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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad onsdagen den 17 november 2004 hos Anders Hallengren, 

Magistervägen 14 i Önnestad.  

Närvarande: Christer Neideman, Evert Valfridsson, Anders Hallengren, Karin 
Bergendal, Birgitta Vallgren, Åsa Jakobsson och Charlotte Wigermo.  

Återbud från: Sara Svärd, Ola Runfors, Helen Titoff och David Ståhlberg.  

§ 41. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 42. Evert Valfridsson valdes till sekreterare för kvällens sammanträde.  

§ 43. Rapporter.  

A/ Evert Valfridsson rapporterade från vandringen den 24 oktober inom det område, 
som ska bli nytt naturreservat på Balsberget. Bl.a. framhöll han den fina guidning 
som Ulla Berglund från Skogsvårdsstyrelsen och kommunens naturvårdssamordnare 
Hans Cronert svarade för.  

B/ Anders Hallengren meddelade att han lett en örnskådningsvandring med 
Turistföreningen ute kring Vannebergafuret.  

C/ Evert Valfridsson meddelade att det sedan länge bestämda kretsrådsmötet den 24 
oktober ställdes in p.g.a. för få deltagare. Nytt sammanträdet med kretsrådet blir nu 
den 5/12 2004 i Lund. Bl.a. kommer man att välja valberedning och diskutera vilka 
konkreta brister i skötseln av naturreservaten i Skåne, som SNF-kretsarna kan peka 
på.  

Styrelsen beslöt att uttala att man i stort sett tycker att skötseln av reservaten inom 
kretsens verksamhetsområde är bra. Möjligen bör man notera risken för igenväxning 
av Boarps hed.  

D/ Karin Bergendal meddelade att hon som närnaturguide ska gå en distanskurs i 
pedagogik.  

E/ Charlotte Wigermo redogjorde för de trädesbruks- och naturvårdande åtgärder 
som vidtagits på sandstäppsområdena i Åhus. Bl.a. konstaterades att den harvning 
som gjorts inte verkat vara helt tillfredsställande och ska göras om. Hon framhöll 
också den positiva inställning till projektet som finns från inte minst kommun 
företrädarnas håll. Ytterligare insatser för att försöka återskapa fler områden kommer 
först, när resultaten från pågående försöka är klara.  

§ 44. Christer Neideman redogjorde för den detaljplan för Åhus 558:2 m.fl. 
fastigheter, som berör ett ut bl.a. florasynpunkt mycket fint området öster om 
rondellen vid Statoil. Han redogjorde också för ett förslag till yttrande i ärendet.  

"Syftet med detaljplanen är att bl.a. kunna uppföra en bowlinghall på ett utfyllt 
område bak Statoil-macken.  



I samrådsplanen konstateras att den södra delen av det område, som ännu ej utfyllts 
innehåller botaniskt intressanta partier: artrika torrängar och till och med sandstäpp. 
Tyvärr konstaterar man senare under rubriken miljökonsekvenser att dessa områden 
måste fyllas ut ’eftersom de ligger för lågt’. Detta gäller tydligen även för det område 
som ej skall bebyggas (tänkt p-plats?) söder om den tänkta bowlinghallen.  

Enligt inventering av Kjell-Arne Olsson, i Naturskyddsföreningens floragrupp, är 
vegetationen i detta område mycket skyddsvärd Här växer: sandnejlika, fältsippa, 
solvända, pukvete, sandglim, sanddådra, axveronika, tofsäxing och trubbstarr. 
Speciellt de två sista arterna visar på områdets kvalité: tofsäxing är indikatorart för 
den sällsynta naturtypen sandstäpp och trubbstarren har i Åhus sin enda förekomst 
på svenska fastlandet. Massförekomsten av den vackert blåa axveronikan gör att 
området är mycket vackert under blomningen!  

Den bästa lösningen är att bowlinghallen byggs på annan plats! Om kommunen trots 
allt tillåter bowlinghallsbygge på denna plats föreslår Naturskyddsföreningen att man 
bevara så mycket som möjligt av områdets naturvärden på följande sätt:  

Bowlinghallen (med parkering) flyttas ca 10 m norrut. Innan den sydligaste markytan 
fylls upp, schaktas det översta sandlagret med torrängs- och 
sandstäppsvegetationen åt sidan, för att sedan kunna bredas ut ovanpå de 
främmande utfyllnadsmassorna. På detta sätt bevaras åtminstone en del av floran på 
ett enkelt sätt. Dessa åtgärder måste göras i samråd med Kjell-Arne Olsson så att så 
mycket som möjligt av växtligheten kan räddas!" Styrelsen beslöt att godkänna 
yttrandet..  

§ 45. Christer Neideman redogjorde vidare för ett planprogram för området vid 
Åbyvägen i Färlöv (Färlöv 2:29 m.fl. fastigheter). Det är ett ca sju hektar stort område 
vid väg 2041 och Torsebrovägens norra sida, som är avsett för bostadsbebyggelse.  

Styrelsen beslöt att man inte har något att invända mot planerna för området.  

§ 46.  
Diskuterades innehållet i programmet för januari – augusti 2005.   

Styrelsen beslöt att jobba vidare med och fastställa det kommande programmet för 
kretsen enligt diskussionerna vid sammanträdet. Se bilaga.  

§ 47. Christer Persson har meddelat att han tar en tids timeout från uppdraget som 
sekreterare och postmottagare i kretsen.  
Styrelsen beslöt att utse Christer Neideman till postmottagare tills vidare.  

§ 48. Styrelsen diskuterar den bordlagda frågan om ersättare till Anders Hallengren, 
som ansvarig för kretsens grodgrupp. Han vill slippa uppdraget p.g.a. ändrade 
arbetsuppgifter på Länsstyrelsen. Anders konstaterar att grodgruppens planer för 
åtgärder kring strandpaddorna har förmedlats till Claes Andrén.  

Styrelsen beslöt om fortsatt bordläggning av ärendet.  



§ 49. Konstaterades att SNF riks kommer att göra en speciell satsning på 
medlemsvärvning genom kretsarna under 2005.  

§ 50. Åsa Jakobsson erinrade om mötet den 23/11 2004 kl. 16.30 kring Björket i 
Kristianstad med stadsträdgårdsmästaren och kommunekologen. Från kretsen deltar 
Åsa J., Christer Neideman och Evert Valfridsson samt Gunnar Isaksson från 
Skogsvårdsstyrelsen i egenskap av insektsexpert.  

Styrelsen slog fast att SNF-kretsens önskemål i sammanhanget är att man ges 
möjligheter att komma med synpunkter när olika ärenden kring Björket behandlas. 
Styrelsen betonar vidare att kommunen måste undvika t.ex. kraftiga röjningsåtgärder 
och olika former av städning, som kan skada den biologiska mångfalden i detta 
synnerligen betydelsefulla och tätortsnära område.  

§ 51. Evert Valfridsson meddelar att Fältbiologerna i Skåne håller på att på nytt 
försöka få igång verksamhet i Kristianstad.  

§ 52.  
Ansvariga för det gångna årets olika aktiviteter påminns om att lämna en rapport från 
de olika arrangemangen snarast till Åsa Jakobsson.  

§ 53. Diskuterades tidpunkter för kommande sammanträden med styrelsen.  

Styrelsen beslöt att vid behov sammanträda nästa gång den 15/12 2004. Vidare 
beslöts att samlas för att ställa i ordning utskicket av programmet den 13 eller 16 
januari 2005 på Högskolan samt att genomföra styrelsesammanträden tisdagen den 
25 januari 2005 hos Charlotte Wigermo och onsdagen den 23 februari 2005 hos Åsa 
Jakobsson.  

§ 54. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat.  
 

Vid protokollet: Evert Valfridsson  
   

Justeras: Christer Neideman 

  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SNF-kretsen i Kristianstad 

torsdagen den 14 oktober 2004 hos Birgitta Vallgren, Kristianstad. 

Närvarande: Christer Neideman, Åsa Jakobsson, Birgitta Vallgren, Charlotte 
Wigermo, Sara Svärd och Evert Valfridsson.  

Anmält förhinder: Christer Persson, David Ståhlberg, Anders Hallengren, Helen Titoff, 
Ola Runfors och Karin Bergendal.  
   
