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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad tisdag 2005-11-29 hos Anders Sigfridsson, Åhus.  

Närvarande: Christer Neideman, Evert Valfridsson, Anders Sigfridsson, Karin 
Bergendal t.o.m. § 110, Maria Mohlin t.o.m. § 110, Agnetha Björklund t.o.m. § 110, 
Yasmin Sjöholm, Åsa Jakobsson och Charlotte Wigermo.  

§ 99. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 100. Christer Neideman föredrog det senaste protokollet. Karin Bergendal föreslog 
att § 86 L ändras till ”Karin Bergendal meddelade att hon deltagit med 
informationsbord vid FN-föreningens olika jubileumsaktiviteter den 15-16/10 .” och att 
§ 86 K ändras till ”Karin Bergendal rapporterade från svampkursen som samlade 12 
deltagare. Charlotte Wigermo föreslog att Karin tackas med 400 kronor för hennes 
insatser med studiecirklarna i botanik och svampkännedom.”  

Styrelsen beslöt att med godkännande av ovanstående ändringar lägga protokollet 
från styrelsens sammanträde 20051018 till handlingarna.  

§ 101. Rapporter.  

A/ Christer Neideman meddelade att han deltagit i senaste sammanträdet med 
Ivösjökommittén, varvid bl.a. diskuterats behovet av pengar till en ny djupkarta för 
sjön, övergödningsproblemen i sjön, resultatet av olika provfiskeinsatser samt vilken 
betydelse spillningen från gåsflockarna som uppehåller sig i och kring Ivösjön.  

B/ Christer Neideman och Evert Valfridsson lämnade en rapport från senaste 
sammankomsten med Naturskyddsföreningens kretsråd i Skåne, som hölls i 
Hässleholm 20051120. Bl.a. konstaterades att nästa års länsstämma hålls i Malmö 
20060422, att valberedningen inför den här stämman – efter principen en ledamot 
från var och en av de tre senaste stämmoarrangerande kretsarna - består av Bert 
Rydhagen, Ystad, sammankallande, Leif Hellmin, Ängelholm och en representant 
från Svalövskretsen samt att nästa möte med rådet hålls 20060312 kl. 14.00.  

C/ Agnetha Björklund rapporterade att hon deltagit vid samrådsmöte kring Bromölla 
kommuns översiktsplan ”Bromölla 2025” med remisstid till 20060131.  

Styrelsen beslöt att innan yttrande avlämnas inhämta synpunkter från Nils 
Waldemarsson och fågelklubbens yttrande samt Sam Skällberg.  

D/ Evert Valfridsson meddelade att han deltagit i det första samrådsmötet inför 
arbetet med att ta fram planer för en framtida vindkraftsanläggning till havs i 
Hanöbukten. Bl.a. framkom att planerna innebär ca 50 vindmöllor med effekten 3 – 6 
MW och 90 – 140 meter höga kan anläggas med ev. byggstart 2010. Under 
sommaren 2006 planeras nästa samrådsmöte.  

E/ Evert Valfridsson konstaterade att mossexkursionen till Klintenområdet på 
Linderödsåsens nordostsluttning söder om Tollarp 20051030 lockade drygt 20 
deltagare och att man fick en fin presentation av Nils Cronberg av både allmänna och 
sällsyntare, rödlistade mossor, bl.a. Skånes landskapsmossa skuggsprötmossa.  



F/ Karin Bergendal rapporterade från allésammankomsten med Åsa Jakobsson och 
Patrik Olsson 20051109 som lockade 23 åhörare.  

G/ Karin Bergendal meddelade att hon deltagit i utvärderingsmötet 20051108 kring 
kulturnattenevenemanget på Gamlegårdenområdet i september. Hon konstaterade 
att väldigt få deltagare slutit upp och att ett möte kring 2006 års arrangemang 
kommer att hållas i februari nästa år.  

H/ Christer Neideman konstaterade att ett 10-tal personer deltog i exkursionen kring 
vinterståndare på Näsbyfält 20051120.  

I/ Evert Valfridsson och Åsa Jakobsson rapporterade från senaste mötet kring 
kulturell mångfald möter biologisk mångfald. Kretsens planerade möte med 
representanter för somaliska föreningen för att planera ett gemensamt arrangemang 
under våren/sommaren, blev inställt men att ett nytt kommer inom den närmaste 
tiden. Utställningen, som ska bli resultatet av hela kampanjen, kommer att öppnas vid 
vernissage på muséet 20060318 och har fått rubriken ”Får man grilla här?”. Nästa 
möte kring kampanjen blir 20051206 på Länsmuséet.  

§ 102. Diskuterades den bordlagda frågan kring en skrivelse som innehöll kritik mot 
skyltningen inom Friseboda naturreservat.  

Styrelsen beslöt med hänvisning till att skrivelsen även sänts till bl.a. ansvariga vid 
länsstyrelsen att lämna ärendet utan åtgärd.  

§ 103. Diskuterades de remisser som inkommit.  

A/ Christer Neideman meddelade att ytterligare samråd ska hållas kring E.ons förslag 
om en ny 130 kV-ledning mellan Rinkaby och Stenslid norr om Kristianstad. I det 
yttrande som sänts in krävde SNF-kretsen att ledningen ska markeras med stora 
bollar eller liknande för att minska risken för fågelkollisioner.  

Styrelsen beslöt att mot bakgrund av detta avstå från att ännu en gång yttra sig i 
ärendet.  

§ 104. Christer Neideman konstaterade att kretsens synpunkter kring detaljplanen för 
Täppet i Åhus, innebärande en anläggning för beachhandboll, till vissa delar har blivit 
beaktade, när förslaget nu presenterats. Dock noteras att synpunkterna på att 
försöka flytta delar av bestånden med spjutskråp till lämpliga delar inom 
Äspetreservatet inte hörde hemma i planarbetet.  

Styrelsen beslöt att uppdra åt Charlotte Wigermo att med kommunekologen diskutera 
lämpliga åtgärder för att försöka rädda spjutskråpen.  

§ 105. Diskuterades programmet för jan - aug 2006. Christer Neideman konstaterade 
att programkommittén varit samlad 20051025 och lämnat ett konkret förslag som 
sänts ut till styrelsens ledamöter.  

Styrelsen beslöt att förlägga de kommande innemötena till Studiefrämjandet, Västra 
Storgatan 51 D i Kristianstad, som är byggnaden i Södra Kaserns förlängning och 



mitt emot Söderportskolans ”Sockerbit” och att uppdra åt Evert att boka lokalen. Valet 
av ny lokal ska noga markeras i programmet. Vidare beslöt styrelsen att inte ta ut 
någon entréavgift vid våra normala aktiviteter. I övrigt beslöt styrelsen att fastställa 
hittills föreslagna programpunkter. Se bilaga.  

§ 106. Riksorganisationen har sänt ut en enkät för utvärdering av kretsarnas olika 
arrangemang i samband med årets miljövänliga vecka.  

Styrelsen beslöt att uppdra åt Evert Valfridsson att besvara enkäten.  

§ 107. Christer Neideman redogjorde för ett byggnadslovsärende, som han blivit 
kontaktad om. Enligt den uppringande personen har kommunens stadsarkitektkontor 
godkänt en ändring av gällande stadsplan , som gjort det möjligt med en avstyckning 
av en tomt längs Lillaforsvägen i Degeberga. Området är beläget där nuvarande 
bebyggelse upphör. Enligt uppgift har kontoret tidigare sagt nej till nybebyggelse i 
området med hänvisning till landskapsbildsskyddet. Det nya reservatet Söndreklack 
ligger nära och sydost om det nu aktuella området. Christer konstaterar också att 
SNF-kretsen inte fått det här ärendet för yttrande, vilket vi brukar få, när det gäller 
frågor i anslutning till bl.a. naturreservat.  

Styrelsen ansåg att bebyggelse på den föreslagna tomten kommer att störa 
landskapsbilden vid Söndreklack. Samtidigt beslöt man att ge Evert Valfridsson i 
uppdrag att kontrollera vad som exakt gäller i sammanhanget.  

§ 108. Christer Neideman rapporterade att kretsen fått en förfrågan från Ida Nilsson, 
Tings Nöbbelöv, om ekonomiskt stöd till en studieresa till Costa-Rica, som hon ska 
genomföra.  

Styrelsen beslöt med motiveringen, att det här inte har någon direkt koppling till SNF 
och kretsens verksamhet, att avslå hennes begäran.  

§ 109. Christer Neideman meddelade, att organisationen ”Storkens vänner” har 
bildats. Syftet med föreningen är att stödja storkprojektet i Skåne och att ett 
medlemskap kostar 100 -/år. Ett antal av styrelsens medlemmar anmälde sig också 
som medlemmar i ”Storkens vänner”.  

§ 110. Diskuterades tidpunkten för nästa sammanträde med styrelsen.  

Styrelsen beslöt att samlas nästa gång söndag 20060115 kl. 18.00 på Högskolan i 
Kristianstad för att packa programmet för utskick. Samtidigt beslöt styrelsen att 
samlas torsdag 20060126 kl. 18.30 hos Åsa Jakobsson, Hovslagaregatan 3 c i 
Kristianstad för nästa ordinarie sammanträde.  

§ 111. Kassören Charlotte Wigermo föreslog att kretsen skaffar ett bankgirokonto 
istället för nuvarande plusgirokonto, som hon tyckte har en hel del nackdelar.  

Styrelsen beslöt att uppdra åt Charlotte att undersöka den här saken med kretsens 
revisorer och med Länsförsäkringar Bank. Samtidigt beslöt styrelsen att per telefon 
fatta ev. beslut som kom behövas vid ett byte till bankgiro.  



§ 112. Evert Valfridsson meddelade att ingen från styrelsen kunde närvara vid 
informationsmötet 20051109 kring planerna för det gamla tippområdet på Härlövs 
ängar.  

Styrelsen beslöt att uppdra åt Evert att kontakta Michael Dahlman, Kristianstads 
kommun, om att ev. förlägga ett möte på plats och informeras om framtiden för 
tippen.  

§ 113. Åsa Jakobsson meddelade att hon kontaktats av Hans Cronert, kommunens 
naturvårdssamordnare, som påpekade att närnaturprojektet, som kretsen deltar i, 
börjar komma i tidsnöd, när det gäller hans möjligheter att medverka.  

Styrelsen beslöt att uppdra åt Åsa att kontakt kommunekologen Sam Skällberg, som 
är den som ansvarar för projektet.  

§ 114. Ordförande Christer Neideman tackade Anders Sigfridsson för värdskapet vid 
kvällens sammanträde och förklarade detsamma avslutat.  

Vid protokollet: Evert Valfridsson  

Justeras: Christer Neideman  

  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad tisdag den 18 oktober 2005 hos Christer Neideman, Hammarslund.  

Närvarande: Christer Neideman, Evert Valfridsson, Charlotte Wigermo, Anders 
Sigfridsson, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Åsa Jakobsson samt Fredrik 
Ahlström (fr. § 86 K).  

