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ENF 

 
Eslövsbygdens Naturskyddsförening är den lokala organisationen av 
Naturskyddsföreningen. Vi bevakar vår natur och vår miljö i Eslövs kommun. 
 
Föreningen strävar efter att ge medlemmarna ett varierat utbud av aktiviteter. 
Ofta gör vi exkursioner till intressanta platser och har även föreläsningar och 
bildvisningar. 
 
Att bli medlem i Naturskyddsföreningen kostar för ett år: 
295:- Ordinarie medlemskap. 
365:- Familjemedlemskap för hela familjen. 
195:- Ungdomsmedlemskap upp till 25 år. 
 
Som medlem i Naturskyddsföreningen får du tidskriften Sveriges Natur, fem 
nummer per år. Du får rabatt på årets bok som 2017 heter Omtänk. Dessutom får 
du vårt lokala medlemsblad 2 gånger per år. Du kan även delta i aktiviteter som 
föreningens kretsar och länsförbund ordnar i hela landet. 
Alla medlemmar är välkomna till medlemsforumet Naturkontakt som man hittar 
på nätet.  
 
På www.naturskyddsforeningen.se samt http://eslov.naturskyddsforeningen.se/ 
hittar du ytterligare information. 
 

Styrelse 
Namn Tel. Mobiltel. Ansvarsområde 

Alf Andersson  073-829 03 83  
Britt-Marie Hansson sekr. 0413-136 03 0730-341 210 Naturvård 

Harriet Johnsdotter  0413-176 10 0730-771 879 Miljö 

Lars-Olov Strand kassör 0414-510 10 0708-838 898  

Lena Adrielsson 046-249 459  Geologi 

Sven Laurin 0413-135 51 0705-736 605  

Tore Pålsson  0413-153 05  Cykel 

 
Bankgiro 5804-1468 
 
Kontaktperson för styrelsen: Britt-Marie Hansson, ebmh2001@gmail.com 
 
Mail-lista: om du vill få påminnelse om våra program/aktiviteter och andra 
spontana inbjudningar per e-post så kan du gå med i vår mail-lista. Skriv till 
Britt-Marie! 
 



Föreningslivets kris! 
 
Naturskyddsföreningen är Sveriges största ideella miljöorganisation med över 
220 000 medlemmar. Natur- och miljöarbetet bedrivs globalt, nationellt, 
regionalt och lokalt. Nästan varje kommun i Sverige har en lokal krets. 
Tusentals frivilliga gör ett fantastiskt arbete, men det svenska föreningslivet är i 
kris.   
 
Vi i Eslöv märker av föreningskrisen. Vi har svårt att fylla ut luckor efter av-
gående styrelsemedlemmar och vi har svårt att hitta arbetssugna till våra regel-
bundna aktiviteter på slåtterängen i Kastberga och till röjning i Abullahagen. 
Vår lokala förening bevakar det kommunala miljöarbetet, vi deltar i möten för 
våra åars vattenvård och vi fungerar som lokal remissinstans i natur- och 
miljöfrågor.  
 
Vi ordnar utflykter och exkursioner samt tipsar om naturupplevelser i vår 
närmiljö, samtidigt som vi försöker öka kunskapen och förståelsen för vår 
komplexa natur. Vi förankrar även de nationella och globala miljöfrågorna i det 
lokala miljöarbetet bl.a. genom att sprida konsumentinformation, uppmuntra 
cykling och kollektivåkande, ordna klädbytardagar m.m.  
 
Naturskyddsföreningens medlemsantal i kommunen är stabilt, men antalet 
aktiva medlemmar minskar. Om vi vill behålla den lokala anknytningen måste 
vårt föreningsarbete utvecklas, förändras och förnyas.  Det måste bli enklare att 
stödja och engagera sig i föreningens lokala miljöarbete, t.ex. genom tillfälliga 
volontärinsatser, och vi måste utveckla vår kommunikation via webb och 
digitala medier.  
 
På årsmötet den 9 mars tar vi upp frågan om föreningens framtid och alla är 
välkomna med kreativa idéer om hur vi skall kunna engagera och aktivera de 
många miljöintresserade människor som finns i vår kommun.  
 

Lena Adrielsson 

 

 

 
Är du intresserad av aktiviteter utanför Eslövskretsen 
Du vet väl att du som medlem är välkommen att besöka alla lokalföreningars 
arrangemang i hela Sverige. Här är länken till kretsarna i Skåne. 
http://www.naturskyddsforeningen.se/om/kretsar/#skane-lan 

 
 



Är du fräsch på riktigt? 
 
Är du fräsch på riktigt? I vanliga hygienprodukter och smink finns ironiskt 
nog ofräscha ämnen. Bli kemist eller köp miljö-märkt! 
 