  § 27. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 28. Evert Valfridsson utsågs till sekreterare vid kvällens sammanträde.  

§ 29. Rapporter.  

A/ Christer Neideman meddelade att kretsen fått 4.000 kronor i kommunalt bidrag, 
vilket är 1.000 kronor mer än förra året.  

B/ Ordföranden meddelade vidare att Karin Bergendals svampcirklar är igång.  

C/ Vattenskyddsdagen den 4/9 lockade ca 25 deltagare, som fick bl.a. en givande 
genomgång av kommunens arbete med att bygga skyddsvall mot framtida 
översvämningshot mot Kristianstad.  

D/ Evert Valfridsson konstaterade att 16 personer deltog vid ett uppskattat besök i 
Vattentornet i Kristianstad den 5/9 varvid man bl.a. fick höstens första observation av 
den pilgrimsfalkhane, som de senaste åren övervintrat hos oss.  

E/ Kulturnatten den 11/9 lockade knappt 50 deltagare i tipstävlingen som kretsen och 
Nordöstra Skånes Fågelklubb gemensamt arrangerade. Vidare delade kretsens 
företrädare ut program och medlemsvärvningsmaterial till ett stort antal besökare. 
Dock konstaterades att den följande söndagens vandringar inte lockade mer än två 
deltagare sammanlagt.   

F/Åsa Jakobsson meddelade att ett 70-tal personer besökte svamputställningen på 
Regionmuséet den 12/9.  

G/ Geologins dag på Hanö den 18/9 genomfördes med ca 25 deltagare, som hade 
en givande dag tillsammans med dagens guide Carl-Fredrik Glimberg. Vidare 
hänvisades till Christer Neidemans rapport från evenemanget.  

H/ Miljövänliga veckan-arrangemanget på Maxi den 25/9 genomfördes med bl.a. en 
tipstävling inne i butiken som resulterade i 35 inlämnade svar. Maxi bidrog med ett 
pris i form av en varukasse med olika miljömärkta varor. Vidare diskuterades 
lämpliga aktiviteter framöver inom "handla miljövänligt"-området. Åsa Jakobsson 
försöker få kontakt med intresserade medlemmar för bl.a. en eventuell studiecirkel i 
ämnet.  



I/ Johnny Karlssons föredrag den 12/10 om "Dynamiken speglad i Harry Martinsons 
skrifter" blev ett mycket lyckat arrangemang med drygt 40 besökande, som verkligen 
njöt av kvällens gäst och hans inspirerande framförande.  

J/ Charlotte Wigermo rapporterade från överläggningar - mellan kommunens 
företrädare och olika representanter för naturvården - kring försöket med trädesbruk 
på två platser i Åhus. Dels gäller det vid ett område där Nordanvägen möter väg 118, 
dels på ett område mellan Sånnaskolan och Golfklubben. Hon framhöll den positiva 
inställning, som råder kring det här projektet och som fortsätter med ytterligare 
åtgärder för att försöka få tillbaka den en gång rika sandstäppsfloran.  

§ 30. Diskuterades förslaget till kommunal översiktsplan och informationsmaterialet 
"Kristianstads växer", där den första remisstiden utgår den 12/11 2004. Christer 
Neideman redogjorde för de överläggningar som genomförts kring främst planerna 
för en framtida utbyggnad av området kring Näsby fält.   

Styrelsen beslöt, att i yttrandet framhålla att Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
betonar vikten av att i största möjliga mån undvika att bebygga den skyddszon som 
idag finns mellan naturrreservatet Näsby fält och Stridsvagnsvägen. Denna 
skyddande buffertzon bör vara minst 500 meter för att klara sin uppgift.   

SNF-kretsen accepterar de båda föreslagna bostadsområdena norr om Gamlegården 
såväl öster – dock med viss tvekan - som väster om Stridsvagnsvägen.   

Däremot anser vi, att de två föreslagna utbyggnadsområdena norr resp. söder om 
Hjärtebacken – båda väster om Stridsvagnsvägen - liksom det sydligaste området, 
där idag en provisorisk p-plats finns, helt ska utgå ur planen. Vi anser att det är 
orealistisk många nya lägenheter, som totalt föreslås byggas. Vi säger dock ja till 
bebyggelseplanerna för Hammarslundsområdet liksom till föreslagen förtätning av 
bostadsbebyggelsen i centrala delar av staden.  

Vidare beslöt SNF-kretsens styrelse att säga nej till den planerade nya vägen öster 
om Helgedal från den nuvarande vägen förbi N Åsum och upp till Hedentorp. Vi 
anser, att den är direkt omlämplig med hänsyn till den känsliga naturen i den här 
delen av Hammarsjöns närhet. Likaså fortsätter vi att säga nej till det planerade 
logistikcentrumet söder om Karpalund. Vidare avstyrker vi föreslagen bebyggelse i en 
del av Björketområdet.  

§ 31. Christer Neideman redogjorde för förslagen till två nya naturreservat i 
kommunen: Pulken-Yngsjön och Egeside, för att bevara de här områdenas egenart.  

Styrelsen beslöt att tillstyrka förslagen.  

§ 32. Grodgruppen. Anders Hallengren vill på grund av ändrade arbetsuppgifter 
ersättas av någon annan som ansvarig för verksamheten inom grodgruppen i 
kretsen. Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till nästa sammanträde och då försöka 
utse en grupp, som kan ansvara för den här viktiga delen i kretsen arbete.  

§ 33. Charlotte Wigermo redogjorde för den föreslagna åtgärdsplanen för kärrnocka, 
Tephroseris palustris. Inom kretsens område finns den enda idag livskraftiga 



populationen i landet av denna sällsynta och utrotningshotade växt – vid Levrasjön. 
Eventuella synpunkter på förslaget ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 15/12 
2004.   

Styrelsen instämmer i kraven på skydd av den aktuella växtlokalen och uppdrar åt 
Åsa Jakobsson att komma med förslag till yttrande från kretsen.  

§ 34. Diskuterades utvärderingen av miljövänliga veckan och informerades om 
höstkonferensen i Stockholm den 12/11 2004 på temat "Makten över 
miljömärkningen. Åsa Jakobsson föreslogs representera kretsen vid 
höstkonferensen.  

§ 35. Anna Hadders från Regionmuséet har informerat om en fotoutställning om 
insekter, "Fjärilar i nattens sken" som genomförs på muséet 20/2 – 8/5 2005 och 
undrar om eventuella kretsaktiviteter. Styrelsen beslöt att ta upp den här frågan med 
programgruppen när den samlas för att planera nästa års verksamhet.  

§ 36. Diskuterades möjligheterna att anordna ytterligare besök vintern 2005 kvällstid 
på Skånes Djurpark ev. tillsammans med Regioinmuséet.  

Styrelsen beslöt att Christer Neideman i uppdrag att undersöka möjligheterna att 
genomföra ytterligare rovdjursbesök på Skånes Djurpark och att ta beslut i samband 
med nästa års program.  

§ 37. Åsa Jakobsson aktualiserade diskussionen kring ev. åtgärder som berör Björket 
i Kristianstad. Bl.a. diskuterades möjligheter att få till stånd ett möte med berörda 
instanser inom kommunen för att försöka få reda på vad det ev finns för planer för 
området.  

Styrelsen beslöt att ge Åsa Jakobsson i uppdrag att försöka anordna ett möte mellan 
kommunala företrädare och SNF-kretsen kring kommunens planer för Björket.  

§ 38. Beslöts att kalla programgruppen till sammanträde den 28/10 kl. 18.30 hos 
Christer Neideman.  

§ 39. Beslöts att genomföra nästa sammanträde med kretsstyrelsen onsdagen den 
17/11 2004 kl. 2004 hos Anders Hallengren.  

Vid protokollet: Evert Valfridsson    

Justeras: Christer Neidman 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

onsdagen den 1 september 2004  hos Christer Neideman i Yngsjö  

 

Närvarande: Karin Bergendal, Christer Persson, Christer Neideman, Evert 

Valfridsson och Birgitta Vallgren. 

 

Frånvarande: Anders Hallengren, Åsa Jakobsson, Ola Runfors, David Ståhlberg, 

Sara Svärd, Helén Titoff och Charlotte Wigermo 

 

§ 21 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar 

mötet öppnat.  

