattenskidåkning i Araslövssjön, Hammarsjön, Helge å och sträckan Torsebro till 
havet. Christer Neideman får i uppdrag att besvara skrivelsen och tillstyrka förbudet. 
Påpekande bör göras om att vattenskidåkning ger upphov till svallvågor som kan 
skada flytande fågelbon och som kan leda till att ungkullar splittras.  

"Levande landskap"-invigning 
Kretsen har fått inbjudan till invigning av kampanjen "Levande landskap" som 
genomförs i Äspinge i Hörby kommun den 15 maj. Vi har möjlighet att framföra vårt 
budskap på ett informationstorg. Anmälan ska ske till länsstyrelsen och Anders 
Hallengren är en av länsstyrelsens kontaktpersoner. 

§ 16 Nästa möte 
Programgruppen träffas nästa gång torsdagen den 2 maj kl 19.00 hemma hos 
Christer Neideman. 

Nästa styrelsemöte sker måndagen 13 maj klockan 19.00 hos Christer i Degeberga. 
Mötet inleds med en kort rundvandring på Degeberga backar. 

§ 17 Styrelsen tackar Christer och Gerd för kaffe med mackor. 
Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet. 

Degeberga den 10 april 2002 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 



Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen för 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad onsdagen den 6 mars 2002 i 

Östermalmskyrkan i Kristianstad 

Närvarande: Anders Hallengren, Christer Neideman, Christer Persson, Ola Runfors, 
David Ståhlberg, Evert Valfridsson och Charlotte Wigermo. 

§ 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, Christer Neideman, Patrik Olofsson, 
Christer Persson, Ola Runfors, Evert Valfridsson och Charlotte Wigermo. 

§ 4 Styrelsen utser Evert Valfridsson till föreningens representant i 
Naturskyddsföreningen i Skånes kretsråd  

§ 5 Styrelsen utser kontaktpersoner enligt följande: 

Inom kretsen 
Energi: Christer Neideman 
Handla miljövänligt (mat och förpackningar): Karin Bergendal 
Jordbruk: Johan Röjestål, David Ståhlberg och Carina Wettemark 
Kulturlandskapet: Bertil Helgesson 
Skog: Ola Runfors och Evert Valfridsson 
Studiefrämjandet: Karin Bergendal och Anders Hallengren 
Trafik: Christer Neideman och Evert Valfridsson 

Ortsombud 
Arkelstorp: Karin Bergendal 
Bromölla: Hans Berggren 
Degeberga: Christer Persson 
Fjälkinge: Kurt Andersson 
Tollarp: Evert Valfridsson 
Åhus: Anders Sigfridsson 

§ 6 Övrigt 
Christer Neideman informerar om ett möte angående vallen på den östra sidan om 
Hammarsjön sker på Söderportskolan den 12 mars kl 19.00. Christer kan inte gå på 
mötet och uppmanar att någon i styrelsen bör bevaka mötet. 



Christer Neideman informerar om att kretsen fått förslag till bildande av naturreservat 
på Degeberga backar. Christer Neideman får i uppdrag att författa ett positivt svar på 
remissen. 

Christer Neideman meddelar att länsstyrelsens miljöenhet avstått från att yttra sig i 
ärendet om jakt på enkelbeckasin på Trolle-Ljungby. Styrelsen ger Christer 
Neideman i uppdrag att författa en skrivelse i ärendet. 

Christer Persson ställer frågan om någon i styrelsen har något att invända mot att vi 
lägger ut namn och adressuppgifter till styrelsemedlemmarna på våra hemsidor. 
Ingen i styrelsen finner något att invända mot detta. 

Styrelsen uppdrar åt Christer Persson att se till att kretsens organisationsnummer 
knyts till vår nya kassör, Anders Hallengren. 