§ 82. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 83. Styrelsen beslöt att efter tillägg fastställa föredragningslistan.  

§ 84. Christer Neideman föredrog protokoll från styrelsens sammanträde 20050901.  

Styrelsen beslöt att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.  

§ 85. Styrelsen granskade kretsens hemsida på internet och konstaterade att det 
saknas en del rapporter från genomförda aktiviteter under året och uppmanade 
samtliga att skicka in saknade rapporter.  

§ 86. Rapporter.  

A/ Christer Neideman meddelade att kretsen erhållit 4.000 kronor i kommunalt bidrag 
för 2005.  

B/ Christer Neideman rapporterade från kretsens aktivitet i samband med invigningen 
av Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike den 17/9 och från invigningen av 
biosfärsområdet..  

C/ Christer Neideman lämnade en rapport från Sandmarksmöte i Åhus med 
Kristianstads Vattenrike den 21/10. Carina Wettemark presenterade planerna på en 
demonstrationsanläggning med odlingsytor (råg, träda , bete) mellan Ripa flygfält och 
golfbanan. Kjell-Arne Olsson visade resultatet av flytten av växter från området bak 
Statoil till golfbanan. Vegetationen hade klarat sig bra.  

Vidare besöktes ett kommunalt markområde nära Horna bränneri och Furehov som 
kommer att flyttas över till naturvårdsfonden. (Bitvis dominerad av hedblomster) Bl a 
kommer en del mark som arrenderats av ”Sallads-Per” att överföras till bete efter 
insådd av råg.  

D / Christer Neideman redogjorde för senaste mötet med Samrådsgruppen för 
naturvård i Kristianstads Vattenrike, där man bl.a. berättat om arbetet med SNF 
Skånes årsbok kring Vattenriket som är inne i slutskedet. Vidare presenterades 
länsstyrelsens pågående arbetet med skötselplaner för Natura 2000-områdena i 
kommunen, konstaterades årets dåliga växtlighet kring sävruggar i sjöarna i 
kommunen samt meddelades att framförda önskemål om muddring i olika vattendrag 
ansågs som negativt.  

E/ Evert Valfridsson meddelade att han och Agnetha Björklund vid två tillfällen guidat 
grupper från Svenska För Invandrare och Integrationskontoret på naturvandringar på 
Näsby fält.  



F/ Åsa Jakobsson och Charlotte Wigermo rapporterade från möte den 11/10 på 
muséet kring ”Kulturell mångfald möter biologisk mångfald”. Dessutom meddelades 
att de varit i kontakt med ungerska och kinesiska föreningar och ska kontakta en 
somalisk förening för att försöka få till stånd ett gemensamt möte i 
integrationskampanjen.  

H/ Åsa Jakobsson och Yasmin Sjöholm meddelade att 20-talet deltagare slöt upp vid 
aktiviteten på geologins dag den 10/9.  

I/ Karin Bergendal meddelade att ett 10-tal intresserade deltog i svampexkursionen 
den 25/9.  

J/ Diskuterades aktiviteterna som genomfördes i samband med ”handla miljövänligt-
veckan” där kretsen informerade kring både konventionell och KRAV-odling av 
bananer samtidigt som vi bjöd på sammanlagt nästan 15 kg ekologiskt odlade 
bananer på Domus resp. Maxi i Kristianstad. På båda platserna möttes kampanjen 
mycket positivt av kunderna på de båda varuhusen och av företrädarna för Domus. 
På Maxi var bemötandet nästan negativt.  

K/ Fredrik Ahlström konstaterade att 15-talet deltagare slöt upp till höstvandringen på 
Drakamöllan den 9/10.  

L/ Karin Bergendal meddelade att hon deltagit vid FN-föreningens olika 
jubileumsaktiviteter den 15-16/10.  

M/ Karin Bergendal rapporterade från svampkursen som samlade 10 deltagare. 
Charlotte Wigermo föreslog att Karin avtackas med 400 kronor för hennes insatser 
med studiecirklarna i botanik och svampkännedom.  

Styrelsen beslöt att bifalla förslaget.  

N/ Charlotte Wigermo redogjorde för de åtgärder, som vidtagits på 
sandmarksområdena vid infarterna till Åhus. Bl.a. har delar av områdena plöjts och 
ett 15-tal provytor ställts i ordning av kommunen på initiativ av 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad.  

O/ Charlotte Wigermo berättade att en årsrapport lämnats från arbetsgruppen kring 
projektet för att gynna kärrnockan på bl.a. lokalen vid Levrasjön. Hon meddelade 
också att gruppen avser att genomför en del röjningsinsatser vid Levrasjön söndagen 
den 13/11 och att styrelsen kommer att bjudas in.  

§ 87. Diskuterades de olika remisser som kretsen erbjudits att yttra sig över.  

A/ Samråd om vindkraftverk vid Lyngby gård , som begärts av Eolus Vind AB och där 
man önskar ev. synpunkter senast 31/10 2006.Alt A (huvudalternativ) innebär att 2 st 
vindmöllor anläggs - vardera med effekten 2 MW, totalhöjden 125 m och total 
elproduktion på ca 8 miljoner kWh/år. Alt B innebär att 4 st verk om vardera 850 kW 
anläggs med totalhöjden 101 m och en sammanlagd produktion ca 6 miljoner 
kWh/år.  



Styrelsen beslöt att i yttrande ställa sig positiv till samrådets förslag A.  

B/ Samråd om översiktsplan för Bromölla, ”Bromölla 2025” med remisstid till 
20060131.  

Styrelsen beslöt utse Agnetha Björklund att åka till informationsmöte kring planen 
20051116 och att uppdra åt Christer Neideman att kontakta Nils Waldemarsson, 
Bromölla, och Christer Håkansson, Näsum, i samband med att yttrande över planen 
ska skrivas.  

C/ Christer Neideman redogjorde för E.ons, f.d. Sydkrafts, planer på att dra en ny 
kraftledning från Rinkaby till Stenslid. Denna nya 130 kV-ledning på dubbla trästolpar 
ska förstärka det befintliga marknätet.  

Styrelsen beslöt att ställa sig positiv till ledningen men att dock i yttrande till E.on 
föreslå att ledningen förses med bollar eller annan synlig markering för att minska 
kollisionsrisken för fåglar.  

D/ Christer Neideman redogjorde från Vattenriket och Hans Cronert om att ev. satsa 
på begränsad betning i naturreservatet Äspet för att motverka igenväxning.  

Styrelsen beslöt ställa sig positiv till planerna.  

§ 88. Evert Valfridsson redogjorde för planer att anordna ett gemensamt möte mellan 
naturskyddsföreningen, fågelklubben och jägare, där andforskaren Johan Elmberg 
från Högskolan i Kristianstad ska berätta om rön när det gäller simänderna deras 
situation i vårt land.  

Styrelsen beslöt att säga ja till förslaget och överlämna det till programkommittén för 
vidare åtgärder.  

§ 89. Evert Valfridsson föreslog att kretsen borde genomföra någon form av 
butiksinventering för att undersöka i vilken omfattning man saluför miljömärkta varor 
med t.ex. SNF:s falkenmärkning eller KRAV –symbolen.  

Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till nästa sammanträde.  

§ 90. Christer Neideman presenterade en insändare i Kritianstadsbladet från Krister 
Hjelm, informationschef för AB Kristianstadsbyggen, där han argumenterar för att 
kommunen i högre grad ska tillåta bebyggelse nära vattnet. Samtidigt föredrog han 
ett förslag till svar på insändaren. Bilaga 1.  

Styrelsen beslöt att godkänna Christers förslag till svarsinsändare.  

§ 91. Christer Neideman redovisade en inbjudan till en kommunal informationsträff 
20051109 kring hur soptippen i Kristianstad ska utformas i framtiden.  

§ 92. Christer Neideman meddelade att SNF:s höstkonferens genomförs i Stockholm 
11-12/11 2005 samtidigt som en kurs om hur man skyddar tätortsnära skogar 
anordnas.  



§ 93. Diskuterades ett erbjudande från butiken ”Art of Travel” som innebär att SNF-
.kretsens medlemmar ges 10 procent rabatt på hela sortimentet.  

Styrelsen beslöt att man inte har någonting emot erbjudandet och att detta förs in på 
kretsens hemsida. Samtidigt betonar styrelsen att SNF-kretsen inte tar på sig något 
ansvar för produkternas miljövänlighet och kvalitet.  

§ 94. Styrelsen beslöt att uppdra åt Christer Neideman att beställa 5.000 nya kuvert 
med tryck på.  

§ 95. Diskuterades den bordlagda frågan om kritiken mot skyltningen kring 
naturreservatet i Friseboda.  

Styrelsen beslöt att än en gång bordlägga frågan till nästa sammanträde.  

§ 96. Styrelsen beslöt att programkommittén sammankallas onsdagen 20051102 kl. 
18.30 hos Fredrik Ahlström, Skyttevägen 7 B i Kristianstad.  

§ 97. Styrelsen beslöt att nästa sammanträde hålls tisdag 20051129 kl. 18.30 hos 
Anders Sigfridsson, Evavägen 14 A i Åhus.  

§ 98. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat.  

Vid protokollet: Evert Valfridsson  

Justeras: Christer Neideman 

Bilaga 1 till protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad 20051018.  

Var rädd om stränderna !  

Informationschefen för Kristianstadsbyggen, Krister Hjelm, har skrivit två insändare, 
där han pläderar för att kommunen i ökad grad ska tillåta bebyggelse nära vattnet. 
Det har också framkommit förslag från vissa kommunpolitiker om att man skall ta 
fram tomter för exklusiv bebyggelse för att locka fler välbeställda till kommunen.  

Man måste hålla med om att de flesta av oss gärna skulle vilja bo så att vi har utsikt 
över vatten. Men det finns goda skäl till att vi har en strandskyddslag, som skyddar 
allmänhetens och det rörliga friluftslivets intressen. Själv tillbringade jag några dagar 
som bilturist på Åland i somras. Jag föreställde mig att man lätt skulle kunna komma 
ner till massor av natursköna stränder i denna ö-värld med oerhört långa strandlinjer. 
Men det var inte så lätt - nästan alltid slutade vägarna vid en samling hus med 
strandtomter, som effektivt hindrade oss från att komma nära vattnet. Bebyggelsen 
hindrar alltså turisterna från att uppleva en stor del av det åländska landskapets 
attraktioner!  