 

§ 22 Rapporter  

Christer Neideman meddelar att fågelsångsexkursionen till Björket söndagen den 16 

maj lockade cirka tio deltagare. Det var fint väder och gott om fåglar. 

 

Christer Neideman meddelar att Polenexkursionen 19 - 24 maj var bra. 20 personer 

deltog. Svensktalande guide var med under hela resan. Vädret var bra. Bland annat 

besöktes Hitlers bunker. Bland de arter som sågs eller hördes fanns vitvingade 

tärnor, svart stork, vitryggig hackspett och halsbandsflugsnappare. 

 

Christer Neideman och Karin Bergendal rapporterar att båtexkursionen söndagen 

den 13 juni blev mycket lyckad. Vädret var fint och båten var full. Under resan sågs 

bland annat flygande rördrom och ängshök. 

 

Birgitta Vallgren meddelar att "De vilda blommornas dag" söndagen den 13 juni vid 

Lyngsjön blev bra och lockade mycket folk. Vädret var varmt. Utloppet på sjön var 

rensat och viss oro finns för att omgivande fuktängar blir för torra. 

 

Birgitta Vallgren meddelar att floravandringen vid Kalvatäppet torsdagen den 1 juli 

blev bra och lockade många deltagare. Flera olika lökväxter beskådades. 

 

Floravandringen vid Yngsjö torsdagen den 15 juli var bra. Bland annat sågs kardvädd 

och pipstäkra. 

 

Evert Valfridsson meddelar att botanikexkursionen onsdagen den 28 juli lockade 

cirka 30 deltagare och var lyckad. Bland annat sågs gullstånds. Evert blev stucken av 

ett bi. 

 

Birgitta Vallgren meddelar att hon representerade kretsen på årsmötet i Umeå. Mötet 

var ovanligt lugnt i år. En del nytt folk valdes in i riksstyrelsen. Birgitta deltog även i 

en trevlig exkursion till Umeälven. Nästa år är det Dalarnas tur att arrangera årsmöte. 

 

Karin Bergendal meddelar att botanikcirkeln nu är genomförd Nio personer deltog i 



cirkeln som hade möten varannan vecka. 

 

Karin Bergendal meddelar att hon deltagit i upptaktsmöten inför miljövänliga veckan. 

Åsa har beställt material från riksföreningen. 

 

§ 23 Höstprogrammet 

Styrelsen går igenom planerade aktiviteter under hösten. Det tycks löpa som 

planerat. Evert försöker få in arrangemanget vid vattenskyddsdagen under 

föreningsannonser i lokaltidningen.  

 

Karin Bergendal meddelar att årets svampcirkel genomförs med två grupper. Det blir 

en grupp med sex deltagare som inte fick plats i cirkel förra året samt en ny cirkel 

med 11 deltagare. Dessvärre är det lite svamp i markerna i år. 

 

Evert meddelar att 10 personer har anmält sig till arrangemanget i vattentornet. 

 

Styrelsen diskuterade priser till tipsrundan. Beslutades att kretsen bekostar en årsbok 

samt fem "diskmojänger" (Quickdisk). 

 

§ 24 Remisser 

Detaljplan Isgrannatorp 1:19 mfl fastigheter inom Karpalundområdet 

Styrelsen diskuterar planen och kommer fram till att stå fast vid tidigare yttrande i 

ärendet. Christer Neideman får styrelsens uppdrag att besvara remissen senast den 

6 september 2004. 

 

Detaljplan Näsby 35:47, del av mfl fastigheter utmed Bataljonsvägen i Kristianstad 

Styrelsen diskuterar planen och finner inget att invända. Christer Neideman får 

styrelsens uppdrag att besvara remissen senast den 20 september. 

 

Översiktsplan 2005 - 2025 

Styrelsen går översiktligt igenom handlingarna. Bebyggelse på Näsby fält kan 

knappast accepteras. Det behövs en buffertzon mellan befintlig bebyggelse och 

naturreservatet. Den föreslagna vägen vid alet i Norra Åsum kan hota stora 

naturvärden. Planen är mycket omfattande och styrelsen föreslår att ärendet skjuts 

upp till nästa styrelsemöte. Det kommer att hållas informationsmöten om planen den 

6 september på Söderportsgymnasiet och den 11 oktober i Österängsskolan. 

 

§ 25 Övrigt 

Birgitta Vallgren meddelar att hon har ny e-postadress: belisabetv@hotmail.com. 

Christer kopplar den nya adressen till styrelsens gruppmailadress 

styrelsen.kristianstad@snf.se 

 

Styrelsen beslutar att kretsen policy beträffande ersättning för resor till 

riksföreningens årsmöten ska vara att: Kretsen står för kost och logi i samband med 



mötet. Kretsen står inte för kostnader för exkursioner. Resa till och från årsmötena 

bekostas av riksföreningen. 

 

Anders Hallengren har ansökt om bidrag till en färgpatron till hans skrivare. Styrelsen 

beviljar Anders Hallengren medel för detta. 

 

Styrelsen har den 6 juli via e-post fått in en skrivelse om planer på bebyggelse som 

kan skada naturvärden vid Furuboda. Evert Valfridsson kontaktar kommunens 

stadsarkitektkontor för att försöka få klarhet i vad som är på gång. Ulf Jungbeck 

kontaktas för information om naturvärden på den aktuella fastigheten. Ärendet tas 

upp på nästa möte. 

 

§ 26 Nästa möte 

Styrelsen tackar Christer och Gerd för kaffe med tillbehör. Nästa styrelsemöte sker 

torsdagen den 14 oktober klockan 18.30 hos Birgitta Vallgren. Ordföranden tackar 

ledamöterna för visat intresse och avslutar därefter mötet 

 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

tisdagen den 11 maj 2004  hos Ola Runfors i Tryggaröd  

 

Närvarande: Karin Bergendal, Christer Neideman, Ola Runfors, David Ståhlberg, 

Sara Svärd 

 

Frånvarande: Anders Hallengren, Åsa Jakobsson, Christer Persson, Helén Titoff, 

Evert Valfridsson, Birgitta Vallgren, Charlotte Wigermo 

 

§ 16 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar 

mötet öppnat. David Ståhlberg väljs till mötessekreterare. 

 

§ 17 Rapporter  

Karin meddelar att vårvandringen i Björket var trevlig och lockade 24 deltagare. Sara 

meddelar att orrexkursionen till Fjällmossen var lyckad och lockade ett tiotal 

deltagare, varav flera nya. Tre tuppar observerades. Karin meddelar att 

vårvandringen i Björket var intressant och lockade 18 deltagare. Karin meddelar 

vidare att 12 personer deltar i nybörjarcirkeln i växter. Christer meddelar att 

lövsprickningsexkursionen till Forsakar var lyckad. Obligatoriska fågelarter som 

grönsångare och forsärla syntes och hördes. Ola och Karin redogör för den 

nationella naturguidekurs som de deltar i. Det finns konkreta idéer om att öka 

medvetandet om de naturvärlden som finns i Kristianstads parker och grönområden. 

Karin omnämner stadsvandringar och liknande projekt som pågår i Hässleholm och 

Helsingborg. 

 

§ 18 Höstprogrammet 

Samtliga kontaktansvariga ombeds att skriva inspirerande texter samt att ange 

samlingsplats, tidpunkt etc. Ola uttrycker en viss osäkerhet kring att fungera som 

kontaktperson eftersom han eventuellt ska flytta till Ronneby. F.ö. se bilaga. 

 

§ 19 Samråd 

Horna 3:12; styrelsen anser att den antagna detaljplanen är OK ur 

naturvårdssynpunkt. Påpekanden från Naturskyddsföreningen har beaktats. 

Kolhögarna har tagits undan. Åhus 56:80 (golfbanan); stadsarkitektkontoret delar ej 

de synpunkter som vi tidigare lämnat. Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen. 

Näsby 35:47; nytt plansamråd gällande bebyggande av marken mellan 

Stridsvagnsvägen och Näsby från Hjärtre backe upp till Tvedegårdsvägen. Styrelsen 

har inget att erinra.  

 

§ 20 Övriga frågor 

Vicekassör David ska kolla med kassör Anders angående besynnerligheten att vissa 

insättningar på föreningens postgirokonto (i samband med Polenresan) är anonyma 

trots att avsändarna enligt uppgift har angett namn. 