§ 7 Styrelsen träffas nästa gång onsdagen den 10 april 2002 klockan 18.30 hemma 
hos Christer Persson i Degeberga 

§ 8 Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat 

Degeberga den 6 mars 2002 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 



Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma med Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad onsdagen den 6 mars 2002 i Östermalmskyrkan i Kristianstad  

§ 1 Stämman öppnas  
Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar 
kretsstämman öppnad. Ett 40-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 Lars Uggla och Lars Engel 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 80:e verksamhetsår. 
Årsberättelsen finns på föreningens hemsida och kopior fanns tillgängliga på bokbordet 
vid stämman. Styrelsen har valt att inte trycka årsberättelsen i år för att spara 
tryckkostnader.  
Ordföranden går igenom årsberättelsen och framhåller att kretsen har haft en 
omfattande verksamhet under året. Medlemsstatistiken är  ökande. Vår ekonomi är i 
balans och verksamheten har gett ett överskott på drygt 1000 kronor. Kretsen har haft 
barnverksamhet i "Natursnokargrupper". Grodgruppen har haft exkursion och bedrivit 
inventering i Kristianstads kommun. Floravårdsgruppen har deltagit i projekt för att 
bevara rödlistade arter och har arrangerat  röjardag samt flera exkursioner under 
sommaren. Kretsen har bedrivit studiecirklar och har arrangerat flera uppskattade 
föredrag.  Under året har studiebesök och exkursioner genomförts och intresset har 
varit stort. Kretsen firade 80-årsjubileum på Annandagjulpromenaden. Kretsen har haft 
aktiviteter under jordbrukskampanjen och miljövänliga veckan. Örnutfodring har 
bedrivits som tidigare. Antalet fångade och av föreningen flyttade duvhökar uppgick 
under 2001 till 91 stycken. 
 
 
Verksamheten med hemsidor på Internet har utvecklats vidare och styrelsen utnyttjar  
E-post i stor omfattning i syfte att få ner kostnaderna för porto. Styrelseprotokoll, 
insändare, debattartiklar, evenemangsrapporter m m läggs ut på hemsidorna i allt större 
utsträckning. Ett par tusen besökare tar regelbundet del av vår information på nätet och 
den största besöksfrekvensen har sidorna som rör artobservationer. 
 
 
Christer Neideman har under året varit ordförande och Johanna Grönroos har varit 
styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Skåne. Kretsen var väl representerad på 
länsstämman i Höör.  
 



 
Evert Valfridsson erinrar om att texten under rubriken Miljövård, E22 förbi Linderöd och 
Tollarp kan missuppfattas. Vägverket har inte fattat beslut om vägdragningen än. 
 
 
Kretsstämman betraktar årsberättelsen för föreningens 80:e verksamhetsår som 
offentliggjord och godkänner densamma. 
 
 
§ 6 Räkenskapssammandrag och revisionsberättelse  
Föreningens kassör Anders Johansson går igenom balans- och resultaträkning för det 
gångna verksamhetsåret. Årets verksamhet slutade i ett överskott på  1 068 kronor och 
99 öre. Föreningens tunga utgiftsposter är kostnaden för trycksaker och porto. Styrelsen 
har verkat för att hålla nere årets utgifter och det har gett positivt resultat.  
 
 
Revisionsberättelsen läses upp av Torgny Roosvall. Revisorerna godkänner 
räkenskaperna och hur verksamheten i övrigt har bedrivits och tillstyrker ansvarsfrihet 
för styrelsen. 
 
 
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet  
Kretsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2001.  

§ 8 Val av ordförande för 2002  
Val av ordförande i kretsen för 2002. I tur att avgå är Christer Neideman.  
 
Valberedningen föreslår omval.  
 
Kretsstämman beslutar omvälja Christer Neideman.  

§ 9 Val av kassör för 2002  
Val av kassör för 2001. I tur att avgå är Anders Johansson.  
 
Valberedningen föreslår nyval av Anders Hallengren som kassör samt nyval  av David 
Stålberg som vice kassör.  
 
Kretsstämman beslutar nyvälja Anders Johansson som kassör och David Stålberg som 
vice kassör.  
 
Kretsstämman beslutar att ordföranden, Christer Neideman, kassören Anders 
Hallengren och vice kassören David Stålberg, var för sig skall kunna teckna kretsens 
(föreningens) firma samt disponera kretsens (föreningens) konton i SE-banken och 
Kristianstads Sparbank samt kretsens (föreningens) postgiro.  