Skåne är så tätbefolkat att det är orimligt att hävda att vi ska bygga bostäder längs 
stränderna, bara för att det är ett drömläge både för exploatörerna och för 
husköparna. Men visst kan man tänka sig att ungefär som skett med "Kvarnen", 



"Båten" och "Finlandshuset" ersätta äldre bebyggelse eller industriområden med nya, 
attraktiva bostadshus. Långebros och Hedentorps industrier har en gång hamnat 
nära vattnet därför att det var billig mark, som på den tiden var ointressant för 
bostadsbebyggelse. Om Kristianstadsbyggen bjuder tillräckligt bra kanske man kan 
locka någon industri att flytta längre från Helge å, så att det i stället kan byggas ett 
höghus med utsikt över Vattenriket  

Översvämningsrisken är ett mycket starkt skäl att inte bygga alltför nära vattnet. 
Helge å kommer då och då att svämma över sina bräddar och denna risk hotar att bli 
ännu större i framtiden! Det är inte heller särskilt klokt att bygga nära strandlinjen vid 
de mjuka sandstränder som kantar Hanöbukten. En sådan strandlinje ligger inte helt 
stilla utan rör sig på grund av stormarnas och strömmarnas inverkan. Och om havet 
sakta stiger på grund av växthuseffekten, så kan denna erosion bli oerhört mycket 
starkare än i dag. Så den lyxiga ålabod med källare som (tyvärr) byggs vid Yngsjö 
kanske hamnar mitt ute i sjön så småningom.  

Slutsatsen är alltså: Var rädd om stränderna och allemansrätten, men njut av 
Vattenrikets alla naturvärden och av Hanöbuktens friska böljor !  

Christer Neideman  

Ordförande i Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

 

  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad torssdag 20050901 hos Åsa Jakobsson  

Närvarande: Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Agnetha Björklund, Åsa 
Jakobsson, Yasmin Sjöholm, Anette Åberg § 68 - § 78, Maria Mohlin, Karin 
Bergendal, Evert Valfridsson samt Charlotte Wigermo § 70 L - § 78.  

§ 68. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 69. Ordförandes förslag till föredragningslista godkändes.  

§ 70. Föredrogs protokollet från styrelsesammanträdet 2005-05-03. Konstaterades 
att det planerade sammanträdet den 1/6 ställdes in p.g.a. att inga angelägna ärenden 
fanns att behandla samt att det anslagna beloppet för kärrnockaprojektet är 40.000 
kronor.  

Styrelsen beslöt att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.  

§ 71. Rapporter.  

A/ Evert Valfridsson rapporterade att 34 deltagare var med vid exkursionen till 
Egeside den 21/5 med Sven Birkedal som ledare och som genomfördes tillsammans 
med Fågelklubben. Bl.a. sågs en kartfjäril vid gamla Egeside gård.  

B/ Evert Valfridsson meddelade att floravandringen kring Lindkulla., Fjälkestad, med 
Charlotte Wigermo som ledare lockade ett 20-tal deltagare.  

C/ Christer Neideman berättade att fladdermusexkursionen med Gösta Peper kring 
Bäckaskogs slott den 28/5. De ca 30 deltagarna kom i kontakt med fyra arter 
fladdermöss där trollfladdermus var den stora rariteten.  

D/ Åsa Jakobsson konstaterade att endast en handfull deltagare fanns med vid 
cykelexkursionen runt Råbelövssjön den 5/6.  

E/ Anette Åberg rapporterade från floravandringen den 7/7 till Lövhalla, Österslöv, 
där man bl.a. fick se flera olika arter av fetknopp.  

F/ Anders Sigfridsson meddelade att ett 20-tal personer fanns med vid 
trädesvandringen i Åhus den 25/7, där man bl.a. tittade närmare på de växtpartier, 
som flyttats till golfbanan från marken vid den nybyggda bowlinghallen i Åhus.  

G/ Agnetha Björklund rapporterade från floraexkursionen till området kring 
Härlövstippen i Kristianstad den 15/8. Ett 20-tal deltagare fick se en rad växter, som 
är typiska för en växtlokal som just en gammal soptipp. Samtidigt relaterade Christer 
Neideman planerna på att anlägga ett Naturum kring det nya biosfärområdet på 
södra sidan av Helgeån ungefär mitt emot badhuset.  

H/ Åsa Jakobsson meddelade att hon deltagit i det första sammanträdet kring 
projektet ”Närnatur, skötsel och tillgänglighet”. Projektet sker i samarbete mellan 
Kristianstads kommun och Naturskyddsföreningen i Kristianstad och syftar till en 



förbättrad skötsel av viktiga delar av närnaturen – både i centralorten och i andra 
orter. Det största området är det s.k. Björket i östra delen av Kristianstad. Den 
övergripande målsättningen är att dessa områden ska bevaras och utvecklas för 
friluftslivet och ur naturvårdssynpunkter.  

Kostnaderna för projektet uppgår till ca 270.000 kronor och täcks till hälften av 
statsbidrag. Kommunen svarar för merparten av resterande kostnad medan SNF-
kretsen deltar i finansieringen genom ideellt arbetade timmar. Arbetet med projektet 
startar nu under hösten och avslutas nästa år.  

Styrelsen beslöt att utse Åsa Jakobsson, Evert Valfridsson och Anders Sigfridsson 
som deltagare i projektet.  

I/ Åsa Jakobsson rapporterade från det senaste mötet i projektet ”Kulturell mångfald 
möter biologisk mångfald”, den 1/9 2005. Denna fjärde sammankomst innebär att 
arbetet i projektet nu går in på att planera för konkreta aktiviteter mellan nya och 
gamla svenskar.  

Styrelsen beslöt att fortsätta planeringen vid nästa sammanträde.  

J/ Karin Bergendal berättade från sitt deltagande vid SNF:s rikskonferens i Falun i 
juni, där bl.a. miljödebattören Stefan Edmans föredrag väckte ett speciellt intresse.  

K/ Christer Neideman föredrog de olika turerna som varit kring planerna att anlägga 
en kommersiell fiskekamp vid Vannebergaholmen. Den tilltänkta anläggningen ligger 
i princip mitt i det området där framför allt havsörnarna övervintrar. Planerna, som 
drivits m.el.m. i skymundan och utan kontakter med företrädare för 
naturvårdsorganisationerna, upptäcktes av en slump av Fågelklubbens ordförande 
Nils Waldemarsson, sedan länsstyrelsen godkänt projektet mot bakgrund av 
bestämmelserna kring det s.k. landsskapsbildsskyddet.  

Christer Neideman konstaterade, att SNF-kretsens och Fågelklubbens ordföranden 
vid två tillfällen gemensamt skriftligen lämnat synpunkter och avstyrkt projektet. Se 
bilagorna 1 och 2.  

Man har också träffat de ansvariga bakom projektet och försökt förmå dem att flytta 
den planerade anläggningen till ett område, som skulle innebära avsevärt mindre 
störningar än vad som torde bli fallet om en ev. fiskecamp byggs vid 
Vannebergaholmen.  

Styrelsen beslöt att godkänna de åtgärder som hittills vidtagits i ärendet.  

L/ Christer Neideman redogjorde för en skadeexkursion, som genomförts inom den 
s.k. förvaltningsplanen för grågäss i början av augusti. Bl.a. konstaterades att 
projektets ”gåsskrämmare” verkar ha lyckats ganska bra med att vidta olika 
förebyggande åtgärder. Dock har några kraftiga skador noterats, där grågässen inte 
gått att skrämma bort.  

M/ Åsa Jakobsson meddelade att kretsens program m.m. delats ut i samband med 
introduktionen av nya studenter vid Högskolan i Kristianstad  



N/ Karin Bergendal påpekade skrivelsen från FN-föreningen i Kristianstad kring ev. 
deltagande vid planerade aktiviteter 15 och 16/10 2005 för att högtidlighålla FN:s 60-
åriga tillvaro och Dag Hammarskjölds 100 årsdag. Hon redovisade också sina idéer 
kring att kretsen deltar med någon handla-miljövänligt-aktivitet den 16/10, som 
dessutom råkar vara den s.k. världslivsmedelsdagen.  

Styrelsen beslöt att instämma i Karins förslag och uppmanade alla intresserade att 
anmäla sig.  

O/Charlotte Wigermo berättade om det aktuella läget kring arbetet med 
sandmarksprojketet i Åhus. Bl.a. konstaterades att vidtagna åtgårder på provytor vid 
Nordanvägen och vid Sånnaskolan gett positiva resultat.  

§ 72. Christer Neideman redogjorde för planerna kring den nya 
beachhandbollsanläggningen, som är tänkt i Täppet, Åhus. Bl.a. ska ett område av 
stranden närmast hamnen fyllas ut för att ge plats för spelplaner. Därvid 
konstaterades att styrelsen inte har några direkta invändningar mot projektet, men att 
spjutskråpet ej får planteras så att det blir igenväxningsproblem.  

§ 73. Christer Neideman redogjorde för en inbjudan till kommunal föreningskväll på 
Yllan den 15/9  

Styrelsen beslöt att uppdra åt Evert Valfridsson att närvara vid mötet.  

§ 74. Åsa Jakobsson lämnade över de konkreta bevisen för att kretsens grodgrupp 
tilldelades Kristianstads kommuns miljöpris 2005, som hon och Fredrik Ahlström fick 
som kretsens representanter vid prisceremonin.  

§ 75. Diskuterades kostnadsfördelningen för deltagande vid rikskonferenser och 
liknande. Normalt svarar riksorganisationen för resekostnaden, för den som 
representerar kretsen.  

Styrelsen beslöt att kretsen svarar för Karin Bergendals uppehälle vid 
rikskonferensen i Falun i somras. Vidare beslöts att bilresor för uppdrag inom Skåne 
ersätts med belopp motsvarande den skattefria delen av gällande statliga 
reseersättning.  

§ 76. Charlotte Wigermo presenterade sin uppdaterade version av det välkomstbrev, 
som skickas ut till nya medlemmar.  

§ 77. Charlotte Wigermo redogjorde för kritiska synpunkter kring skyltningen vid vissa 
naturreservat i östra Skåne, som hon fått.  

Styrelsen beslöt att försöka undersöka hur det ser ut på skyltfronten vid bl.a. 
reservatet i Friseboda och att ta upp frågan igen vid nästa sammanträde.  

§ 78. Styrelsen beslöt att förlägga nästa sammanträde till tisdag 18/10 2005 hos 
Christer Neideman, Hammarslund.  



§ 79. Diskuterades kretsens aktiviteter vid kulturnatten 2005-09-10 på Gamlegården i 
Kristianstad. Åsa Jakobsson redogjorde för vad som hittills gjorts. Ansvariga för 
arrangemanget är Åsa Jakobsson, Fredrik Ahlström, Karin Bergendal och Anders 
Sigfridsson. Kretsens medverkan innebär bl.a. utdelning av programmet och handla-
miljövänligt-information samt en med Fågelklubben gemensam tipstävling. Vidare 
avser kretsen att låta besökarna vid arrangemanget få provsmaka både ekologiskt 
och konventionellt odlade morötter och vara med på en enklare ljudlyssningstävling.  

Styrelsen beslöt att uppdra åt Anders Sigfridsson att inköpa morötter.  

§ 80. Diskuterades aktiviteterna under miljövänliga veckan 1 – 9 oktober 2005, som 
har inriktningen på att öka intresset för ekologiskt odlade bananer. Därvid 
presenterades också det informationsmaterial, som framställts centralt och som Evert 
Valfridsson beställt hem. Detta material tillsammans med kretsprogrammet och 
medlemsvärvningsfolder ska delas ut vid aktiviteterna.  