Nästa möte ev. (vid behov) tisdag den 1 juni 19.00, plats meddelas. Styrelsen tackar 



kvällens värd, Ola. Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och förklarar 

mötet avslutat 

 

Vid protokollet: David Ståhlberg, mötessekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

 

Bilaga. Progranförslag hösten 2004. Ändringar, kompletteringar och frågetecken i fet 

stil. 

 

Torsdag 26 augusti    Start av svampcirkel för nybörjare. 

Kontaktperson: Karin Bergendal 

 

Lördag 4 september    Vattenskyddsdag i Kristianstad med Ingbritt Petersson-Nyholm 

m.fl. Föredrag  

om vatten samt vandring med fyra stationer. Förmiddag. 

Kontaktperson: Christer Neideman 

 

Lördag 11 september    Kulturnatt på Gamlegården. Tipspromenad, 

informationsbord. Samarrangemang med fågelklubben. 

Kontaktpersoner: Karin Bergendal, Ola Runfors?, Helen Titoff?, Evert Valfridsson. 

 

Söndag 12 september    Kulturförmiddag på Gamlegården. Kortare vandring i Näsby, 

inriktning mot träd. Start Gamlegårdens centrum kl. 10.00 med Karin Bergendal. 

Kontaktpersoner: Karin Bergendal, Ola Runfors?, Helen Titoff? 

 

Söndag 12 september    Svamputställning på Regionmuseet. 

Kontaktperson: Åsa Jakobsson? 

 

Lördag 18 september    Geologins dag på Hanö med f.d. lektor Carl-Fredrik 

Glimberg. 

Kontaktperson: Christer Neideman 

 

Lördag 25 september    Miljövänliga veckan. Miljömärkningsarrangemang på Maxi. 

Eventuellt föredrag om föredragshållare hittas. 

Kontaktpersoner: Ola Runfors? Åsa? Evert? 

 

Söndag 3 oktober    Svampexkursion med Erik Heijbel. Kl. 10.00 vid C4-skolan.  

Kontaktperson: Karin Bergendal  

 

Vecka 41    Start av lav- och mosskurs för nybörjare? Ett innemöte och tre 

exkursioner. Ledare: Nils Cronberg eller Ulf Arup?  

    Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

 

Tisdag 12 oktober    Föredrag kl. 19.00. av ornitolog och bokhandlare Johnny 



Karlsson om Harry Martinson. ”Dynamiken i landskapet speglad i Harry Martinsons 

skrifter”. Samarrangemang med Turistföreningen och Studiefrämjandet. 

Kontaktperson Karin Bergendal 

 

Söndag 24 oktober    Vandring på Balsberget med Hans Cronert och Ingvar Olsson 

(SVS). Kl. 10.00 vid C4-skolan. 

Kontaktperson Evert Valfridsson  

 

Vecka 46 datum?    Filmvisning ”Vingar över Vattenriket” av Patrik Olofsson. 

Samarrangemang med Studiefrämjandet. Söderport- eller Österängsskolans aula. Kl. 

19.00. 

Kontaktperson: Evert Valfridsson 

 

Torsdag 25 november    Föredrag av Jarl von Schéele ”Så in i vassen” om en 

hängiven fotografs äventyr med kameran i när och fjärran. Lokal: Östermalmskyrkan.  

Kl. 19.00. 

Kontaktperson: Christer Neideman 

 

Söndag 26 december    Annandagjulpromenad med Christer Neideman till 

Ekenabben. 

Kontaktperson: Christer Neideman 

 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

torsdagen den 1 april 2004  hos Sara Swärd i Åhus kärr  

 

Närvarande: Karin Bergendal, Anders Hallengren, Åsa Jakobsson, Christer 

Neideman, Christer Persson, Ola Runfors, Sara Swärd, Evert Valfridsson och Birgitta 

Vallgren.   

Frånvarande: David Ståhlberg, Helén Titoff och Charlotte Wigermo 

 

§ 8 Kvällen inleds med ett studiebesök vid lövgrodedammarna i Olseröd som 

grodgruppen och länsstyrelsen gemensamt finansierat. 

Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar mötet 

öppnat.  

 

§ 9 Rapporter  

Christer Neideman rapporterar att Vernissagen på Regionmuseet, söndagen den 15 

februari, blev bra och lockade mycket folk. 

 

Birgitta Vallgren och Karin Bergendal meddelar att kvällsutflykten till Skånes djurpark, 

onsdagen den 18 februari, var mycket lyckad och lockade många deltagare. Det 

framfördes önskemål om att arrangemanget upprepas.  

 

Evert Valfridsson rapporterar att örnexkursionen till Fyledalen, söndagen den 22 

februari, lockade 53 deltagare. Bland annat sågs kungsörn under parning. 

 

Åsa Jakobsson meddelar att kåseriet av Sverre Sjölander, söndagen den 29 februari, 

blev fullbokat och var mycket bra. 

 

Christer Neideman rapporterar att kretsstämman, onsdagen den 3 mars, lockade 25 

åhörare. Efter stämman hade Ola Runfors en uppskattad föreläsning om orrar. 

 

Christer Neideman och Åsa Jakobsson meddelar att föredraget av Patrik Olofsson, 

söndagen den 14 mars, lockade 140 personer. Patrik fick hålla föredraget två gånger 

under kvällen. Föredraget var mycket uppskattat. 

 

Evert Valfridsson rapporterar att föredraget om biologisk mångfald, tisdagen den 23 

mars, var bra och lockade ett 30-tal åhörare. Flera i styrelsen framförde att texten i 

programbladet borde ha utvecklats och förtydligats något mer. 

 

Ola Runfors meddelar att arrangemanget "Naturskyddsföreningen på stan", lördagen 

den 27 mars, var bra. Det var lite blåsigt och tältet fick förankras med vattenfyllda 

flaskor. Det framfördes önskemål om att arrangemanget bör upprepas kommande år.  

 

Karin Bergendal, Birgitta Vallgren och Evert Valfridsson rapporterar att föredraget om 

Varg och lodjur, söndagen den 28 mars, var bra och lockade ett 40-tal åhörare. 



 

Evert Valfridsson meddelar att kretsen representerades av Sara Swärd, Åsa 

Jakobsson och Evert Valfridsson vid Studiefrämjandets årsmöte.  

 

Evert Valfridsson lämnar rapport från senaste mötet med Kretsrådet. Kretsarna har i 

uppdrag att rapportera om det finns naturreservat med eftersatt skötsel. Tosteberga 

ängar föreslås som ett lämpligt område. Anders Hallengren rapporterar till kansliet i 

Lund. Arbetsgrupper har bildats för, Utbyggnad av Sturup, Golfbanor, 

Havskampanjen, Cykelvägar samt Jordbruket gör Skåne skånskt.  Anmälan om 

intresse att delta i grupperna lämnas till Evert Valfridsson. Kretsrådet träffas nästa 

gång den 31 oktober. 

 

Anders Hallengren meddelar att kretsen tillsammans med länsstyrelsen har 

finansierat grävning av nya vatten för lövgroda i Olseröd. Boris Berglund är 

initiativtagare till projektet. 

 

Anders Hallengren rapporterar att Vägverkets förbereder ett grodtunnelprojekt och att 

grodgruppen kan tänka sig att göra en insats. Anders Hallengren kontaktar 

Vägverket.  

 

Christer Neideman meddelar att 700 - 800 tranor sågs under veckan på "matfältet". 

 

Flera i styrelsen rapporterar att det sett återvändande stork i trakten under den 

senaste veckan. 

 

§ 10 Det övriga vårprogrammet 

Styrelsen går igenom kommande programpunkter. Evert Valfridsson framför att det i 

år är viktigt att det kommer mycket folk till röjardagen i Gyetorp. 

 

Sara Swärd meddelar att 20 personer anmält sig till Polenresan. Detaljerat program 

kommer att skickat ut inom kort. Christer Neideman förslår att vi anordnar en 

informationskväll i god tid före avresan.  

 

§ 11 Framtida programpunkter 

Närnaturguidekursen. Det finns ett stort intresse för kursen. Ledningen vill ha hjälp av 

kretsen bl a fredagskvällen den 7 maj med mat, transporter, exkursion m.m. 