§ 10 Val av fem styrelseledamöter för 2002 - 2003  
Val av fem styrelseledamöter för tiden 2002 - 2003 I tur att avgå är Karin Bergendal, 
Johanna Grönroos, Jenni Johansson, Christer Persson och Evert Valfridsson.  
 
Johanna Grönroos och Jenni Johansson har undanbett sig omval.  



 
Valberedningen föreslår omval av  Karin Bergendal, Christer Persson och Evert 
Valfridsson samt nyval av Ola Runfors och Helen Titoff. Ordföranden meddelar att 
Helen Titoff är tveksam till inval.  
 
Stämman föreslår nyval av Patrik Olsson istället för Helen Titoff.  
 
Kretsstämman beslutar omvälja Karin Bergendal, Christer Persson och Evert 
Valfridsson till styrelseledamöter för tiden 2002 - 2003.  
 
Kretsstämman beslutar nyvälja Ola Runfors och Patrik Olsson till styrelseledamöter för 
tiden 2002 - 2003. 
 
 
§ 11 Fyllnadsval  
Anders Hallengren, som valdes till kassör, är vald som styrelseledamot under tiden 
2001 - 2002. Fyllnadsval måste därför ske av ny ledamot som ersätter Anders 
Hallengren i styrelsen under 2002.   
 
Valberedningen föreslår fyllnadsval av Patrik Olsson. Då Patrik Olsson blivit vald som 
styrelseledamot för tiden 2002 - 2003 lämnas frågan öppen till stämman.  
 
Stämman föreslår att för säkerhets skull välja in två nya ledamöter: Charlotte Wigermo 
och Helen Titoff.  
 
Kretsstämman beslutar välja Helen Titoff och Charlotte Wigermo till styrelseledamöter 
för 2002.   

§ 12 Val av två revisorer för 2002  
Val av två revisorer för 2002. Nuvarande är Torgny Roosvall och Kristina Öhman.  
 
Valberedningen föreslår omval.  
 
Kretsstämman beslutar omvälja Torgny Roosvall och Kristina Öhman till revisorer för 
2002.  

§ 13 Val av två revisorssuppleanter för 2002  
Val av två revisorssuppleanter för 2002. Nuvarande är Sven Birkedal och Gert Tollgren.  
 
Valberedningen föreslår omval av Gert Tollgren och Sven Birkedal.  
 
Kretsstämman beslutar omvälja Gert Tollgren  och  Sven Birkedal till 
revisorssuppleanter för 2002.  

§ 14 Val av valberedning för 2002  
Val av valberedning för 2002. 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 2002. Kenth Ljungberg utses till sammankallande.  

§ 15 Inkomna motioner  
Inga motioner har lämnats in till kretsstämman  

§ 16 Övriga ärenden  
Verksamhetsplan för 2002  
Christer Neideman föredrar styrelsens förslag till  verksamhetsplan för 2002, som 
innehåller den huvudsakliga inriktningen för föreningens arbete under det kommande 
året.  
 
Kretsstämman beslutar godkänna styrelsens förslag till  verksamhetsplan.  

Budget för år 2002  
Ordföranden presenterar styrelsens förslag till budget för 2002. Under 2002 kommer 
programbladen utformas på samma sätt som  förra året i syfte att få ner 
tryckkostnaderna. Inkomster och utgifter förväntas vara stabila. Grodgruppen förväntar 
stora bidrag för inventering och biotopvård. Grodgruppens utgifter beräknas gå jämnt ut 
med förväntade bidrag.   
 
Styrelsen föreslår en budget som visar ett underskott på 3 000 kronor.  
 
 
Kenth Ljungberg ställer fråga om det är lämpligt att gå ut med en "tiggarkampanj" till 
medlemmarna för att på så sätt få in nya inkomster till kretsen. Så har skett tidigare med 
positivt resultat. Stämman diskuterar åtgärden och rekommenderar styrelsen att 
överväga detta.  
 
Kretsstämman godkänner och fastställer  styrelsens förslag till budget för 2002.   
 
Frågan om delegation till styrelsen av rätten att utse representanter till 
Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma 
Christer Neideman föreslår att kretsstämman delegerar rätt åt styrelsen att utse 
föreningens representanter till Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma 2002 som 
genomförs i Kristianstad.   
 