Styrelsens beslöt att kretsen ska finnas på Maxi i Kristianstad lördagen den 1/10 
mellan kl. 11 och 16 (Evert och Agnetha) och samma dag på Domus i Kristianstad 
mellan kl. 10 och 14 (Åsa och Yasmin). Styrelsen beslöt också att på resp. ställe 
köpa in ca 15 kg ekologiskt odlade bananer att ha och bjuda besökarna på, samt att 
ge Evert Valfridsson i uppdrag att sköta kontakterna med affärerna.  

§ 81. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat.  

Vid protokollet: Evert Valfridsson 

 Justeras: Christer Neideman 

Bilaga 1 till protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad 2005-09-01:  

Nordöstra Skånes Fågelklubb Kristianstad 2005-06-12  

Nils Waldemarsson  

Skånegatan 6  

295 32 Bromölla  

Naturskyddsföreningen i Kristianstad  

Christer Neideman  

Hammarspyntsvägen 63  

291 50 Kristianstad  

Enligt sändlista  

Etablering av fiskdamm och ”fiskecamp” vid Vannebergaholmen  



Av en ren slump har informationen om tillstånd och därmed Etablering av fiskdamm 
(ar) och byggnation av s.k. fiskecamp vid Vannebergaholmen nått Nordöstra Skånes 
Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Kristianstad. Vi ställer oss ytterst 
tveksamma till såväl etableringen som att beslutsprocessen genomförts utan någon 
som helst information eller samråd med de ideella naturvårdsorganisationerna.  

Det har länge funnits kunskap om området ornitologiska värden  

När det gäller områdets fågelfauna och fågelskyddsbehov är det de ideella 
naturvårdsorganisationerna som har de mest aktuella kunskaperna. Nordöstra 
Skånes Fågelklubb har t ex på uppdrag av länsstyrelsen genomfört kust- och 
strandängsinventeringar i aktuellt område 1983-84 och därefter 1995 och 2004. 
Redan i rapporten efter första inventeringen, ”Nordostskånska Skärgårdskustens 
Fåglar” publicerad i Länsstyrelsens serie om värdefulla naturområden i länet 1991, 
redovisades det starka skyddsbehovet för kuststräckan i anslutning till 
Vannebergaholmen (häckande och rastande strandängsfåglar) och för 
Vannebergaholmsfuret (viktig övernattningsplats för havsörn), sid 18 ff .  

Vidare genomförs årlig örnräkning i området. Sedan vintern 1976/77 genomför 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad genom Lars Jarnemo vintertid utfodring av 
örnar i området. Under åren 2003-2008 genomförs atlasinventering i hela Skåne i 
Skånes ornitologiska förenings regi. Inventering av den aktuella ”rutan” pågår.  

Important Bird Area  

Visserligen kan av formella skäl anföras att för själva etableringsplatsen för dammar 
och fiskecamp endast råder ”landskapsbildsskydd” men verksamheten kommer att 
påverka mer än denna plats. Vi finner det därför lite märkligt att våra kunskaper inte 
har efterfrågats då olika myndigheter vid andra tillfällen ofta rådfrågar oss. I 
sammanhanget kan nämnas att området också utgör Important Bird Area (058 
Nordöstra Skånes skärgårdskust) sedan ett antal år. Vilken vikt Länsstyrelsen fäster 
vid detta känner vi inte till, dock vet vi att EU i olika sammanhang och ärenden 
betonat vikten av att nationerna på lämpligt sätt skyddar de värden som IBA-
områdena representerar.  

Avråder bestämt etablering  

Till sakskälen varför vi bestämt avråder etableringen:  

Området gränsar till en av Skånes mest värdefulla strandängar där den starkt hotade 
sydlig kärrsnäppa årligen häckar med cirka 3 par. Detta är den enda återstående 
kusthäckningslokalen för arten i denna del av Skåne. Arten är i Artdatabankens 
rödlista betecknad som starkt hotad. På samma strandängar, inklusive 
Lyngbyholmen, häckar bl a roskarl, skärfläcka, småtärna, fisktärna och silvertärna. 
Samtliga dessa arter finns med bland hotade fågelarter i Europa i EU:s fågeldirektiv. 
Även om etableringen inte direkt berör just dessa strandängar är risken stor att 
”kringverksamhet” från campen kommer att påverka dessa strandängar negativt. Vi 
ser redan idag tydliga exempel på detta i närområdet till campingen i Landön.  



Direkt berörd av etableringen är dock det eller de storspovspar som häckar i 
områdets mellan den planerade fiskekampen och strandängarna . Inventeringar 
gjorda i Kristianstad och Bromölla kommun 1999 visar att storspoven är mycket 
fåtalig och hotad som häckfågel utanför våtmarkerna i Kristianstad Vattenrike. Vidare 
häckar trädlärka inom direkt berört område. Båda arterna finns med bland de hotade 
fågelarterna i EU:s fågeldirektiv.  

Ett av Sveriges viktigaste områden för havsörn  

Kustområdet är idag ett av Sveriges viktigaste övervintringsområden för havsörn 
(minst 50 individer). Övernattning sker i stor utsträckning i Vannebergaholmsfuret i 
direkt anslutning till den tänkta fiskecampen. Havsörnarna förväntas när som helst 
etablera sig som häckfåglar i området. Redan nu finns vuxna fåglar som översomrar i 
området och visar upp häckningsbeteende genom att bl a transportera bomaterial till 
området. Ett av de få relativt ostörda områden där det dessutom finns lämpliga 
boträd är just Vannebergaholmsfuret. Varje etablering av kontinuerlig verksamhet 
som innebär besök av många människor kommer att allvarligt hota eller omöjliggöra 
havsörnarnas etablering som häckfågel i området. Även havsörnen finns med i såväl 
Artdatabankens lista som i EU:s fågeldirektiv och anges som globalt hotad.  

Eftersom projektet kräver omfattande investeringar, då det på platsen idag inte finns 
några som helst faciliteter, kan man inte förvänta sig att verksamheten begränsas 
vare sig i tid under året, antal besökare eller kringaktiviteter för att vara ekonomiskt 
möjligt. Detta faktum talar för att påverkan av området kommer att bli omfattande.  

Föreningarnas yrkanden  

På dessa grunder yrkar Nordöstra Skånes Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad i första hand,  

•  att tillståndet omprövas alternativt hänsyn tas till ovanstående i behandlingen av 
bygglovsansökan  

Om planerna enligt tillstånd till etablering trots detta fullföljs yrkar vi följande ,  

•  att senast i samband med att verksamheten etableras så utvidgas dagens 
beträdnadsförbud på Lyngbyholmen till samtliga strandängar inom området, utom på 
markerad stig (som måste märkas ut) som leder från Vannebergaholmsvägens 
förlängning ut mot fiskebodarna och båtplatsen, under tiden 1/3 till15/7 för att hjälpligt 
skydda häckfåglarna.  

•  att beträdnadsförbud införs inom samma område under tiden 1/12 till 1/3 för att 
skydda örnarna vid den åtelverksamhet som sker i området samt att det införs 
beträdnadsförbud under tiden 1/12 till 15/7 inom delar av Vannebergaholmsfuret för 
att freda övernattningsplatser och potentiella häckningsplatser.  

Ovanstående två att-satser innebär ingrepp i dagens möjligheter för allmänheten att 
beträda området. Tillämpningen av dylika beträdnadsförbud hanteras dock redan 
idag framgångsrikt i t ex andra delar av Skåne och på södra Öland i nära samarbetet 



med markägare och arrendatorer. Vi är beredda att biträda vid fastställandet av 
områdets utbredning där beträdnadsförbud skall råda.  

•  att verksamhet, byggnation eller stängsel inom fiskecampen inte på något vis 
hindrar allmänheten att besöka området utanför området med 
beträdnadsförbud/fågelskydd.  

•  att det säkerställs i bygglov eller annan reglering att garantier lämnas för att 
återställa området i lämpligt skick om verksamheten av olika skäl upphör  

•  att det vid förändrad/utökad verksamhet sker samråd med de ideella 
naturvårdorganisationerna.  

Det lämpligaste är dock att ansökan omprövas och avslås och att annan mer lämplig 
plats anvisas för fiskdammar och ”fiskecamp”.  

För Nordöstra Skånes Fågelklubb För Naturskyddsföreningen i Kristianstad  

Nils Waldemarsson Christer Neideman  

Sändlista:  

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 201 15 Malmö  

Byggnadsnämnden, Kristianstad kommun 291 80 Kristianstad  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kristianstads kommun, 291 80 Kristianstad  

Naturvårdsverket, Torsten Larsson, 106 48 Stockholm  

För kännedom:  

Skånes Ornitologiska Förening, Box 96, 221 00 Lund  

Sveriges Ornitologiska Förening, Ekhagsvägen 3, 104 05 Stockholm  

Bilaga 2 till protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad 2005-09-01:  

Nordöstra Skånes Fågelklubb Kristianstad 2005-08-03  

Nils Waldemarsson  

Skånegatan 6  

295 32 Bromölla  

Naturskyddsföreningen i Kristianstad  

Christer Neideman  



Hammarspyntvägen 63  

291 50 Kristianstad  

Till Stadsarkitektkontoret  

291 80 Kristianstad  

Yttrande angående fiskecamp på Vanneberga 34:6, 34:17 m. fl. Trolle Ljungby 

socken  

Nordöstra Skånes Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Kristianstad har i 
skrivelse 2005-06-12 tidigare yttrat oss i ärendet och är mycket kritiska till den 
föreslagna placeringen av fiskecampen. De synpunkter som framförs i den skrivelsen 
kvarstår. Skrivelsen bifogas.  

Föreningarna har efter det skrivelsen 2005-06-12 avgavs sammanträffat med en av 
ägarna till AB Urkällan – Fishing & Outdoor Adventure och framfört dessa 
synpunkter. Vi har vidare i dialogen med ägaren föreslagit alternativa placeringar av 
verksamheten, som skulle vara betydligt mindre störande ur naturvårdssynpunkt .  

Som framgår av skrivelsen 2005-06-12 har föreningarna hos länsstyrelsen begärt 
omprövning av länsstyrelsens beslut från 2004-12-15. Handläggaren på 
länsstyrelsen har per telefon meddelat att någon handläggning av ärendet inte 
kommer att ske före september 2005. Det är att observera att länsstyrelsen i skälen 
för beslut 2004-12-15 enbart har värderat lokaliseringen i förhållande till s k 
landskapsbildsskydd i 19 § naturvårdslagen. Man har alltså inte värderat själva 
verksamhetens störningar i de känsliga naturområden som omger själva 
"fiskecampen".  

Nordöstra Skånes Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Kristianstad menar därför 
att något förhandsbesked om bygglov inte kan lämnas förrän ärendet åter handlagts 
av länsstyrelsen. I övrigt hänvisar vi till vår skrivelse 2005-06-12.  