Styrelsen utser Ola Runfors och Evert Valfridsson till kretsens kontaktpersoner. 

Styrelsen beslutar att kretsen står för kursavgiften för Karin Bergendal, Sara Swärd 

och Ola Runfors. 

 

Den planerade cykelaktiviteten den 7 augusti stryks. 

 

Ing-Britt Petterson Nyholm föreslår temaaktivitet om klimatpåverkan och 

översvämningar till hösten. Bland annat planeras temadag för 170 elever i 



Kristianstad den 6 maj. Eventuellt blir det en temadag för allmänheten i månadsskiftet 

augusti-september. Styrelsen överlåter åt programgruppen att hålla kontakt med Ing-

Britt och för övervägande om aktiviteten ska tas med i höstprogrammet. 

 

Regionmuséet planerar nattfjärilsutställning våren 2005, 20 februari - mitten av maj. 

Programgruppen får i uppdrag att ta med aktiviteten i vårprogrammet för 2005. 

 

Vandringsutställning 2005 eller 2006 planeras på Regionmuseet på temat olika 

kulturers syn på naturen. Styrelsen beslutar att kretsen får vara samarbetspartner i 

projektet och uppdrar åt programgruppen att hålla kontakten med Regionmuseet 

angående utställningen. 

 

Regionmuseet planerar svamputställning den 16 september. Styrelsen överlåter åt 

programgruppen att hålla kontakt med museet och att eventuellt inkludera aktiviteten 

i höstprogrammet. 

 

Styrelsen uppdrar åt programgruppen att försöka genomföra aktivitet med anledning 

av "Geologins dag" i september. 

 

§ 12 Plansamråd, remisser m.m. 

  

Allöverket. Christer Neideman meddelar att det har varit ett samrådsmöte den 31 

mars med anledning av planer på utbyggnad av Allöverket. Planerna verkar vara 

mycket rimliga enligt Christer och styrelsen tillstyrker planerna på utbyggnad. 

 

Detaljplan för flisanläggning på Ripafältet. Christer Neideman redogör för plan på 

flisanläggning på Ripafältet. Flisverksamheten ska koncentreras till tre 

sammanhängande veckor per år mellan klockan 06.00 - 18.00. Bullervallar ska 

anläggas. Styrelsen erinrar om att området kan hysa sandstäppsvegetation och 

strandpaddor. Krav på kompensationsåtgärder bör ställas. Christer Neideman 

besvarar remissen för kretsen räkning. 

 

Detaljplan för Åhus golfbana. Redogörelse och utvärdering av inkomna yttranden har 

ställts samman av kommunen för yttrande senast den 5 april. Christer Neideman 

besvarar remissen och framhåller att kretsen står fast vid tidigare yttrande i ärendet. 

 

Detaljplan för fritidsbebyggelse i Olseröd-Maglehem. Christer Neideman redogör för 

förslag till detaljplan för fritidsbebyggelse i Olseröd - Maglehem. Styrelsen 

konstaterar att planen berör skyddsområde för vattentäkt och att bebyggelse 

planeras omedelbar intill vatten som anlagts för de rödlistade arterna lövgroda och 

strandpadda. Lövgrodor spelar med en ljudnivå på ca 110 dB! Styrelsen uppfattning 

är att bebyggelse i området är olämplig med hänsyn till de stora naturvärdena och 

vattensituationen i området. Anders Hallengren får styrelsens uppdrag att besvara 

remissen före den 26 april.  



 

Åtgärdsprogram för stor ögontröst. Länsstyrelsen i Västra Götaland har remitterat 

förslag till åtgärdsprogram för stor ögontröst med begäran om svar före den 26 april. 

Styrelsen finner att förslaget till åtgärdsprogram förefaller ha upprättats utan 

förgående kontakt med berörda markägare och förvaltare av naturreservat. Styrelsen 

överlåter åt Floravårdsgruppen att besvara remissen. 

 

§ 13 Övriga frågor 

  

Länsstämma i Ystad lördagen 24 april. Styrelsen beslutar att Christer Persson, Karin 

Bergendal och Evert Valfridsson representerar kretsen på länsstämman. 

 

Riksstämma i Umeå 19-20 juni. Styrelsen beslutar att Birgitta Vallgren representerar 

kretsen på riksstämman i Umeå den 19 - 20 juni. 

 

Diskussion om hålträdsinventering samt skötsel av Björket. Åsa Jakobsson och Ola 

Runfors önskar kontakt med kommunen angående planer på hålträdsinventering 

samt skötselplan för Björket i Kristianstad. Styrelsen uppdrar åt Åsa och Ola att 

kontakta kommunen för en diskussion om frågorna. 

 

 

§ 14 Nästa möte  

Programgruppen träffas nästa gång tisdagen den 4 maj klockan 19.00 hos Christer 

Neideman i Kristianstad. 

 

Styrelsen träffas nästa gång tisdagen den 11 maj 2004 klockan 19.00 hemma hos 

Ola Runfors i Tryggaröd. Vägbeskrivning lämnas i kallelsen 

 

§ 15 

Styrelsen tackar Sara för kaffe, te och mackor. Ordföranden tackar ledamöterna för 

visat intresse och förklarar mötet avslutat 

 

Vid protokollet; Christer Persson, mötessekreterare  

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

 

  



Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen för 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad onsdagen den 3 mars 2004 i 
Östermalmskyrkan i Kristianstad  
 
Närvarande: Karin Bergendal, Anders Hallengren, Åsa Jakobsson, Christer 
Neideman, Ola Runfors, Sara Swärd, David Ståhlberg, Evert Valfridsson och Birgitta 
Vallgren. 
 
§ 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  
Kassör: Anders Hallengren 
Vice kassör: David Ståhlberg 
Postmottagare: Christer Persson  
Ansvarig för medlemsregister: Charlotte Wigermo  
Utbildningsledare: Karin Bergendal 
 
§ 3 Till programkommitté utses Karin Bergendal, Åsa Jakobsson, Christer Neideman, 
Christer Persson, Ola Runfors, Sara Swärd och Evert Valfridsson. 
 
§ 4 Styrelsen önskar behålla samtliga kontaktpersoner enligt föregående år, de som 
ej är närvarande skall tillfrågas: 
Energi: Christer Neideman  
Jordbruk: David Ståhlberg och Carina Wettemark  
Kulturlandskapet: Bertil Helgesson och Patrik Olsson  
Skog: Ola Runfors och Evert Valfridsson 
Studiefrämjandet: Karin Bergendal och Anders Hallengren  
Trafik: Christer Neideman och Evert Valfridsson  
Handla miljövänligt: Helén Titoff  
 
§ 5 Övrigt: Anders Hallengren berättar att grodprojektet är redan igång. I Olseröd 
skall två nya vatten grävas och en märgelgrav iordningställs så att ena kanten 
schaktas av och grodorna får det lättare att ta sig i och ur vattnet. Arbetet som är ett 
samarbete med Länsstyrelsen kommer att kosta cirka 40-50 000 kronor och 
föreningen står för 20 000 kronor av dessa. Uppdraget skall vara utfört senast den 1 
april. Grodexkursioner för stora grupper kommer inte att arrangeras under en lång tid 
framöver 
eftersom lokalerna är mycket känsliga för störningar.  

16 personer har anmält sig till Polenresan, varav endast fyra har betalat 
anmälningsavgiften på 500 kronor. Sara Swärd meddelar att hon och två till tänker 
anmäla sig. 
Åsa Jakobsson undrar om vi kan ordna namnskyltar till oss själva för att använda vid 
bokbord och andra tillfällen så att det syns att vi hör till föreningen. Birgitta Vallgren 
har använda namnskyltar som vi skulle kunna återanvända.  
Angående Närnaturguide-kursen skall deltagarna anmäla sig själva. 
Slutligen berättar Karin Bergendal och Evert Valfridsson att de har varit på möte med 



studiefrämjandet gällande samarbete under året. Man diskuterade projekt kring 
naturfilmaren Patrik Olofsson samt Harry 
Martinsons 100-års jubileum i år. 

§ 6 Styrelsen träffas nästa gång torsdagen den 1 april 2004 klockan 19.00 hemma 
hos Sara Swärd i Friseboda. 
 