Kretsstämman beslutar att delegera rätten att utse föreningens representanter till 
Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma 2002 åt styrelsen .  

§ 17 Stämman avslutas  
Christer Neideman tackar för visat intresse, riktar ett särskilt tack till avgående 
styrelseledamöter och överlämnar blommor och en bok till den avgående kassören 
Anders Johansson. Ordföranden hälsar de nya ledamöterna i styrelsen välkomna och 
förklarar stämman avslutad.  

Ordet överlämnas därefter till kvällens föredragshållare, Torgny Roosvall, som föreläser 
om Den Skånska florans utforskande och skydd samt om rödlistade kärlväxter i 
Kristianstads kommun. 
 



 
Torgny inleder med att förtälja historian om hur den skånska floran har utforskats och 
skyddats genom århundradena. Startpunkten blev 1534 då Christian Pedersens "Bog 
om Urtevand" utkom. Många viktiga händelser nämndes, t ex Linnés Skånska resa, Nils 
Liljas Skånska Flora från 1838, Areschougs Skånska flora från 1866, fridlysning av 
sjönöt i Immeln 1905, bildandet av SNF den 16 maj 1909 och  Skånes 
Naturvårdsförbund den 12 februari 1910, Weimarks skånska flora från 1963, Projekt 
Linné 1972, kampanjen "Floravård i skogsbruket" som ledde till att kretsens 
Floravårdsgrupp bildades 1981, bildandet av Databanken för hotade arter (numera 
ArtDatabanken) 1985, bildandet av floraväktarverksamheten 1987, den senaste 
inventeringen "Skånes Flora" som drog igång 1989, ny artskyddsförordning och nya 
fridlysningsföreskrifter för hela landet utfärdades 1999 och ny nationell rödlista som 
utkom den 10 maj 2000. 
 
 
Torgny berättar att det finns ca 3 900 kärlväxtarter i landet. Av dessa betraktas 1 700 
arter som tillfälliga, 300 som förvildade och 1 900 som bofasta. Det finns ca 2 00 
småarter och 430 underarter. Av dessa är 503 rödlistade och 328 hotade (varav 73 är 
bofasta i Kristianstads kommun) Kristianstads  kommun har många hotade arter, 
beroende av många faktorer t ex det geografiska läget, geologiska förhållanden, 
klimatet, topografin, sjöarna, vattendragen, skogen och det småskaliga jordbruket.   
Torgny visade följande intressanta sammanställning av rödlistade arter i Kristianstads 
kommun: 

Hotkategori Antal arter  
före 1990 

Antal lokaler  
före 1990 

Antal arter  
efter 1990 

Antal lokaler 
efter 1990 

RE 5 17 0 0 

CR 13 79 6 10 

EN 40 252 21 75 

VU 63 ca 850 46 468 

Därefter visade Torgny bilder och fakta om utvalda rödlistade arter som finns i 
Kristianstads kommun: 

Art Antal lokaler  
före 1990 

Antal lokaler  
efter 1990 

Antal lokaler  
idag 

Sandnejlika 84 54 37 

Kritsuga 0 3 3 

Sandnörel 15 1 1 

Hålrot 2 2 2 

Sandvedel 10 7 7 

Rutlåsbräken 8 3 2 

Martorn 12 5 5 

Kustgentiana 14 2 1 

Sandlusern 9 3 2 



Kalvnos 3 1 1 

Hårnarv 6 2 1 

Fältnocka 12 2 1 

Rosenlök 10 1 1 

Krypfloka 33 10 10 

Flockarun 28 12 12 

Ryl 48 28 28 

Kråkkrassing 5 15 15 

Ljungsnärja 18 4 4 

Klockgentiana 16 6 1 

Honungsblomster 33 16 16 

Piggfrö 8 1 1 

Vit kattost 18 1 1 

Dvärgserradella 20 7 7 

Sandtimotej ? 53 Många 

Jättemöja 22 12 12 

Källfräne 4 1 1 

Luktvädd 49 34 30 

Gullstånds 54 81 28 

Åkermadd 21 4 4 

Torgny avslutade föreläsningen med att hänvisa till Internet där det finns många 
intressanta länkar, bland annat till den virtuella floran, rödlistor, checklistor på svenska 
och till Naturskyddsföreningen i Kristianstad.  