För Nordöstra Skånes Fågelklubb För Naturskyddsföreningen i Kristianstad  

Nils Waldemarsson Christer Neideman  

Kopia: Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 201 15 Malmö  

Bifogas: Föreningarnas skrivelse 2005-06-12  

  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad onsdag 20050503 hos Karin Bergendal, Arkelstorp  

Närvarande : Christer Neideman, Karin Bergendal, Maria Mohlin, Yasmin Sjöholm, 
Agnetha Björklund, Evert Valfridsson, Åsa Jakobsson, Anette Åberg, Fredrik 
Ahlström och Anders Sigfridsson.  

§ 58. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 59. Rapporter.  

A/ Christer Neideman meddelade att trankvällen, som arrangerades tillsammans med 
Nordöstra Skånes Fågeklubb den 30/3, lockade ca 75 deltagare trots den ganska 
kraftiga och kalla vinden från öster. Och just den senaste tidens hårda ostanvindar 
gjorde också att antalet inflygande och rastande tranor vara något färre än 2004 eller 
ca 1.400.  

B/ Åsa Jakobsson konstaterade att ca 25 åhörare infann sig till föredrag i 
Östermalmskyrkan den 7/4, där Kjell-Arne Olsson berättade om intressanta 
florasevärdheter i Kristianstads kommun och informerade om det aktuella läget kring 
inventeringen av Skånes Flora.  

C/ Karin Bergendal rapporterade att studiecirkeln kring våra dagfjärilar startat och 
samlat 7 deltagare med Ivan Kruys som ledare.  

D/ Evert Valfridsson meddelade att 6 deltagare var med på de givande exkursionerna 
till Impan resp. Bäckhalladalen öster om Simrishamn den 24/4 med Christer Persson.  

E/ Evert Valfridsson berättade att ett 10-tal intresserade deltog i floravandring i den 
östra delen av det planerade reservatet kring Balsberget.  

F/ Åsa Jakobsson rapporterade att 45 deltagare slöt upp vid den med regionmuseet 
gemensamma kvällsutflykten till Balsbergsgrottan.  

G/ Karin Bergendal konstaterade att nybörjarcirkeln i botanik startat med 8 deltagare.  

H/ Agneta Björklund meddelade att ett tiotal deltagare var med på den med 
regionmuseet gemensamma exkursionen kring småkryp i Vattenriket med Gunnar 
Isaksson från Skogsvårdsstyrelsen som ledare.  

I/ Evert Valfridsson berättade att Claes Ramels föredrag kring 1940-talets Håslövs 
ängar lockade ca 40 deltagare.  

J/ Christer Neideman lämnade en rapport från ett sandmarksmöte med Kristianstads 
Vattenrike, som hölls den 29/4 och där man bl.a. tog upp frågan om hur man ska 
kunna skydda Rinkaby skjutfält från framtida exploatering. I sammanhanget 
poängterades vikten av att ständigt framhålla de olika och höga värden som fältet har 
ur olika aspekter. Det finns också planer på att ev. sätta upp ett utemuseum på 
lämpligt ställe.  



Vidare konstaterade han att ett antal mindre demonstrationsanläggningar och 
provytor ställts i ordning mellan golfbanan och det gamla flygfältet i Ripa, där man 
kan se hur sandstäppsområden odlades förr. Dessutom redogjorde Kjell-Arne Olsson 
för flyttning av några mindre sandstäppsytor till golfbanan i samband med byggandet 
av bowlinghall i Åhus. Slutligen konstaterades att Carina Wettemark knutits till 
Vattenriket för att arbeta med just sandmarksprojektet.  

K/ Evert Valfridsson rapporterade från årsstämman med SNF Skåne i Svalöv den 23 
april 2005, där bl.a. Christer Neideman efterträddes som ordförande av Per 
Blomberg, Lund. Samtidigt uppmärksammades att Christer tilldelats Region Skånes 
miljöpris 2005.  

L/ Styrelsen beslöt att uppdra åt Christer Neideman att skicka en räkning till 
länsstyrelsen i Skåne på 30.000 kronor för kostnader kring åtgärdsprogrammet kring 
kärrnockan.  

§ 60. Diskuterades remissyttrande kring utbyggnadsplanerna för ett område väster 
om Furubodavägen, del av fastigheten Yngsjö 4:245. Denna just nu ganska 
igenväxta betesmark är tänkt för framtida fritids- och permanentbebyggelse. Christer 
Neideman konstaterar att det f.n. inte finns några klara motiv för att skydda området, 
som ligger norr om Furuboda kursgård. Styrelsen enades om att i yttrande framhålla 
att man bör skydda området som en del av helheten för denna del av kusten och för 
närheten till Frisebodareservatet.  

Styrelsen beslöt att uppdra åt Christer Neideman att utforma och skicka in kretsens 
synpunkter i ärendet.  

§ 61. Diskuterades innehållet i programmet för hösten och vintern 2005.  

Styrelsen beslöt att ansvariga för resp. aktivitet ska komma med förlag till text i 
programmet. Vidare beslöts att uppdra åt Åsa Johansson, Karin Bergendal, Fredrik 
Ahlström och Anders Sigfridsson att ansvara för kretsens medverkan vid Kulturnatten 
den 10/9 2005 på Gamlegårdsområdet i Kristianstad. Styrelsen gav vidare Evert 
Valfridsson, Åsa Jakobsson och Agnetha Björklund att ansvara för kretsens 
aktiviteter under miljövänliga veckan 1-9 oktober.  

§ 62. Evert Valfridsson redogjorde för en inbjudan till sammankomst med ”Aktörer 
inom besöksnäringen”, som fritidsförvaltningen genomför på Yllan i Kristianstad den 
12/5 2005. Evert fick i uppdrag att representera SNF-kretsen.  

§ 63. Åsa Jakobsson redogjorde för en inbjudan till Barnens dag-aktiviteter i 
Tivoliparken, Kristianstad den 6-7/8 2005 med en informationsträff den 24/5 kl. 18.00. 
Åsa fick i uppdrag att försöka närvara vid träffen.  

§ 64. Karin Bergendal redogjorde för Klingheims Vildmarksdag i Tivoliparken den 22 
maj 2005 kl. 10-15 . Styrelsen beslöt, att kretsen ska närvara vid arrangemanget med 
att bl.a. dela ut vårt program samt att försöka anordna en promenad och visning av 
de olika trädslagen i parken.  



§ 65. Christer Neideman informerade om Lunds Tekniska Högskolas havsresa och 
som avser att finnas i Åhus den 28/7 2005. Christer Neideman fick i uppdrag att 
undersöka den här saken närmare.  

§ 66. Styrelsen beslöt att hålla nästa sammanträde onsdagen den 1/6 2005 hos 
Anette Åberg, Bokvägen 14 B i Kristianstad. (blev inställt) 

§ 67. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat.  

Vid protokollet: Evert Valfridsson 

Justeras: Christer Neideman 

  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad onsdag 23 mars 2005 hos Christer Neideman, Hammarslund.  

Närvarande: Christer Neideman, Åsa Jakobsson, Anders Sigfridsson, Maria Mohlin, 
Fredrik Ahlström, Evert Valfridsson, Agnetha Björklund, Karin Bergendal och 
Charlotte Wigermo.  

§ 41. Ordförande Christer Neideman hälsade den nyvalda styrelsen välkommen och 
förklarade sammanträde öppnat.  

§ 42. Protokollen från årsstämman och det konstituerande sammanträdet gicks 
igenom.  

§ 43. Rapporter  

A/ Christer Neideman berättade att föredraget på Regionmuseet den 13 mars och 
föredraget kring feromonernas betydelse i insekternas liv lockade ett 30-tal deltagare.  

B/ Charlotte Wigermo rapporterade att floravårdsgruppens röjning den 19 mars i 
Gyetorpskärret samlade ett 10-tal deltagare.  

Styrelsen beslöt att stå för kostnaderna för de utlägg, som floravårdsgruppen haft i 
sammanhanget.  

C/ Åsa Jakobsson konstaterade, att ca 20 besökare kom till Regionmuseet den 20 
mars för att lyssna på Gunnar Isakssons föredrag ”Utsikter till insikter om insekter”.  

D/ Karin Bergendal berättade, att Studiefrämjande i Östra Skåne haft årsmöte och att 
man bl.a. beslöt, att medlemsorganisationerna vid kommande årsmöte har rätt att 
representera med max 5 personer, d.v.s. att de fyra SNF-kretsarna tillsammans delar 
på 5 ombud. Vidare invaldes Evert Valfridsson i valberedningen.  

§ 44. Charlotte Wigermo redogjorde för den organisationsutredning, som gjorts inom 
Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge och som nu är ute på remissbehandling. 
Förslaget, som utredningen mynnar i, innebär att dagens sju lokalavdelningar ersätts 
av antingen färre antal avdelningar eller en enda stor avdelningen med s.k. 
distriktsfunktion med kansli troligen förlagt till Lund. Enligt utredningen Styrelsen är 
tveksam till förslaget om att göra en enda stor avdelning av det nuvarande 
verksamhetsområdet samtidigt som den anser det viktigt att behålla den goda 
personliga kontakt som SNF-kretsen idag har med olika företrädare för avdelningen i 
Östra Skåne.  

Styrelsen beslöt att ge Evert Valfridsson i uppdrag att ta fram ett förslag till 
remissyttrande från kretsen. Förslaget ska vara Studiefrämjandet tillhanda senast 25 
april 2005.  

§ 45. Christer Neideman meddelade, att kretsens grodgrupp tilldelats Kristianstads 
kommuns miljöpris för 2005.  

Styrelsen beslöt att uttala sin stora tillfredsställelse och glädje över priset.  



§ 46. Karin Bergendal meddelade, att hon snart har genomgått utbildningen till 
närnaturguide, som arrangeras av Naturskyddsföreningen och ornitologiska 
föreningen i landet. Bl.a. återstår delen som ska ge guiderna en auktorisering för 
uppgiften.  

§ 47. Evert Valfridsson meddelade, att kretsrådet i Skåne haft sammanträde och bl.a. 
diskuterat valberedningens arbete inför stämman. Valberedningen önskar få in 
förslag på lämpliga kandidater till styrelseuppdrag etc.  

§ 48. Christer Neideman redogjorde för en skrivelse från Kristianstads kommun med 
beslutet kring detaljplanen för det markområde vid Isgrannatorp, som är tänkt för ett 
framtida logistikcenter.  

Styrelsens beslöt att avstå från möjligheten att överklaga beslutet.  

§ 49. Christer Neideman redogjorde för ett remissmaterial från Kristianstads kommun 
gällande den framtida utvecklingen för Yngsjö by. Bl.a. finns planer på ca 10 nya 
villor med viss möjlighet att hålla djur på det idag obebyggda markområdet mitt emot 
Trekantens kiosk. Bl.a. konstaterar dock styrelsen att en ev. bebyggelse är ett hot 
mot den groddamm, som finns i kanten av området, och växtligheten här liksom att 
landskapsbilden skulle komma att störas.  

