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Ordförande sjunger ut - De stora uppgörelsernas tid  
När detta skrivs förhandlas det i EU om skogsstrategi. På ena sidan står 
miljöorganisationerna och EU och kräver ansvarstagande och 
omställning till ett hållbart skogsbruk som inte skadar den biologiska 
mångfalden och som ger mer kolinlagring. På den andra sidan står den 
samlade svenska makten inom området, dvs de gröna näringarnas 
representanter och många politiska partier.  

Egentligen är det inga politiska partier som tydligt har tagit avstånd från 
den generella politiska linjen; nämligen att skogsbruket ska prioriteras 
framför biologisk mångfald och klimatet. Detta trots att Sverige har fina 
målsättningar i både miljömålen och Parisavtalet. Men det väljer man 
alltså att strunta i. Flera partier har till och med mage att påstå att 
Sverige har ett befintligt hållbart skogsbruk – vilket inte är sant. Ca 2000 
av våra hotade arter finns i skogen och avverkning är den största 
orsaken till att de är hotade. Kolla själv i artdatabankens rödlista.  

Det är inte bara skogsbruket som ägnar sig åt greenwashing. Även inom 
jordbruket ser man organisationer som försöker kapa ordet ”hållbart”. 
Målet är kortsiktig vinst på bekostnad av en framtid där vi inte kan odla 
alls. Hela vårt underlag för existens hotas av att den gröna näringen vill 
fortsätta förstöra. För det är tyvärr det som händer i den stora skalan, 
trots det positiva med naturbetesmarkerna. Här är det viktigt att inte 
klandra den enskilde bonden, livsmedelsförsörjningen är ett gemensamt 
samhällsansvar. Därför måste systemet ändras så det blir lönsamt att 
driva hållbart lantbruk. Som tur är finns det lösningar. Där har vi i 
Kristianstad en bra möjlighet att sätta igång. Vi har en historisk 
biogassatsning, vi har olika lokala ekologiska producenter, vi har 
innovatörer inom gastronomi, vi har biosfärområdet och vi har god 
potential att minska mycket av våra utsläpp inom jordbruk. Om vi slår 
våra kloka huvuden ihop kan vi börja bygga upp ett hållbart jordbruk på 
riktigt.  

Rune Stenholm Jakobsen - Ordförande Naturskyddsföreningen 
Kristianstad och Bromölla  
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Information  
Naturskyddsföreningen i Kristianstad & Bromölla är en lokal krets inom 
Naturskyddsföreningen. Vi verkar genom opinion och 
kunskapsspridning inom natur och miljö. Med cirka 1400 medlemmar i 
Kristianstads och Bromölla kommuner utgör vi en kraft som påverkar för 
ett hållbart samhälle och en rik natur.  

Corona  
Eftersom läget är som det är kan aktiviteter komma att ställas in eller 
hållas digitalt. Håll därför koll på hemsidan eller Facebook.  

Webbinarium  
Digitala föreläsningar och seminarium kommer hållas på Zoom eller 
Teams. Instruktioner finns på respektive hemsida. Hör gärna av er om ni 
har frågor så hjälper vi er så gott vi kan!  

Anmälan  
Vissa aktiviteter kräver anmälan på grund av begränsat antal platser 
samt för att vi ska kunna meddela er om ändrad plats eller inställd 
aktivitet.  

Cirka sluttid  
Alla sluttider är cirkatider. Framförallt vandringar kan gå snabbare eller 
långsammare beroende på deltagarnas intressen.  

Hemsida  
Besök vår hemsida för uppdaterad information om kommande och 
tidigare aktiviteter kristianstad.naturskyddsforeningen.se.   

Facebook  
Vi har en hemsida: Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla       
och tre grupper: Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla,  
Floravårdsgruppen Kristianstad och Natursnokarna Kristianstad.  

 

Alla våra programpunkter arrangeras i samarbete 
med Studiefrämjandet  
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Cykelkartor över Kristianstad 
Numera finns det två cykelkartor över Kristianstad kommun. Det är ett 
stort projekt av Tomas Björnsson från Lundakretsen, som har blivit till 
genom otaliga cykelrundor i Skåne och idog kartbearbetning. Du kan 
ladda ner dessa samt övriga kartor för hela Skåne, på lundakretsens 
hemsida.  