Efter föredraget tackas Torgny av ordföranden för den intressanta och mycket 
uppskattade bildvisningen. Kvällen avslutas med gemensam förtäring av kaffe, te och 
utsökt goda frallor.  
   

Degeberga den 6 mars 2002  

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  
Justeras: Christer Neideman, ordförande, Lars Uggla och Lars Engel  

Bilagor till protokollet:  
Årsberättelse för år 2001  
Räkenskapssammandrag för år 2001  
Revisionsberättelse  
Verksamhetsplan för 2002  
Budget för 2002 



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

måndagen den 25 februari 2001 hemma hos Christer Neideman i Kristianstad. 

Närvarande: Anders Hallengren, Anders Johansson, Christer Neideman, Christer 
Persson, David Ståhlberg, Evert Valfridsson. 
Frånvarande: Karin Bergendal, Johanna Grönroos, Jenni Johansson , Johan 
Röjestål, Birgitta Vallgren och Carina Wettemark.  

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

§ 62 Rapporter 
Christer Neideman rapporterar att vinterexkursionen söndagen den 10 februari 
lockade ett tiotal medlemmar samt lika många studenter från Högskolans 
internationella kurs i Environmental Education. Det blev egentligen en extremt tidig 
vårexkursion, som ägnades åt att bese Kristianstads Vattenrike, när det är som 
vattenrikast. Redan strax efter Rödaledsrondellen sågs de första sånglärkorna 
fladdra över åkrarna. Vid Vinnöåns dal skymtades en nyanländ gravand bland alla 
gässen. Vid Hammarsjön sågs tusentals gäss - bland annat åtskilliga hundra 
nyanlända grågäss. Vid Hovbys f d bränneri skymtades en havsörn som drog norrut 
över södra delen av sjön. I höjd med Svaneholm sågs en stor flock sångsvanar beta 
på en översvämmad åker. 

Anders Hallengren meddelar att grodgruppen deltagit i en exkursion tillsammans med 
länsstyrelsen och WWF till Ravlunda skjutfält och till platser i Kristianstads kommun 
på vilka det kan bli aktuellt med biotopvårdande åtgärder för strandpadda. Syftet var 
att studera lyckade åtgärder på Ravlundafältet som underlag för planerade åtgärder i 
trakten söder om Kristianstad. 

Christer Persson rapporterar att det under en längre tid har varit stora problem med 
riksföreningens datorer, främst de som hanterar e-post och hemsidor. Kretsarna kan 
sedan två veckor tillbaka inte uppdatera sina hemsidor. Vidare har riksföreningen 
meddelat att systemet med q-mail kommer att upphöra under våren eftersom servern 
som systemet ligger på är gammal och håller på att haverera. Riksföreningen 
rekommenderar medlemmarna att istället skaffa sig e-postkonton i "Naturkontakt", 
dvs FirstClass-systemet. För vår del innebär det att vi inte längre kan skapa 
gruppmailadresser och att vi måste ändra e-postuppgifter på alla våra hemsidor, 
kuvert och programblad. De adresser som försvinner under våren är samtliga som 
slutar med "@kristianstad.snf.se". Christer uppmanar därför styrelsemedlemmarna 
att logga in på "Naturkontakt" och skaffa sig e-postadresser där istället (dvs adresser 
med ändelsen "@snf.se". 

§ 63 Ekonomi 
Anders Johansson meddelar att föreningen ekonomi är i balans och att vi har ett 
överskott på cirka 1000 kronor. Under året har utgifterna varit låga och inkomsterna 
stabila. 

Styrelsen går igenom budget för 2002 och enas om följande förslag att föreläggas på 
årsmötet: 



Intäkter 
Årsavgifter 23 000 kr 
Räntor 1 000 kr 
Gåvor och anslag 5 000 kr 
Grodgruppen intäkter 80 000 kr 
Övriga intäkter 1 000 kr 
Summa 110 000 kr 

Kostnader 
Trycksaker 10 000 kr 
Porto och annonser 11 000 kr 
Vilt- och fågelvård 2 000 kr 
Aktiviteter 3 000 kr 
Föreläsningar m m 7 000 kr 
Grodgruppen utgifter 80 000 kr 
Summa 113 000 kr 

Styrelsen väljer sålunda att föreslå en budget med ett förväntat underskott på 3 000 
kr. 