Styrelsen beslöt att i yttrande – mot bakgrund av synpunkterna ovan - avstyrka 
kommunens planer för den aktuella delen av Yngsjö  

§ 50. Christer Neideman redogjorde för förslagen till nya naturreservat längs 
Hammarsjöns västra sida: Åsums ängar med Åsumallet samt Hovby ängar. 
Anledningen till reservatsbildningen är att länsstyrelsen vill stärka skyddet för de 
unika strandängar som finns här.  

Styrelsen beslöt att uttrycka sin tillfredsställelse över reservatsförslagen och tillstyrka 
länsstyrelsens planer.  

§ 51. Region Skåne söker förslag till lämpliga mottagare av Miljöpriset för 2005.  

Styrelsen beslöt att föreslå att Region Skånes Miljöpris för 2005 tilldelas 
Storkprojketet, samt att ge Evert Valfridsson i uppdrag att lämna in förslaget.  

§ 52. Karin Bergendal meddelade, att Studiefrämjandet i Östra Skåne inbjudit till 
gemensam träff den 12/4 2005 med sina medlemsorganisationer för att bl.a. 
diskutera gemensamma aktiviteter för den närmaste framtiden och Kulturnatten den 
10/9 2005 på Gamlegården i Kristianstad.  

§ 53. Christer Neideman meddelade, att länsstämman med SNF i Skåne hålls 
lördagen den 23 april 2005 i Svalöv och att kretsen får representeras av fem ombud.  

Styrelsen beslöt att till ombud vid länsstämman utse Evert Valfridsson, Karin 
Bergendal, Fredrik Ahlström, Maria Mohlin och Gerd Neideman.  



§ 54. Styrelsen beslöt att ge Christer Neideman i uppdrag att hos Kristianstads 
kommun ansöka om ett bidrag på 5.000 kronor.  

§ 55. Konstateras att samtliga ledamöter i styrelsen och kommittéer och liknande har 
gett sitt godkännande till att finnas med på kretsens hemsida med namn och adress.  

§ 56. Styrelsen beslöt att hålla nästa sammanträde tisdagen den 3 maj 2005 kl. 
18.30 hos Karin Bergendal, G:a Arkelstorpsvägn 101 a i Arkelstorp.  

§ 57. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat.  

Vid protokollet: Evert Valfridsson  

Justeras: Christer Neideman 

  



Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad onsdag 2005-03-02 i Östermalmskyrkan, 
Kristianstad.  

Närvarande: Christer Neideman, Evert Valfridsson, Maria Mohlin, Anders Sigfridsson, 
Agnetha Björklund, Charlotte Wigermo, Fredrik Ahlström, Yasmin Sjöholm och Åsa 
Jakobsson.  

§ 33. Ordförande Christer Neideman hälsade den nyvalda styrelsen välkommen och 
vände sig speciellt till de nya ledamöterna.  

§ 34. Styrelsen beslöt att utse Evert Valfridsson till sekreterare för sammanträdet.  

§ 35. Styrelsens konstituerande.  

Styrelsen beslöt att utse Åsa Jakobsson till vice ordförande i styrelsen och Evert 
Valfridsson till sekreterare. Vidare utsågs Christer Neideman till postmottagare, 
Charlotte Wigermo till ansvarig för medlemsregistret samt Karin Bergendal till 
utbildningsledare.  

§ 36. Programkommittén.  

Styrelsen beslöt att utse Christer Neideman, Evert Valfridsson, Agnetha Björklund, 
Maria Mohlin, Anders Sigfridsson, Yasmin Sjöholm, Fredrik Ahlström och Anette 
Åberg att ingå i kretsens programkommitté, med Christer Neideman som 
sammankallande.  

§ 37. Diskuterades de olika kontaktpersoner, som SNF-kretsen har i olika frågor.  

Styrelsen beslöt att utse följande kontaktpersoner inom resp. område:  

Energi: Christer Neideman; Handla miljövänligt: Evert Valfridsson; Jordbruk: Fredrik 
Ahlström och Agnetha Björklund; Kulturlandskapet: Bertil Helgesson och Patrik 
Olsson; Skog: Åsa Jakobsson och Evert Valfridsson; Studiefrämjandet: Charlotte 
Wigermo och Karin Bergendal; Trafik: Christer Neideman och Evert Valfridsson.  

§ 38. Evert Valfridsson uppmanade styrelsens ledamöter att abonnera på de digitala 
nyhetsbreven ”SNF:s nyhetsbrev” från riksorganisationen och ”Skånekontakt” från 
SNF Skåne.  

§ 39. Styrelsen beslöt att nästkommande sammanträden hålls den 23/3 2005 kl. 
18.30 hos Christer Neideman, Hammarslund.  

§ 40. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat.  

Kristianstad 2005-03-02  

Vid protokollet: Evert Valfridsson  

Justeras: Christer Neideman  



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
onsdag 2 mars 2005 i Östermalmskyrkan, Kristianstad.  

§ 1. Stämman öppnas  

Kretsens ordförande Christer Neideman hälsade drygt 20-talet medlemmar välkomna 
och förklarade årsstämman 2005 öppnad.  

§ 2. Val av ordförande och sekreterare  

Årsstämman beslöt att utse Christer Neideman till ordförande och Evert Valfridsson 
till sekreterare vid kvällens sammanträde.  

§ 3. Val av protokollsjusterare  

Årsstämman beslöt att utöver ordföranden utse Torgny Roosvall och Birgitta Vallgren 
att justera mötets protokoll.  

§ 4. Stämmans behöriga utlysande  

Kretsstämman godkänner kallelsen i programutskicket och förklarar stämman 
behörigen utlyst.  

§ 5. Styrelsens årsberättelse  

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till årsberättelse för 2004. Bilaga 1.  

Årsstämman beslöt att godkänna årsberättelsen för 2004.  

§ 6. Styrelsens räkenskapssammandrag.  

Kassören Anders Hallengren redogjorde för den ekonomiska sammanställningen 
över 2004 års verksamhet. Bilaga 2.  

Årsstämman beslöt att godkänna den ekonomiska redovisningen för 2004.  

§ 7. Revisionsberättelsen  

Torgny Roosvall föredrog revisorernas berättelse över sin granskning av kretsens 
verksamhet 2004. Bilaga 3.  

Årsstämman beslöt att godkänna revisorernas berättelse  

§ 8 Frågan om ansvarsfrihet  

Årsstämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.  

§ 9. Val av ordförande  



Årsstämman beslöt att omvälja Christer Neideman, Hammarslund, som ordförande 
2005 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad fram till årsstämman 2006.  

§ 10. Val av kassör  

Nuvarande kassören Anders Hallengren har undanbett sig omval.  

Årsstämman beslöt att nyvälja Charlotte Wigermo, Kristianstad, som kassör för 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad fram till årsstämman 2006. Årsstämman beslöt 
vidare att utse kassören Charlotte Wigermo och ordföranden Christer Neideman att 
var för sig vara föreningens firmatecknare gentemot post och bank.  

§ 11. Val av fem styrelseledamöter  

Årsstämman beslöt att utse Agnetha Björklund, Öllsjö, Anders Sigfridsson, Åhus, 
Yasmin Sjöholm, Kristianstad, Maria Mohlin, Kristianstad, och Anette Åberg, 
Kristianstad, till nya ledamöter i styrelsen fram till årsstämman 2007.  

§ 12. Fyllnadsval  

Årsstämman beslöt att utse Fredrik Ahlström, Kristianstad, till ledamot i styrelsen 
fram till årsstämman 2006.  

§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter  

Årsstämman beslöt att omvälja Torgny Roosvall, Färlöv, och Kristina Öhman, 
Kristianstad, som revisorer i Naturskyddsföreningen i Kristianstad fram till 
årsstämman 2006  

Årsstämman beslöt vidare att utse Sven Birkedal, Åhus, och Gert Tollgren, 
Kristianstad, till suppleanter för revisorerna fram till årsstämman 2006.  

§ 14. Val av valberedning  

Årsstämman beslöt att utse Anders Hallengren, Önnestad och Torgny Roosvall, 
Färlöv, att ingå i valberedningen till nästa års stämma.  

§ 15. Verksamhetsplan för 2005  

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2005. Bilaga 
4.  

Årsstämman beslöt att fastställa verksamhetsplanen för 2005.  

§ 16. Budget för år 2005  

Anders Hallengren föredrog förslaget till budget för 2005. Bilaga 5.  

Årsstämman beslöt att fastställa budgeten för 2005.  



§ 17. Evert Valfridsson meddelade att Naturskyddsföreningens i Skåne årsbok för 
2005 kommer att handla om Kristianstads Vattenrike med Patrik Olofsson som 
huvudförfattare och uppmanade alla att uppmärksamma att årsboken numera måste 
beställas av var och en till SNF-kansliet i Lund.  

§ 18. Tack  

Christer Neideman framförde Naturskyddsföreningens i Kristianstad tack till de 
avgående styrelseledamöterna Ola Runfors, Helen Titoff, Sara Swärd, Birgitta 
Vallgren, David Ståhlberg och Anders Hallengren för deras insatser under åren i 
styrelsen.  

§ 19. Stämman avslutas  

Ordförande Christer Neideman avslutade kvällens överläggningar. Samtidigt inbjöd 
han till efterföljande föredrag, där David Ståhlberg ska berätta om sitt 
doktorandsarbete med Jungfru Marie Nycklar.  

Kristianstad 2005-03-02  

Vid protokollet: Evert Valfridsson  

Ordförande Christer Neideman 

Justerare:Torgny Roosvall Birgitta Vallgren   

Bilaga nr 1 till protokoll fört vid årsstämman med Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad 2005-03-02. /Verksamhetsberättelsen/  

Bilaga nr 2 till protokoll fört vid årsstämman med Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad  

2005-03-02 /Ekonomisk sammanställning/  

Bilaga nr 3 till protokoll fört vid årsstämman med Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad  

2005-03-02 /Revisionsberättelsen/  

Bilaga nr 4 till protokoll fört vid årsstämman med Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad  

2005-03-02 /Verksamhetsplanen för 2005/  

  

VERKSAMHETSPLAN 2005  

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I KRISTIANSTAD  



ALLMÄNNA MÅL  

(Hämtat från kretsens stadga, fastställd av kretsstämman 2001-03-07)  

- att bevaka natur- och miljöfrågor  

- att bedriva upplysningsverksamhet  

- att väcka opinion i väsentliga natur- och miljövårdsfrågor  

- att påverka företag, myndigheter och politiker  

- att verka för god undervisning i natur- och miljövård  

- att bedriva aktiv föreningsverksamhet  

KONKRETA MÅL för verksamhetsåret 2005  

– Resurshushållning  

* att aktivt bevaka avfalls- och återvinningsproblematiken,  

* att stimulera till miljövänligt beteende , bland annat via  

genomförande av Miljövänliga veckan,  

* att verka för att Kristianstad blir en fossilbränslefri kommun.  