Med ekonomisk stöd från Kristianstads kommun har vi tryckt upp så att 
varje medlem kan få och så att allmänheten kan hämta en karta på 
rådhuset i Kristianstad. Med tiden räknar vi med att en Bromöllakarta 
också kommer ut. Kom ihåg att tacka Tomas Björnsson för det stora 
arbetet om ni får möjlighet!  
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September  

Geologins dag - Från domkyrka till stenull  
Med geolog Emma Rehnström får vi vara med om en jurassisk saga från 
Höör, där berggrunden domineras av bergarter som bildats för 200 
miljoner år sedan. Den ljusa sandstenen visar övergången från land till 
hav under en av Jordens mest dramatiska perioder. Sandstenen från 
Stenskogen har använts till både kvarnsten och domkyrkobyggen. Vi får 
också se Allarps bjär av vulkanisk basalt, som man gjorde den allra 
första stenullen av.  

Ta med fika. Max 25 deltagare. Anmälan obligatorisk till 
mari.graneskog@studieframjandet.se  

Datum: Söndagen den 12 september kl. 13.00-16.00  
Plats: Samling på Eons parkering i Höör där väg 13 och 23 möts.  
Ansvarig: Karin Bergendal, 0738 - 00 36 67, k.bergendal@gmail.com  
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Träden i Tivoliparken  
Närnaturguide Karin Bergendal 
demonstrerar några av de femtio olika 
trädarterna i Tivoliparken mellan Helge å 
och Kristianstads centrum. Vi diskuterar 
om träd är nödvändiga.  

Datum: Torsdagen den 16 september 
kl. 12.00-13.15    
Plats: Samling i parken vid 
Hälsoträdgården, Kristianstad kl. 12.00 
Ansvarig: Karin Bergendal,  
0738 - 00 36 67  

 

 

 

Svampexkursion med Jan-Åke Lönqvist  
Jan-Åke Lönqvist från Olofström guidar i svamparnas värld. Var vi åker 
bestäms dagarna innan när vi vet svamptillgången.  

Datum: Söndagen den 19 september kl. 10.00  
Plats: Samling parkeringen vid Maxi Bromölla (nära återvinningen)  
Ansvarig: Ola Svensson, 0708 - 43 43 31  
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Framtidsveckan  
Vi deltar i Framtidsveckan  
- se program i Kristianstadsbladet och Kristianstad kommuns hemsida  

Vi deltar i lunchföreläsning om lokalt klimatarbete - med fokus på 
kolinlagring genom rätt markanvändning samt på Klimatverkstads 
arbete, där vi diskuterat transporter och jordbruk. 

Vi rekommenderar att delta i kommunens cykelseminarium där man 
brukar få bra inblick i pågående projekt och kunna diskutera idéer. 

Datum: 21-23 september  
Plats: Kristianstad  
Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen, 0707 - 28 79 74  
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Oktober  
Temadag om kontinuitetsskogsbruk  
Skogsgruppen i Naturskyddsföreningen i Skåne-Blekinge visar oss och 
grannkretsen i Göinge några naturvänligt skötta skogar. Vi börjar i 
Breanäs och avslutar i Bosarp i Glimåkra där ägaren fick Svenska 
Naturskyddsföreningens pris tidigare i år.  

Anmälan obligatorisk till Anders Ekstrand 0722 - 45 59 65 
anders.ekstrand@sodra.com 

Datum: Söndagen 3 oktober kl. 9.00-12.00  
Plats: Samling vid Breanäs Hotell (förr kursgård) kl.09.00 
Ansvarig för Kristianstad-Bromölla: Karin Bergendal, 0738 - 00 36 67  

Miljövänliga veckan  
Klädbytardag  
Naturskyddsföreningens Miljövänliga vecka startar med klädbytardag 
i foajén på Rådhus Skåne vid Stora Torg i Kristianstad. Eventuellt 
händer något mer spännande – håll utkik på Facebook och hemsida.  