§ 7 Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat 
 

Vid protokollet: Åsa Jakobsson, mötessekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma med Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad onsdagen den 3 mars 2004 i Östermalmskyrkan i Kristianstad  
 
 
§ 1 Stämman öppnas 
Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar 
kretsstämman öppnad. Ett 20-tal personer kom för att delta vid stämman denna gång. 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  
Kretsstämman väljer Christer Neideman att leda kvällens förhandlingar och Åsa 
Jakobsson till 
att föra protokoll. 
 
§ 3 Val av två justeringsmän  
Kretsstämman väljer Ulf Jungbeck och Göran Knutsson 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 förföreningens 82: a verksamhetsår. 
Årsberättelsen finns att tillgå vid stämman och även på föreningens hemsida. 
Ordföranden gör en översiktlig genomgång av årsberättelsen med löpande 
understrykningar. Antalet medlemmar i föreningen är fortsatt god sedan uppgången 
2002. Ekonomin har hållits i balans, trots ökade kostnader, bland annat på grund av att 
föreningen har slutat att föra in egna annonser i media. Floravårdsgruppen har bland 
annat deltagit i Naturvårdsverkets projekt ”Åtgärdsprogram för bevarande av fältnocka” 
och ett nytt åtgärdsprogram har börjat arbetas fram för kärrnocka, som även den är 
mycket sällsynt. Grodgruppen har 
fortsatt att arbeta med biotopvård i Kristianstads kommun under året som gått. Kretsen 
har bedrivit flera studiecirklar och har arrangerat många uppskattade föredrag bland 
annat om Åhus speciella flora vilket lockade 131 personer. Flodpärlmussla, Söderåsens 
nationalpark, fiskar i vattenriket och trollsländor är några av huvudattraktionerna vid de 
exkursioner och studiebesök som har genomförts under året. Andra aktiviteter som 
föreningen har deltagit i är Skogens dag, ”Handla-miljövänligt-veckan” och ”Kulturnatten” 
vid Gamlegården, som för övrigt är ett helt nytt evenemang i Kristianstad. När det gäller 
naturvård har kretsen under året varit fortsatt delaktiga i arbetet kring Kristianstads 
Vattenrike, fadderstödet till ”vår” stork fortgår, Utfodringen av övervintrande örnar har 
bedrivits som tidigare. Lars Jarnemos mångåriga arbete med att mata örnar 
uppmärksammades med Kristianstads kommuns miljöpris. Arbetet med att ringmärka 
och flytta 
duvhökar har pågått även detta år då två av projektets anförare har lämnat oss med stor 
saknad, nämligen Erik Schönbeck och Jan Danielsson. Samtliga inkommande samråd 
och remisser har beaktats och föreningen har bland annat tillstyrkt utvidgningen av 
naturreservatet Forsakar. Föreningens hemsida 
har fortsatt att fungera väl under året.  
 
Kretsstämman betraktar årsberättelsen för föreningens 82:a verksamhetsår som 



offentliggjord och godkänner densamma.  
 
§ 6 Räkenskapssammandrag och revisionsberättelse  
Föreningens kassör Anders Hallengren går igenom balans- och resultaträkning för det 
gångna 
verksamhetsåret. Årets verksamhet slutade i ett underskott på 11 058 kronor och 19 öre. 
Kassören framhåller att cirka 8000 kronor av dessa kommer av inköpta böcker, främst 
2003 års bok om Skånska Jätteträd, som kretsen kommer att sälja under året. 
Föreningens tunga utgiftsposter var 
även i år kostnaden för trycksaker och porto, varav den sistnämnda har ökat under året, 
samt annonskostnader. Styrelsen har verkat för att hålla nere årets utgifter, vilket bland 
annat resulterade i ett stopp med att föra in egna annonser i media då avgiften för dessa 
ökade kraftigt under 
året. Tillströmningen av deltagare verkar hittills inte ha påverkats negativt av detta. 
En av deltagarna vid stämman frågar om hur det kan komma sig att räntan är så pass 
hög och kassören berättar att årets inkomna grodpengar samt byte av bank är sannolik 
orsak till dessa. 
Revisionsberättelsen läses upp av Kenth O Ljungberg.  
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 2003. 
 
§ 8 Val av ordförande för 2004  
Val av ordförande i kretsen för 2004. I tur att avgå är Christer Neideman.  
Valberedningen, som företräds av Kenth O Ljungberg, föreslår omval av 
Christer Neideman.  
Kretsstämman beslutar omvälja Christer Neideman som ordförande för 2004. 
 
§ 9 Val av kassör för 2004  
Val av kassör för 2004. I tur att avgå är Anders Hallengren.  
Valberedningen föreslår omval av Anders Hallengren som kassör samt omval av David 
Stålberg som vice kassör.  
Kretsstämman beslutar omvälja Anders Hallengren som kassör för 2004 och David 
Stålberg som vice kassör för 2004. 
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) bankkonton samt kretsens 
(föreningens) postgiro. 
 
§ 10 Val av fem styrelseledamöter för 2004 - 2005  
Val av fem styrelseledamöter för tiden 2004 - 2005. I tur att avgå är Karin Bergendal, 
Åsa Jakobsson, Patrik Olsson, Christer Persson, Ola Runfors och Evert Valfridsson. 
Patrik Olsson har undanbett sig omval.  
Valberedningen föreslår omval av Karin Bergendal, Åsa Jakobsson, Christer Persson, 
Ola Runfors och Evert Valfridsson för 2004 - 2005.  
Kretsstämman beslutar omvälja Karin Bergendal, Åsa Jakobsson, Christer Persson, Ola 
Runfors och Evert Valfridsson till styrelseledamöter för tiden 2004 - 2005. 
 



§ 11 Fyllnadsval  
Inga fyllnadsval behöver göras då styrelsen bemannades enligt § 10. 
 
§ 12 Val av två revisorer för 2004  
Val av två revisorer för 2004. Nuvarande är Torgny Roosvall och Kristina Öhman.  
Valberedningen föreslår omval.  
Kretsstämman beslutar omvälja Torgny Roosvall och Kristina Öhman till revisorer för 
2004. 

 
§ 13 Val av två revisorssuppleanter för 2004  
Val av två revisorssuppleanter för 2004. 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 2004. 
 
§ 14 Val av valberedning för 2004  
Val av valberedning för 2004. Valberedningen har under året bestått av Ulf Jungbeck, 
Kenth Ljungberg och Sam Skällberg. Ulf Jungbeck, Kenth Ljungberg och Sam Skällberg 
har undanbett sig omval.  
Karin Bergendal påpekar att det vore oklokt att byta ut samtliga i valberedningen och Ulf 
Jungbeck begrundar detta.  
Ordföranden föreslår omval av Ulf Jungbeck. 
Kretsstämman beslutar omvälja Ulf Jungbeck till valberedningen för 2004.  
Som ersättare för Kenth Ljungberg och Sam Skällberg föreslår ordföranden Agnetha 
Björklund och Anders Sigfridsson.  
Kretsstämman beslutar nyvälja Agnetha Björklund och Anders Sigfridsson till 
valberedningen för 2004. Ulf Jungbeck utses till sammankallande. 
 
§ 15 Inkomna motioner  
Inga motioner har lämnats in till kretsstämman. 
 
§ 16 Övriga ärenden 
Verksamhetsplan för 2004  
Christer Neideman föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2004, som 
innehåller den huvudsakliga inriktningen för föreningens arbete under det kommande 
året. Ordföranden påpekar de förändringar som skett sedan förra årets verksamhetsplan 
samt ett nytt mål för verksamhetsåret 2004 som är Integration, där föreningen vill verka 
för att engagera människor från andra kulturer i vår 
verksamhet. Detta skall bland annat göras genom att föreningen deltar i årets 
”Kulturnatt” på Gamlegården i Kristianstad. 
Kretsstämman godkänner och fastställer styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2004. 

Budget för år 2004  
Anders Hallengren presenterar styrelsens förslag till budget för 2004. Styrelsen föreslår 
en budget som visar ett underskott på 3 500 kronor.  
Kretsstämman godkänner och fastställer styrelsens förslag till budget för 2004. 
 