– Biologisk mångfald m m  

* att hjälpa hotade arter genom att stå som ”väktare” för grod- och växtlokaler  

* att hjälpa hotade arter genom fortsatta röjningsinsatser  

* att aktivt delta i Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram för fältnocka resp.kärrnocka  

* att aktivt verka för biotopskydd genom att föra fram uppgifter om hotade  

biotoper till Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen  

* att fortsätta inventera och dokumentera "evighetsträd", jätteträd, och att verka för 
skydd av dessa  

* att fortsätta restaureringen av trädesmarkerna i Åhus  

Ansvarig för detta är styrelsen med stöd av Floravårdsgruppen och Grodgruppen.  

– Aktuella miljövårdsfrågor  



* att delta i samhällsdebatten och engagera medlemmar samt allmänhet i aktuella 
natur- och miljövårdsfrågor, t ex kring utbyggnad av vägar  

* att i övrigt följa aktuella natur- och miljövårdsfrågor.  

* att bevaka skötseln av de värdefullaste ängs- och betesmarksobjekten  

 

– Kristianstads Vattenrike  

* att stödja, samverka och delta i Projekt Kristianstads Vattenrike genom att varje 
termin ha minst en exkursion/ett föredrag / annan aktivitet som anknyter till projektet.  

Ansvarig för detta är Programkommittén, som utses av styrelsen.  

– Medlemsaktiviteter  

* att anordna verksamhet för medlemmarna genom att varje år ställa samman två 
programutskick som bör innehålla föredrag, exkursioner och studiebesök. Dessutom 
bör det ingå någon barn-/ungdoms-/familjeaktivitet. För varje aktivitet skall utses en 
ansvarig.  

* anordna studiecirklar, bland annat om växter och svamp.  

Ansvarig för detta är Programkommittén.  

– Medlemsvård - rekrytering  

* satsa på att aktivera medlemmarna genom att ha kontaktpersoner i basorterna.  

– Ungdomar/barn  

* verka för att stödja en lokal fältbiologklubb.  

* verka för att återstarta en ”Natursnokargrupp”.  

– Integration  

* medverka i Kulturnatten på Gamlegården i Kristianstad.  

* verka för att engagera människor från andra kulturer i vår verksamhet.  

* delta i Regionmuseets projekt ”Kulturell mångfald möter biologisk mångfald”  

– Regional samverkan  

* utveckla samarbete med andra kretsar och föreningar t ex Nordöstra Skånes 
Fågelklubb, Katastrofhjälp - Fåglar - Vilt (KFV), Turistföreningen och 
Studiefrämjandet.  



Ansvarig för detta är Programkommittén.  

– IT (Informationsteknologi)  

* fortsätta att sprida information om föreningen och verksamheten via hemsida på 
Internet.  

  

 

Bilaga nr 5 till protokoll fört vid årsstämman med Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad 2005-03-02/Budget för 2005/  

Budget 2005    
Intäkter    
Medlemsavgifter  19 000,00   
Bidrag/Gåvor  4 000,00   
Ränta  1 000,00   
Grodor  50 000,00   
SUMMA  74 000,00   
Utgifter    
Medlemsaktiviteter  3 000,00 kr   
Lokalhyra  3 000,00 kr   
Trycksaker  10 000,00 kr   
Porto  10 000,00 kr   
Grodor  50 000,00 kr   
Summa  76 000,00 kr   
Budgeterat resultat  -2 000,00 kr  

 
 

  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad onsdag 20050223 hos Åsa Jakobsson  

Närvarande: Christer Neideman, Åsa Jakobsson, David Ståhlberg, Anders 
Hallengren, Evert Valfridsson och Charlotte Wigermo.  

Anmält förhinder: Birgitta Vallgren, Sara Swärd, Karin Bergendal, Christer Persson 
och Helen Titoff.  

§ 18. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 19. Styrelsen beslöt utse Evert Valfridsson till sekreterare vid kvällens 
sammanträde.  

§ 20. Rapporter.  

A/ Evert Valfridsson berättade att Nils Lewan och hans föredrag ”Skåne – mycket 
grant från ovan” den 15/2 lockade ca 25 personer till Östermalmskyrkan. Det blev en 
verkligen givande resa runt Skåne med nedslag på ett antal platser och jämförelser 
kring då och nu.  

B/ David Ståhlberg rapporterade från vernissagen på regionmuseet kring ”Fjärilar i 
nattens sken” som samlade väldigt många besökare. Han berättade även om en 
utställning kring en donerad fjärilssamling som visas.  

C/ Christer Neideman meddelade att han lämnat in ett yttrande över Kristianstads 
kommuns förslag till klimatstrategi. Se bilaga 1.  

D/ Anders Hallengren meddelade att kretsens grodgrupp är nominerad som 
mottagare av kommunens miljöpris.  

§ 21. Diskuterades den stundande årsstämman varvid bl.a. konstaterades att 
valberedningen presenterat ett förslag till nya ledamöter i styrelsen. Dock är ännu 
inte kassörsuppdraget löst och styrelsen diskuterade detta. Anders Hallengren 
lämnade en redogörelse för det ekonomiska utfallet för 2004, vilket innebär en förlust 
på ca 4.000 kronor eller i enlighet med linnehållet i budgeten för förra året. Vidare 
gjorde styrelsen en genomgång av kretsens verksamhetsplan för 2005, varvid en del 
förändringar och kompletteringar föreslås till årsstämman..  

Styrelsen beslöt att köpa in bokföringsprogrammet SPCS och att ge Anders 
Hallengren i uppdrag att upprätta ett budgetförslag för 2005. Vidare beslöts att 
fastställa förslaget till verksamhetsplan. Se bilaga 2.  

§ 22. Christer Neideman redogjorde för ett kommunalt förslag till program för 
utveckling av Yngsjö by, där ett samrådsmöte hålls den 9/3 2005 och ev. yttrande 
ska vara inlämnat senast 18/4. Förslaget innebär bl.a. en utbyggnad av området som 
ligger väster om väg 118 ungefär mitt emot Trekantens kiosk.  

Styrelsen beslöt att avvakta samrådsmötet, som Christer Neideman avser att närvara 
vid, innan vi lämnar in vårt yttrande. Dock konstaterades att styrelsen är negativ till 



en ev. utbyggnad, som blir ett hot mot de strandpaddor som finns i dammen i 
området.  

§ 23. Christer Neideman redogjorde för ett förslag till åtgärdsprogram för att skydda 
jättemöjan i Vramsån. I princip tillstyrker styrelsen förslaget, som har remisstid till den 
15/4 2005. Åsa Jakobsson åtog sig att komma med förslag till yttrande.  

§ 24. AB Nilssons Kor och Jord, Nyboholm, Önnestad, har lämnat in en ansökan till 
kommunen om tillstånd enligt miljöbalken för sin befintliga verksamhet.  

Styrelsen beslöt att avstå från lämna in yttrande i ärendet.  

§ 25. Christer Neideman meddelade att han mottagit klagomål mot Landöns 
Camping och deras planerade verksamhet från enskilda boende i området, som 
menar att denna strider mot gällande lagstiftning.  

Styrelsen beslöt att som svar i sammanhanget hänvisa till länsstyrelsen och 
kommunen för försöka klara ut ev. lagbrott.  

§ 26. Åsa Jakobsson meddelade att det nattliga besöket ikväll den 23/2 bland djuren 
i Skånes Djurpark lockade fler deltagare än som fick plats i bussen. Regionmuseet, 
som kretsen samarbetar med i sammanhanget, har meddelat, att man själva inte kan 
arrangera någon ytterligare resa under vintern/våren.  

Styrelsen beslöt att säga nej till att f.n. anordna ytterligare resa till djurparken.  

§ 27. Åsa Jakobsson visade den uppdaterade informationsskärmen, som kretsen 
har, och efterlyste bland annat foton och annat från vår verksamhet, som skulle 
kunna platsa på skärmen.  

§ 28. Kretsrådet i Skåne efterlyste inför 2004 års länsstämma kretsarnas synpunkter 
kring ev brister i skötseln av de naturreservat, som finns inom det egna området.  

Styrelsen beslöt i enlighet med tidigare uppfattning att meddela att vi inte har några 
anmärkningar att komma med och att ge Christer Neideman i uppdrag att lämna in 
kretsens svar till SNF Skåne.  

§ 29. Diskuterades årsmötet med Studiefrämjandet i Östra Skåne den 17/3 2005 med 
anledning av den utredning som pågår kring att förändra organisationen i Skåne-
Blekinge. Förslaget innebär att bilda en enda s.k. storavdelning med distriktsfunktion 
av de sju lokalavdelningar, som idag finns.  

Majoriteten i styrelsen ansåg att dagens organisation är att föredra, där det viktiga 
dock är att det i framtiden finns möjligheter till samma utmärkta kontakter som idag 
finns med Studiefrämjandets personal i Kristianstad.  

§ 30. Evert Valfridsson efterlyste styrelseledamöter och andra, som kan ställa upp 
och hjälpa till vid trankvällen i Pulken den 30/3 kl. 17.30, som arrangeras tillsammans 
med Nordöstra Skånes Fågelklubb.  



§ 31. Styrelsen beslöt att hålla nästa sammanträde i samband med konstituerandet 
efter årsstämman den 2/3 2005 i Östermalmskyrkan, Kristianstad.  

§ 32. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat.  

Kristianstad 2005-02-23  

Vid protokollet: Evert Valfridsson  

Justeras: Christer Neideman, Christer Neideman, ordförande och Evert Valfridsson, 

sekreterare  

Bilaga 1 till protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad 2005-02-23  

Mark- & Exploateringskontoret  

Kristianstads kommun  

V Boulevarden 13  

291 32 Kristianstad  

Angående remiss av Klimatstrategin  

Naturskyddsföreningen i Kristianstad har tagit del av kommunens förslag till 
Klimatstrategi med bilagor (Energiplan, Transportstrategi och Jordbruksstrategi).  

Som helhet vill vi gratulera till ett bra förslag och ett framgångsrikt arbete för att 
minska kommunens beroende av fossilbränsle!  

Några detaljsynpunkter:  

Vindkraft. Vi hoppas att en eventuell ny vindkraftpolicy för kommunen blir mer positiv 
än det förslag vi såg för några år sedan. Om vindkraften skall kunna spela någon 
större roll för kommunens självförsörjning med el så måste en utbyggnad av vindkraft 
ute i Hanöbukten göras. Eftersom en sådan utbyggnad tar lång tid och är kostsam är 
det lämpligt att förbereda detta redan nu genom att lägga fram planer som möjliggör 
anläggandet av en vindkraftpark till havs.  

Avfall. Kommunens satsning på biogasframställning är viktig och arbetet med att 
använda så mycket av gasen som möjligt som fordonsbränsle måste fortsätta. 
Däremot vill vi starkt avråda från eventuella planer på att förbränna annat avfall än 
rent trä i den nya panna som diskuteras för Allöverket.  