Ta med rena och hela plagg, skor eller accessoarer och byt till dig max 
5 stycken nya. Inlämning av plagg klockan 10.00-11.00, byte av plagg 
klockan 12.00-15.00.  

Vi kommer ha munskydd och handsprit för de som vill ha samt stort 
utrymme att sprida ut oss på.  

Datum: Lördagen den 2 oktober kl. 10.00-15.00   
Plats: Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad  
Ansvarig: AnnaMaja Lindblom, 0768 - 48 07 01  

 
Illustration av Erica Jacobson Design 
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Naturvårdsröjning på Hörjelgården  

 

Här är en rest av det gamla kulturlandskapet i kanten av Österlen. Idag 
kan du hjälpa Hörjelgårdens Vänner att röja i naturbetesmarkerna för att 
behålla blomsterprakten. Gården donerades 1976 till 
Naturskyddsföreningen när det ålderdomliga jordbruket lades ner. Läs 
mer på skane.naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/  

Lämpliga röjningsredskap lånas på plats. När vi ätit vår matsäck inne på 
gårdsplanen visar naturpedagog Hjalmar Dahm oss runt – bl. a. i den 
märkliga skottskogen och på översilningsängen. 

Datum: Lördagen den 9 oktober kl. 10.00-14.00   
Plats: Hörjelgården ligger i Sjöbo kommun, ca sju km nordväst om 
Tomelilla. Körtid från Kristianstad ca en timme. Om så önskas, 
samåkning från Naturums parkering kl. 08.30. 
Ansvarig: Karin Bergendal, 0738 - 00 36 67, k.bergendal@gmail.com 
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Bergarundan  
Lär känna natur och kultur kring den nya vandringsleden i Sjöriket vid 
Oppmannasjön. Med Karin Bergendal och Mari Graneskog går vi ca fem 
km, först genom det ursprungliga stationssamhället Arkelstorp och 
sedan söderut genom Mannestad och på och nedanför branterna på 
Arkelstorpsvikens västra sida. Ta gärna med en stav som stöd! Se för 
övrigt Kristianstadsbladets bilaga Vår/sommar i Sjöriket 2021.  

Datum: Söndagen den 10 oktober kl. 9.00-12.00  
Plats: Samling på samåkningsparkeringen mittemot ICA Nära i 
Arkelstorp klockan 9.00. Buss 550, kliv på hållplats Arkelstorp Affären.  
Ansvarig: Karin Bergendal, 0738 - 00 36 67, k.bergendal@gmail.com  

Ljusföroreningar  
Inbjudan till intressekväll med Ulrika Tollgren som kämpar för en bättre 
ljuskultur. Målet är att minska ljusföroreningarna i Kristianstads 
kommun. I vintras gick vi en kvällspromenad, som öppnade våra ögon 
för problemen som djur och växter får när vi ljussätter allt mer utomhus. 
Vi bjuder på fika!   

För mer information om ljusföroreningar, se vår samling av länkar på vår 
Facebooksida eller maila annamaja.lindblom@hotmail.com  

Datum: Onsdagen 27 oktober kl. 18.00-ca 20.00  
Plats: Studiefrämjandet, V. Storgatan 51 H (nära Röda Korset) 
Ansvarig: Karin Bergendal, 0738 - 00 36 67  

November  
Julpynt 
I slutet av november samverkar vi med Hälsoträdgården i Tivoliparken: 
Lämna in julpynt som du tröttnat på, och byt till dig något nytt! Annons 
kommer i Kristianstadsbladet och mer information kommer upp på vår 
hemsida och på Facebook.  

Datum: Slutet av november   
Plats: Hälsoträdgården i Tivoliparken, Kristianstad  
Ansvarig: Karin Bergendal, 0738 - 00 35 67, k.bergendal@gmail.com  
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December  
Annandagjulpromenad på Linnérundan  
Vi motionera bort lite av julmaten och njuter av frisk luft, medan vi tittar 
på övervintrande fåglar och eventuella blommande växter. 
Samarrangemang med Fågelklubben.  