§ 64 Inför årsmötet 

Christer Persson rapporterar att inga motioner har kommit in till årsmötet. 

Christer Neideman meddelar att antalet medlemmar har ökat till 1 355 (2001-12-31). 
Av dessa är 393 familjemedlemmar. 

Christer Persson meddelar att det fortfarande saknas text till årsrapporten och att den 
därför inte kan utformas som planerat utan istället får pusslas ihop provisoriskt med 
det material som hittills lämnats in. 

Styrelsen går igenom verksamhetsplanen och enas om smärre justeringar att 
föreläggas på årsmötet. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2002 medföljer 
protokollet som bilaga. 

§ 65 Remiss till 22 mars: "Strategi för lokalisering av vindkraftverk i 
Kristianstads kommun" Styrelsen går igenom förslaget och finner att det är alltför 
få områden som återstår för vindkraftverk när hänsyn tagits till alla motstående 
intressen. Christer Neideman får styrelsens uppdrag att svara på remissen.  

§ 66 Remiss till 2 april: "Förslag till bildande av naturreservatet Rinkaby ängar  
Styrelsen går översiktligt igenom förslaget och finner inget att invända. Anders 
Hallengren får styrelsen uppdrag att besvara remissen på ett positivt sätt.  

§ 67 Ansökan om "grodpengar" 
Anders Hallengren meddelar att grodgruppen önskar söka 5 000 kronor i 
projektmedel från riksföreningen för biotopvårdande åtgärder för grodor. Ansökan ska 
vara riksföreningen tillhanda senast den 18 april. Styrelsen uppdrar åt Anders att 
söka medlen och beslutar att ställa motsvarande medel till grodgruppens förfogande 
om ansökan ej beviljas. 



§ 68 Storkfadder 
Christer Neideman meddelar att WWF brottas med ekonomiska problem som bland 
annat innebär minskat ekonomiskt stöd till storkprojektet. Föreningen har fått 
erbjudande om att sponsra det skånska storkprojektet genom att bli fadder för en 
stork till en kostnad av 1 000 kronor. Styrelsen beslutar att kretsen ska vara fadder åt 
en stork för 1 000 kronor per år. 

§ 69 Övrigt 
Möte om förvaltningsplan för grågås 
Christer Neideman meddelar att mötet sker den 28 februari. Christer Neideman får 
styrelsen uppdrag att bevaka mötet och att framföra att det är olämpligt med jakt 
under häckningstiden. 

Möte "Jordbruket gör Skåne skånskt" 
Christer Neideman meddelar att mötet sker den 1 mars på rådhuset i Kristianstad. 
David Stålberg får styrelsen uppdrag att bevaka mötet. 

Studiefrämjandets årsmöte 
Mötet sker den 14 mars. Styrelsen utser Karin Bergendal och Evert Valfridson till 
kretsens representanter. Ytterligare en styrelsemedlem får delta. 

Kungliga skogs- och lantbruksakademien 
Kretsen har fått inbjudan till seminarium i Stockholm den 20 mars på temat "Vem 
köper biologisk mångfald"  

Region Skånes miljöpris 2002 
Region Skåne efterlyser kandidater till deras miljöpris 2002. Förslag skall vara 
lämnade före den 15 mars. Anders Hallengren föreslår kandidat som styrelsen 
godkänner. Anders får styrelsens uppdrag att anmäla kandidaten. 

§ 70 Nästa möte 
Styrelsen träffas nästa gång för ett kort konstituerande möte efter kretsstämman den 
6 mars. Nästa styrelsesammanträde sker onsdagen 10 april klockan 19.00. Plats 
meddelas i kallelsen. 

§ 71 Styrelsen tackar Christer och Gerd för kaffe med bullar. 
Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet. 

Degeberga den 25 februari 2002 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  

Justeras:Christer Neideman, ordförande 

Bilaga Styrelsen förslag till verksamhetsplan för 2002 

  

 

http://www.kristianstad.snf.se/protokoll/2002/2002.pdf