Vi vill givetvis också ha en chans att påverka utformningen av den nya avfallsplanen, 
och frågar oss varför utbyggnaden av källsorteringen har gått så långsamt och 
ryckigt? Goda föresatser har funnits men det är pinsamt att utvecklingen stått stilla 
alltför länge (eller rentav tagit ett steg tillbaka?).  



Transporter. Vi har inget emot transportstrategin, men vänder oss mot den bild 
kommunpolitikerna ger i media av att en utbyggnad av E22 måste prioriteras. Vi vill 
gärna att man allvarligt överväger persontrafik på Åhusjärnvägen med moderna 
tågsätt. På längre sikt är en ny direktjärnväg mot Lund-Malmö viktigare än en 
utbyggnad av E22 till motorvägsstandard.  

Kristianstad 13 februari 2005  

Christer Neideman  

Ordförande  

Bilaga 2 till protokoll fört vid sammanträde med styreslen för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad 2005-02-23.  

VERKSAMHETSPLAN 2005  

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I KRISTIANSTAD  

ALLMÄNNA MÅL  

(Hämtat från kretsens stadga, fastställd av kretsstämman 2001-03-07)  

- att bevaka natur- och miljöfrågor  

- att bedriva upplysningsverksamhet  

- att väcka opinion i väsentliga natur- och miljövårdsfrågor  

- att påverka företag, myndigheter och politiker  

- att verka för god undervisning i natur- och miljövård  

- att bedriva aktiv föreningsverksamhet  

KONKRETA MÅL för verksamhetsåret 2005  

– Resurshushållning  

* att aktivt bevaka avfalls- och återvinningsproblematiken,  

* att stimulera till miljövänligt beteende , bland annat via  

genomförande av Miljövänliga veckan,  

* att verka för att Kristianstad blir en fossilbränslefri kommun.  

– Biologisk mångfald m m  

* att hjälpa hotade arter genom att stå som ”väktare” för grod- och växtlokaler  



* att hjälpa hotade arter genom fortsatta röjningsinsatser  

* att aktivt delta i Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram för fältnocka resp.kärrnocka  

* att aktivt verka för biotopskydd genom att föra fram uppgifter om hotade  

biotoper till Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen  

* att fortsätta inventera och dokumentera "evighetsträd", jätteträd, och att verka för 
skydd av dessa  

* att fortsätta restaureringen av trädesmarkerna i Åhus  

Ansvarig för detta är styrelsen med stöd av Floravårdsgruppen och Grodgruppen.  

– Aktuella miljövårdsfrågor  

* att delta i samhällsdebatten och engagera medlemmar samt allmänhet i aktuella 
natur- och miljövårdsfrågor, t ex kring utbyggnad av vägar  

* att i övrigt följa aktuella natur- och miljövårdsfrågor.  

* att bevaka skötseln av de värdefullaste ängs- och betesmarksobjekten  

 

– Kristianstads Vattenrike  

* att stödja, samverka och delta i Projekt Kristianstads Vattenrike genom att varje 
termin ha minst en exkursion/ett föredrag / annan aktivitet som anknyter till projektet.  

Ansvarig för detta är Programkommittén, som utses av styrelsen.  

– Medlemsaktiviteter  

* att anordna verksamhet för medlemmarna genom att varje år ställa samman två 
programutskick som bör innehålla föredrag, exkursioner och studiebesök. Dessutom 
bör det ingå någon barn-/ungdoms-/familjeaktivitet. För varje aktivitet skall utses en 
ansvarig.  

* anordna studiecirklar, bland annat om växter och svamp.  

Ansvarig för detta är Programkommittén.  

– Medlemsvård - rekrytering  

* satsa på att aktivera medlemmarna genom att ha kontaktpersoner i basorterna.  

– Ungdomar/barn  



* verka för att stödja en lokal fältbiologklubb.  

* verka för att återstarta en ”Natursnokargrupp”.  

– Integration  

* medverka i Kulturnatten på Gamlegården i Kristianstad.  

* verka för att engagera människor från andra kulturer i vår verksamhet.  

* delta i Regionmuseets projekt ”Kulturell mångfald möter biologisk mångfald”  

– Regional samverkan  

* utveckla samarbete med andra kretsar och föreningar t ex Nordöstra Skånes 
Fågelklubb, Katastrofhjälp - Fåglar - Vilt (KFV), Turistföreningen och 
Studiefrämjandet.  

Ansvarig för detta är Programkommittén.  

– IT (Informationsteknologi)  

* fortsätta att sprida information om föreningen och verksamheten via hemsida på 
Internet.  

  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad 20050127 hos Christer Neideman, Hammarslund.  

Närvarande: Christer Neideman, Karin Bergendal, Åsa Jakobsson, Birgitta Vallgren, 
David Ståhlberg och Evert Valfridsson.  

§ 1. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 2. Styrelsen beslöt att utse Evert Valfridsson till sekreterare för kvällens 
sammanträde.  

§ 3. Diskuterades årets program, som nu är utskickat till samtliga medlemmar.  

Styrelsen beslöt , att göra ett tillägg på hemsidan för att förtydliga vilka 
programpunkter som sker i samarbete med Regionmuseet, d.v.s. de aktiviteter som 
hänger samman med nattfjärilsutställningen på olika sätt.  

§ 4. Rapporter.  

A/ Christer Neideman rapporterade från vandringen på annandagjul 2004 från 
badhuset till Ekenabben och åter med ca 80 deltagare. Den dittills milda vinter 
innebar att man bl.a. kunde notera 19 blommande kärlväxter och bland fåglarna en 
pampig havsörn, som visade upp sig.  

B/ Evert Valfridsson berättade att örndagen, som arrangerades 23/1 205 tillsammans 
med Nordöstra Skånes Fågelklkubb lockade ca 125 besökare, som bland många 
andra arter kunde se som mest 17 havsörnar, en kort skymt av en kungsörn och 
närmare 300 salskrakar.  

§ 5. Diskuterades årsmötet den 2/3 2005. Bl.a. konstaterades att Anders Hallengren, 
Christer Persson, Ola Runfors, Helene Titoff och Birgitta Vallgren avsagt sina 
uppdrag i styrelsen.  

David Ståhlberg förvarnade om, att han med stor sannolikhet kommer att flytta till 
Lund och därmed blir det ytterligare en post, som måste besättas.  

Vidare diskuterades innehållet i verksamhetsberättelsen. Alla, som har bidrag att 
lämna till denna, uppmanades att göra detta snarast och senast 20/2 till Christer 
Neideman och Åsa Jakobsson. Även den ekonomiska rapporten för förra året 
efterlystes.  

Årsberättelserna kommer att fastställas vid nästa sammanträde.  

§ 6. Christer Neideman redogjorde för innehållet i förslaget till ”Klimatstrategi för 
Kristianstads kommun”, som är öppet för synpunkter fram till 15/2 2005. Strategin 
ingår i kommunens arbete med att ta fram lokala miljömål.  

Styrelsen diskuterade innehållet i klimatstrategin och konstaterade, att vi i stort sett 
ser positivt på förslaget . Samtidigt beslöt styrelsen , att ge Christer Neideman i 



uppdrag att utifrån detta utforma ett remissvar från Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad.  

§ 7. Diskuterades förslaget till detaljplan för Håstad 75:25 m.m. i Österslöv, som 
gäller ett område alldeles söder om samhället. Området är sedan 1989 planlagt för 
grupphusbebyggelse, men planen har ännu inte förverkligats. Detta ändras nu och 
förslaget rör de förutsättningar som ska gälla för en tänkt bebyggelse om ca 25 villor 
på sluttningen ner mot Råbelövssjön, mellan Arkelstorpsvägen och det gamla 
järnvägsområdet.  

Styrelsen beslöt att i stort acceptera planerna.  

§ 8. Christer Neideman redogjorde för en skrivelse han fått angående nedskräpning 
av ett villaområde vid Skudaröd, Degeberga, där avsändaren ber 
Naturskyddsföreningen att göra någonting åt saken. Styrelsen beslöt att skicka 
frågan vidare till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, som är den instans som 
kan agera i ärendet.  

§ 9. Sven Hernborg, Bjäre, har skickat en skrivelse till samtliga SNF-kretsar i Skåne 
kring länsstyrelsens inventering av särskilt skyddsvärda ängar. Bl.a. framhåller han 
också, att varje krets måste vara uppmärksam på områdena och hur dessa sköts.  

Styrelsen beslöt att skicka listan med ängar inom kretsens område vidare till 
floravårdsgruppen med uppdrag att följa upp skötseln av de aktuella ängarna.  

§ 10. Christer Neideman meddelade att Statens Naturvårdsverk erbjudit SNF Skåne 
att köpa Forsakar. Erbjudande har dock avböjts då det pris, som verket vill ge för 
reservatet, ansågs för dåligt.  

Samtidigt meddelades att Magnus Billqvist kommer att träffa företrädare för vår krets 
och diskutera vad vi kan göra för skötseln av Forsakar.  

§ 11. Christer Neideman redogjorde för en skrivelse från Lillemor Lewan, Lund – 
ledamot i SNF Skånes styrelse – där hon påminner kretsarna i Skåne om möjligheter 
att ansöka om pengar ur Region Skånes miljövårdsfond för aktiviteter kring de 
skånska ådalarna.  

§ 12. Karin Bergendal informerade om en inbjudan från Klingheims i Kristianstad med 
erbjudande till kretsen att delta i en vildmarksdag söndagen den 22 maj 2005 i 
Tivoliparken.  

Styrelsen beslöt att tacka ja till inbjudan och försöka genomföra programutdelning, 
bokbord och en kortare floravandring i området vid ett par tre tillfällen under dagen.  

§ 13. Evert Valfridsson informerade om en inbjudan från AB Kristianstadsbyggen om 
deltagande i den tredje upplagan av kulturnatten på bostadsområdet Gamlegården 
på Näsby i Kristianstad lördag 10/9 2005.  

Styrelsen beslöt, att kretsen ska delta i arrangemanget och diskuterade vilka 
aktiviteter, som kan genomföras i sammanhanget.  



§ 14. Evert Valfridsson rapporterade från arbetet med projektet ”Kulturell mångfald 
möter biologisk mångfald”, som genomförs i Regionmuseets regi och där kretsen har 
gått med på att bidra med 8.000 kronor i form av 40 timmar ideellt arbete. Dessa 
insatser innebär deltagande i olika möten kring projektet samt att vi genomför 
aktiviteter i sammanhanget.  

§ 15. Diskuterades innehållet i den informationsskärm, som vi nu har och som ska 
finnas med vid våra olika arrangemang. Styrelsen konstaterade det viktiga i att 
innehållet hela tiden hålls så aktuellt som möjligt och löpande kompletteras med 
adekvat information.  

§ 16. Styrelsen beslöt att nästa sammanträde hålls onsdagen den 23 februari 2005 
hos Åsa Jakobsson, Hovslagaregatan 3 C i Kristianstad.  

§ 17. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat.  

Kristianstad 2005-01-27  

Vid protokollet: Evert Valfridsson  

Justeras: Christer Neideman  

Christer Neideman, ordförande Evert Valfridsson, sekreterare  

 