Datum: Söndagen den 26 december kl. 10.00-ca 14.00  
Plats: Samling på parkeringen vid naturum Vattenriket  
Ansvarig: Christer Neideman, 0767-76 61 06 eller 044-21 29 59  

Januari  
Örndag i Tosteberga  
Vi spanar efter havsörnar från hamnplanen i Tosteberga. 
Samarrangemang med Fågelklubben och naturum.  

Datum: Söndagen den 23 januari, ”öppet hus” kl. 9.00-13.00  
Plats: Tosteberga hamn (Bodarna)  
Ansvarig: Christer Neideman, 0767 - 76 61 06 eller 044 - 21 29 59  

Vandringar på Linnérundan med Evert Valfridsson 
i samarbete med Studiefrämjandet och Nordöstra Skånes Fågelklubb. 
Vandringen är ca 6 km och tar ca 4 timmar. Kom ihåg fika och kikare 
om du har! Samling vid Naturum Vattenrikets parkering.  

Månad  Veckodag  Datum  Tider 

September  Onsdag  1, 8, 15, 22, 29  kl. 08.00  

Oktober   Onsdag  6, 13, 20, 27  kl. 09.00  

November   Onsdag  3, 10, 17  kl. 09.00 

 Lördag 6  kl. 09.00 

 Söndag  28  kl. 09.00 

December  Söndag  5 kl. 10.00  

Kontakt: Evert Valfridsson, 0706-02 30 45, 
evertvalfridsson4@gmail.com  
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Februari  
Än så länga har vi ingenting planerat i Februari, men håll koll på vår 
hemsida och på Facebook.  

Våra arbetsgrupper  
Vi träffas som studiecirklar  
Floravårdsgruppen  
Var med och inventera och lär dig växter. Vi träffas (i normala fall) 
tisdagar jämna veckor under den kalla årstiden och varje tisdag på 
sommaren.  

Kontakt: Agnetha Björklund, 0706 - 95 66 49 eller  
Kjell-Arne Olsson, 0737 - 45 49 94 

Handla Miljövänligt-gruppen  
Vi tar fram aktiviteter och informerar om hållbar konsumtion. Vi håller i 
bland annat Miljövänliga veckan och Klädbytardagen.  

Kontakt: Karin Bergendal, 0738 - 00 36 67 eller  
AnnaMaja Lindblom, 0768 - 480701, annamaja.lindblom@hotmail.com  

Klimatverkstad  
Blåslampa för konkret klimatarbete i kommunen, bildades under 2019 
och vi vill gärna bli fler och arbeta vidare med klimatfrågan.  

Kontakt: Christer Neideman, 0767 - 76 61 06 
christerneideman@gmail.com  

Remissgrupp  
Delta med synpunkter på byggplaner mm för att svara på remisser från 
kommunen, länsstyrelsen m fl. Fler intresserade sökes - var med och 
påverka!  

Kontakt: Anders Johansson, 0705 - 23 11 78  
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Skogsgruppen  
Vi ger oss ut i skogen och för att lära oss mer om naturvårdsarter - 
signalarter, rödlistade arter och andra tecken på värdefulla skogsmiljöer. 
Skogarna vi besöker kan antingen vara skyddade områden där vi vet att 
vi kommer få se många fina arter, eller avverkningsanmälda områden 
som vi tror behöver skyddas. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs! 

Kontakt: Maria Thyr, 0730 - 71 14 70, maria.thyr@hotmail.com  

Vi vill gärna starta fler arbetsgrupper  
Bromöllagrupp  
Vi som vill värna Bromöllas fantastiska natur och bevaka och trycka på i 
natur- och miljöfrågor i kommunen. Anmäl intresse om du vill vara med 
till Ola Svensson, 0708 - 43 43 31  

Natursnokarna  
är en utomhusverksamhet för barn och föräldrar. Vi träffas för att 
utforska naturen på ett roligt och avslappnat sätt. Tyvärr kommer det 
inte finnas inplanerade träffar i höst men kontakta gärna mig om du har 
idéer eller vill vara med och leda! AnnaMaja Lindblom, 0768 - 48 07 01, 
annamaja.lindblom@hotmail.com  