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 2004 som genomförs i 
Ystad den 24 april. 
Kretsstämman beslutar att delegera rätten att utse föreningens representanter till 
Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma 2004 åt styrelsen. 
 
Ordföranden pålyser en nytillkommen punkt till utställningen ”Oss rovdjur emellan”. Detta 
är ett föredrag av Staffan Widstrand den 13 april kl. 18.30 som hålls på Regionmuseet. 
 Dessutom finns det platser kvar till de som vill följa med till Polen under Kristi-
Himmelfärdshelgen, men det brådskar med anmälningarna som måste inkomma de 
närmaste dagarna. 
 
§ 17 Stämman avslutas  
Christer Neideman tackar för visat intresse, riktar ett särskilt tack till avgående 
styrelseledamot Patrik Olsson och de två avgående valberedningsmännen Kenth 
Ljungberg och Sam Skällberg. 
Ordföranden förklarar stämman avslutad.  

Ordet överlämnas därefter till kvällens föredragshållare, Ola Runfors, som håller ett 
intressant och tänkvärt föredrag om hur mängden orrmiljöer har förändrats i Sverige 
under de senaste 150 åren. Vi får veta en hel del om vad det är som har förändrats och 
varför. Ola berättar även om den nutida 
situationen för orren i Sverige och Europa. Efter bildvisningen tackas Ola av ordföranden 
med blommor och kvällen avslutas med gemensam förtäring av kaffe, te och utsökt goda 
frallor.  
 

Vid protokollet: Åsa Jakobsson, mötessekreterare  
Justeras: Christer Neideman, ordförande, Ulf Jungbeck och Göran Knutsson 

 
Bilagor till protokollet:  
Årsberättelse för år 2003  
Räkenskapssammandrag för år 2003  
Revisionsberättelse  
Verksamhetsplan för 2004 
Budget för 2004 

 

  

http://www.kristianstad.snf.se/eb/2003/AB2003.pdf
http://www.kristianstad.snf.se/bildarkiv/vp2004.pdf
http://www.kristianstad.snf.se/bildarkiv/Budget03.xls


Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
torsdagen den 12 februari 2004 hemma hos Christer Neideman i Kristianstad 
 
Närvarande: Karin Bergendal, Anders Hallengren, Åsa Jakobsson, Christer 
Neideman, Christer Persson, Ola Runfors, Sara Svärd, Helén Titoff och Evert 
Valfridsson.  
Frånvarande: Patrik Olsson, David Ståhlberg, Birgitta Vallgren och Charlotte 
Wigermo. 
 
§ 80 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar styrelsen välkommen och 
förklarar mötet öppnat.  
 
§ 81 Rapporter 
Christer Neideman rapporterar att örndagen vid Tosteberga söndagen den 25 januari 
lockade närmare 300 personer! Arrangemanget var lyckat och många örnar sågs. 
 
Karin Bergendal meddelar att vinterexkursionen till Nytebodareservatet söndagen 
den 8 februari lockade cirka 30 personer. Tidningen Land hade notis om 
exkursionen. Kristianstadbladet deltog och gjorde en trevlig artikel om vandringen. 
Arter som hördes under vandringen var bland annat talltita, spillkråka och mindre 
hackspett. Flera stigar  var svårframkomliga pga av omkullfallna träd, främst vid 
Kroksjön. 
 
Evert Valfridsson rapporterar att han under dagen deltagit i ekoturismseminarium på 
Vannaröds slott. Många fina bilder visades. Evert gjorde reklam för vår krets. 
 
Evert Valfridsson meddelar att han deltagit i möte om den kommande kulturnatten på 
Gamlegården. På mötet framfördes bland annat önskemål om naturvandring dagen 
efter kulturnatten. 
 
§ 82 Inför kretsstämman 
 
Ekonomi 
Anders Hallengren redogör för föreningens ekonomi. Nettoresultatet ger ett 
underskott på cirka 4 000 kronor. Årets resultat följer i stort sett vår budget. Bland 
utgiftsökningarna kan nämnas portokostnader som blev 4 000 kronor högre än 
beräknat.   
 
Budget för 2004 
Styrelsen diskuterar budget för 2004. Anders Hallengren meddelar att kretsen kan 
söka medel för grodverksamheten från flera instanser och att det finns goda 
möjligheter att erhålla medel från åtgärdsprogrammen för fältnocka och kärrnocka 
motsvarande cirka 10 000 kr för vardera program. Styrelsen beslutar föreslå 
kretsstämman en budget som slutar på ett underskott på 4 000 kr. Budgeten ska 
innehålla ansökan om medel för grodverksamheten samt eventuella intäkter för 
åtgärdsprogrammen för fältnocka och kärrnocka. Budgeten läggs som bilaga till 
protokollet. 
 
Årsberättelsen 
Styrelsen går igenom årsberättelsen. 



Följande saknas: 
6 februari, Evert Valfridsson 
15 mars, Helen Titoff 
22 mars, Floravårdsgruppen 
21 april, Evert Valfridsson 
4 maj, Ola Runfors 
18 maj, Evert Valfridsson 
22 maj, Christer Persson 
29 juni, Evert Valfridsson 
6 juli, Evert Valfridsson 
30 augusti, Karin Bergendal 
31 augusti, Helen Titoff 
13 september, Evert Valfridsson 
21 september, Karin Bergendal 
Vecka 40, Karin Bergendal 
28 september, Åsa Jakobsson 
1 oktober, Evert Valfridsson 
5 november, Ola Runfors 
25 november, Evert Valfridsson 
 
Ekonomi, Anders Hallengren 
Natursnokarna, Ola Magntorn via Christer Neideman 
Fältbiologerna, Evert Valfridsson 
Bo bra-mässan, Karin Bergendal 
Grodgruppen, Anders Hallengren 
Omslag, Christer Persson 
Styrelsen ber respektive ansvarig att skriva ihop resterande text snarast möjligt. 
Bidrag skickas med e-post till Christer Persson och Åsa Jakobsson i god tid för 
årsmötet. 
 
Verksamhetsplanen 
Styrelsen diskuterar verksamhetsplan för 2004 och föreslår smärre justeringar i 
förhållande till motsvarande plan för 2003. Styrelsen beslutar förelägga 
kretsstämman verksamhetsplan för 2004. Planen bifogas till protokollet.     
 
§ 83 Vårprogrammet 
Charlotte Permell har lämnat återbud till invigningen av rovdjursutställningen på 
Regionmuseet den 15 februari. 
 
Till Polenresan finns för närvarande 12 anmälda. Fler anmälningar krävs för att resan 
inte ska bli alltför dyr. Anmälningstiden förlängs därför till 1 mars. Information läggs ut 
på hemsidan. 
 
Karin Bergendal meddelar att det redan finns nio anmälda till botanikcirkeln. Det är 
glädjande att intresset är så stort. Karin överväger därför att driva två cirkla i år. 
Bravo Karin! 
 
Ny aktivitet har annonserats på Regionmuseet den 13 april, Oss rovdjur emellan. 
Information läggs ut på vår hemsida snarast möjligt. 
 



Evert Valfridsson informerar om att det eventuellt blir ett arrangemang med Claes 
Ramel den 3 maj. Om arrangemanget blir av bör det ut information om detta på 
hemsidan. Evert skickar eventuell text till Christer Persson och Åsa Jakobsson för 
publicering på hemsidan. 
 
Styrelsen diskuterar om det bör finnas minst två kontaktpersoner vid  arrangemangen 
som rör ”Oss rovdjur emellan”.. Styrelsen utser följande kontaktpersoner till 
arrangemangen nedan: 
15 februari, Christer Neideman och Åsa Jakobsson 
18 februari, Birgitta Vallgren, Karin Bergendal, Åsa Jakobsson  
29 februari, Åsa Jakobsson och Evert Valfridsson 
14 mars, Evert Valfridsson och Patrik Olsson 
28 mars, Karin Bergendal, Evert Valfridsson och Åsa Jakobsson 
4 april, Karin Bergendal och Åsa Jakobsson 
13 april, Evert Valfridsson 
 
I övrigt finner styrelsen inget att tillägga mer än att arrangemangen den 14 mars och 
25 april har fallit bort från programbladets förstasida.  
 