Fredagsstrejk med fika  
Om du vill prata klimat och fika hänvisar vi till Fridays For Future som 
strejkar för klimatet varje fredag och ofta fikar tillsammans efteråt – 
häng med och påverka och diskutera klimatet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt  
kristianstad@naturskyddsforeningen.se  

Djurhagsvägen 70-21, 291 93 Önnestad  

Hemsida: http://kristianstad.naturskyddsforeningen.se  

Bankgiro: 5720-4299 Organisationsnummer: 838201-4119  
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Styrelsen  

Ordförande Rune Stenholm Jakobsen  0707 - 28 79 74 

Vice ordförande AnnaMaja Lindblom  0768 - 48 07 01 

Kassör Anders Johansson  0705 - 23 11 78 

Sekreterare Anders Sigfridsson  044 - 24 37 38 

 Christer Neideman  044 - 21 29 59  

 Karin Bergendal  0738 - 00 36 67 

 Ola Svensson  0708 - 43 43 31  

 Patrik Björkman  0732 - 09 99 66 

Valberedning Lena Grollmuss  
(sammankallande)  

0708 - 26 27 50 

 Anita Nilsson  0708 - 29 42 77 

 Kenth O. Ljungberg  0708 - 98 19 19 

 

Floravandring på Ivö klack, bild av Christer Neideman 
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På vår hemsida kan ni läsa mer om vad vi tycker om aktuella 
ämnen men här kommer ett smakprov på några av våra 
insändare, remisser och pressmeddelanden:  

Insändare:  
- Ohållbar journalistik att stötta ett kalasande näringsliv (Replik, 

publicerad 16 augusti 2021)  

- Inget händer. Cykling är ingen gullig fritidssyssla, kommunen. 
(publicerad 8 maj 2021)  

- Elförsörjning. Verbala rallarsvingar mot vindkraften 
(Originalrubrik: Ny vindkraft är lönsam, publicerad 10 februari 
2021)  

- Ett grönare Skåne kräver en grön energipolitik (publicerad 26 
januari 2021)  

- Kommunen måste agera mot bilismen (Originalrubrik: Politik för 
en bättre framtid, publicerad 20 januari 2021)  

Remisser:  
Vi har yttrat oss om remisser angående Degeberga vattenskyddsområde, 
bildandet av naturreservat Södra Äspet, avfallshantering inom 
Assaretorp och många fler.  

Pressmeddelanden:  
- Ny art för Sverige hittades vid Blåherremölla  

(Pressmeddelande 2020-11-26)  

- Cykelsatsning – en vinstaffär aven för Kristianstad 
(Pressmeddelande 2020-08-25)  

- Stora utsläpp från liten yta – har hittills inte uppmärksammats 
(Pressmeddelande 2020-02-05)  

- Artrikt område av nationellt intresse hittat under 
Naturskyddsföreningens Bioblitz vid Blåherremölla 
(Pressmeddelande 2020-01-23)  
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Sammanfattning 
Söndagen den 12 september kl. 13.00-16.00  
Geologins dag – Från domkyrka till stenull  

Torsdagen den 16 september kl. 12.00-13.15  
Träden i Tivoliparken 

Söndagen den 19 september kl.  
Svampexkursion med Jan-Åke Lönqvist  

21-23 september  
Framtidsveckan  

Lördagen den 2 oktober kl. 10.00-15.00   
Klädbytardag  

Söndagen 3 oktober kl. 9.00-12.00  
Temadag om kontinuitetsskogsbruk  

Lördagen den 9 oktober kl. 10.00-14.00  
Naturvårdsröjning på Hörjelgården  

Söndagen den 10 oktober kl. 9.00-12.00  
Bergarundan  

Onsdagen 26 oktober kl. 18.00-ca 20.00  
Ljusföroreningar  

Slutet av november  
Byte av julpynt  

Söndagen den 26 december kl. 10.00-ca 14.00  
Annandag julpromenad på Linnérundan  

Söndagen den 23 januari, ”öppet hus” kl. 9.00-13.00  
Örndag i Tosteberga  

Håll utkik efter fler evenemang på vår hemsida och på Facebook!     

 