§ 84 Remisser 
Kristianstads kommun. Detaljplan golfbana Araslöv 1:61.  
Svar senast 13 februari. Christer Neideman går översiktligt igenom föreliggande 
förslag till detaljplan för golfbana på fastigheten Araslöv 1:61 i Kristianstads kommun. 
Styrelsen finner inget omfattande att tillägga i förhållande till styrelsens tidigare 
yttrande över plan av äldre datum. Christer Neideman får styrelsens uppdrag att 
besvara remissen. I skrivelsen kan det möjligen infogas att inplantering av fisk och 
kräftor i småvatten bör undvikas till förmån för groddjur och att sådana åtgärder 
kräver tillstånd från länsstyrelsen.  
 
Kristianstads kommun. Detaljplan för Östra kasern. 
Svar senast 1 mars. Christer Neideman går översiktligt igenom förslag till detaljplan 
för Östra Kasern. Styrelsen finner inget av vikt att erinra mot planen.  
 
Länsstyrelsen. Begäran om yttrande över ansökan och MKB för täkt på fastigheten 
Ignaberga 2:44 i Hässleholms kommun. Svar senast 3 mars. Christer Persson går 
översiktligt igenom ansökan och MKB för täktverksamhet på fastigheten Ignaberga 
2:44 i Hässleholms kommun. Styrelsen noterar att täkten är belägen utanför kretsens 
verksamhetsområde. Täkten förefaller beröra stora naturvärden, främst ädellövskog 
på kalkberggrund. Ola Runfors får styrelsens uppdrag att granska handlingarna och 
att besvara remissen före den 3 mars. 
 
§ 85 Övrigt 
Vi har fått kallelse till Studiefrämjandets årsmöte i mars. Styrelsen utser Evert 
Valfridsson, Sara Svärd och Åsa Jakobsson till kretsens representanter. Evert 
Valfridsson kontaktar grannkretsarna i östra Skåne för att stämma av antalet 
representanter från de berörda kretsarna.  
 
Svenska Naturskyddsföreningen håller närnaturguidekurs i Kristianstad den 8 – 9 maj 
till ”överkomligt pris”. Styrelsen utser Ola Runfors, Sara Svärd och Karin Bergendal 
till kretsens representanter på kursen. 



 
Region Skåne efterlyser förslag till kandidater till miljöpriset. Förslag ska vara inne 
före den 15 mars. 
 
Christer Persson meddelar att det har varit trassel med hemsidan och virusangrepp 
på e-postsystemet under den senaste veckan. Styrelsen uppmärksammades i 
onsdags via e-post från en utomstående och Evert Valfridsson att länken till 
mångfaldskapanjen har tagits över av en mindre seriös hemsida i Tyskland. Christer 
tog omgående kontakt med riksföreningens IT-ansvarige som ändrade länken 
samma dag. Christer har också besvarat brevet från den som uppmärksammade 
eländet. Under den senaste vecka har riksföreningens e-postserver blivit angripen av 
e-post som innehåller virus. Bland annat har vår styrelseadress utnyttjats som 
avsändare av virussmittad information. Angreppet berör Windows operativsystem 
och ligger helt utanför kretsens kontroll. Riksföreningens IT-ansvarige har 
uppmärksammats på problemet. Styrelsen uppmanas att vara försiktig och att inte 
öppna e-postbilagor som innehåller två punkter i dokumentnamnet. 
 
§ 86 Nästa möte 
Styrelsen beslutar att nästa sammanträde med styrelsen sker omedelbart efter 
kretsstämman onsdagen den 3 mars. Därefter sker nästa ordinarie styrelsemöte 
torsdagen den 1 april kl 19.00 hos Sara Svärd. Vägbeskrivning lämnas i kallelsen. 
 
§ 87 
Styrelsen tackar Gerd och Christer för förnämlig fika med utsökt god ost och 
jättegoda fastlagsbullar. Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och 
avslutar mötet. 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande 
 
Bilagor: 
Förslag till verksamhetsplan för 2004 
Förslag till budget för 2004 

  

http://www.kristianstad.snf.se/protokoll/2004/vp2004.pdf
http://www.kristianstad.snf.se/protokoll/2004/Budget%202004.xls


Protokoll från möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

torsdagen den 15 januari 2004 på Högskolan i Kristianstad  

 

Närvarande: Karin Bergendal, Åsa Jakobsson, Christer Neideman, Patrik Olsson, 

Christer Persson ( ej § 77), David Ståhlberg, , Sara Svärd, Birgitta Vallgren, Evert 

Valfridsson och Charlotte Wigermo.  

Frånvarande: Anders Hallengren, Ola Runfors och Helén Titoff. 

 

§ 72 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar mötesdeltagarna välkomna 

och förklarar mötet öppnat.  

 

§ 73 Styrelsen framför varma gratulationer till Sara som numera heter Svärd. 

 

§ 74 Rapporter    

Christer Neideman rapporterar att han deltagit i klimatstrategimöte under dagen på 

Kristianstads kommun.  

 

§75 Vårprogram 2004 

Styrelsen går igenom vårprogrammet. Återresan från Polen bör förhandsbokas. I 

övrigt tycks det mesta vara klart. 

 

§76 Samråd m.m. 

Christer Neideman redogör översiktligt för förslag till yttrande över detaljplan för Åhus 

56:80 med bland annat föreslagen golfbana. Oro framförs för traktens population av 

strandpadda och förekomsten av sandstäpp. Detaljplanen faller dock inom ramen för 

gällande översiktsplan och möjligheterna att få till stånd större ändringar är därför 

begränsade. Styrelsen ställer sig bakom Christer Neidemans förslag till skrivning. 

 

Christer Neideman redogör översiktligt för förslag till detaljplan för Härlöv – 

Karpalund. Styrelsen finner att planen berör ett mycket stort område och att det 

angränsar till riksintresse för kulturmiljö. Planförslaget bygger på järnvägsanslutning 

vilket är positivt. Christer Neideman får styrelsens uppdrag att författa kretsens 

yttrande över planen.  

 

§77 Åtgärdsprogram för kärrnocka 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad har genom Floravårdsgruppen och Charlotte 

Wigermo fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län att författa ett åtgärdsprogram 

för kärrnocka. Under förutsättning att Naturvårdsverket beslutar att prioritera arbetet 

med detta åtgärdsprogram kan viss ersättning utgå som tack för hjälpen. Styrelsen 

beslutar att kretsen åtar sig arbetet med ”Åtgärdsprogram för Kärrnocka” och att 

detta ska färdigställas under 2004.  

 

§78 Övrigt 

Evert Valfridsson meddelar att han numera blivit ägare till en PD (PersonDator) med 



modem. Besked om e-postadress kommer så småningom när man lyckas koppla 

ihop telefonstationen i Ilnestorp med Everts utrustning. 

 

Christer Persson efterlyser bidrag till årsberättelsen inför kretsstämman i mars. 

Dagsläget framgår av hemsidan under rubriken Evenemangsrapporter. 

 

Evert Valfridsson framför önskemål om att få representera kretsen på 

”Ekoturistseminarium” på Vannaröds slott den 12 februari 2004. Styrelsen utser Evert 

Valfridsson till kretsens representant på seminariet. 

 

Christer Persson vädjar om att fler i styrelsen bör ha möjlighet att lägga ut information 

på kretsens hemsidor. Åsa Jakobsson erbjuder sig att hjälpa till. Styrelsen beslutar 

att Åsa Jakobsson har behörighet att lägga ut information på kretsens hemsidor. 

 

Charlotte Wigermo framför önskemål om rutiner för hur inkommande e-post till 

styrlsen ska hanteras. E-post som skickas till styrelsen.kristianstad@snf.se går till 

samtliga styrelsemedlemmar och vi har inte koll på vem som besvarar vad. I vissa fall 

svarar flera styrelsemedlemmar på ett och samma mail. Styrelsen enas om att post 

som rör medlemsskap i kretsen besvaras av Charlotte Wigermo. I övrigt ska vi alltid 

informera varandra när vi svarar på inkommande e-post till styrelseadressen. 

 

§78 Nästa möte  

Nästa styrelsemöte sker torsdagen den 12 februari hemma hos Christer Neideman i 

Kristianstad. 

 

§79 Styrelsen tackar Christer och Gerd för kaffe, mackor och kakor.  Ordföranden 

tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 