Hur ska man veta om schampot, hudkrämen, läppstiftet mm innehåller farliga 
ämnen. Det är inte så lätt att förstå det finstilta på produkterna. Tyvärr skyddar 
inte lagarna oss och miljön från farliga ämnen. Därför finns oberoende 
miljömärkning som Bra Miljöval och Svanen. 
 
Det här slipper du med miljömärkt: 
 
Plast, problem om det kommer ut i haven där det äts upp av fiskar som tror att 
det är plankton. Se t ex upp för Polyethylene (PE), Polymethyl-methacrylat 
(PMMA). 
 
Hormonstörande ämnen, rubbar hormonsystem i kroppen vilket kan påverka 
hjärnan, könsorgan och matsmältning. Se t ex upp för Benzophenone, 
Butylparaben, Propylparaben, Ethylhezyl methoxycinnamate, Cyclomethicone, 
Cyclotetraasiloxane. 
 
Allergiframkallande ämnen kan ge reaktion från immunförsvaret, t ex 
kontaktallergi, eksem, klåda. Se t ex upp för Methylisothiazolinone, 
Methylchloroisothiazolinone, Benzyl Alcohol, Citronellol, Limonene, Amyl 
Cinnamal. 
 
PFAS bryts inte ner i naturen. Kan orsaka leverskador och påverka 
immunförsvaret.  Se t ex upp för ”Polyfluoro”, ”polytef”, och ”perfloro” i 
namnen på ingredienserna. 
 
VIKTIGT: KOLLA EFTER MILJÖMÄRKNING NÄR DU 
KÖPER HYGIENPRODUKTER. 
 

Harriet Johnsdotter 
 

 
 



Vårprogram 2017 
 

Naturfototräff 
Onsdagen 15 februari kl 19.00 Fotoklubbens lokal Gröna Torg 1 
Vi kollar på varandras bilder. Tag med dig bilder på ett USB-minne. Planering för ev. 
kommande träffar. Fika. 

Kontaktperson Arne Olsson 
 

Bygga holkar 
Lördagen den 25 februari klockan 10–14  
Då bygger vi holkar på biblioteket i Eslöv. Vi vill visa hur man ganska enkelt hjälper 
våra småfåglar att få en bostad. Material, verktyg och handgriplig hjälp finns på plats. 
Ingen anmälan behövs.  

Kontaktperson: Alf Andersson  
 

Ekologisk mat och ekologiskt vin 
Fredagen den 24 mars kl. 18.30 
Vi vill slå ett slag för det goda och rika utbud av ekologiska produkter som finns 
numera. Vi träffas hemma hos Harriet där vi äter en gemensam måltid med hemlagade 
rätter och därtill ekologiskt vin med eller utan alkohol. Vi provar tre olika viner. Ta 
med tre vinglas om du vill vara med och prova. 
Du får betala ett självkostnadspris på ca 150 kr. Obligatorisk anmälan till Harriet på 
tel. 073 077 18 79 alt e-post harriet.johnsdotter@gmail.com senast den 17 mars. Först 
till kvarn… 

Kontaktperson: Harriet Johnsdotter 
 

Årsmöte - kallelse 
Torsdagen den 9 mars kl. 19.00 på Karidal 
Har du förslag du vill ha beslut om på årsmötet vill styrelsen ha det senast den 19 
februari. Som vi tidigare meddelat i separat brev behöver vi också diskutera fören-
ingens framtid. I övrigt gäller dagordning enligt stadgarna. Se vår webbsida 
http://eslov.naturskyddsforeningen.se/ för dagordning. Föreningen bjuder som 
vanligt på grön tårta och trevlig föreläsning med bildvisning. Varmt välkomna 

 Kontaktperson: Harriet Johnsdotter 
 

Förnya din garderob med klimatsmarta klädbyten 
Lördagen den 1 april kl. 10.45-12.30 på Eslövs stadsbibliotek 
Tillsammans med Eslövs stadsbibliotek arrangerar vi en klädbytardag lördagen den 1 
april kl. 10.45- 12.30. Då kan man utan kostnad passa på att förnya sin garderob. 
Inbyteskläder tas emot på Eslövs stadsbibliotek torsdagen den 30 mars kl. 16.00 – 
18.30 och lördagen den 1 april kl. 10.00 – 10.45. Max 10 plagg per person.  

Kontaktperson: Harriet Johnsdotter 



Fagning av slåtterängen 
Söndagen den 9 april kl. 9.00  
Då är det dags för vårstädning av slåtterängen i Kastberga. Vi börjar på ängen klockan 
9.00 och beräknar att hålla på till 12-tiden. Vi plockar ihop nedfallna kvistar, räfsar 
ihop gamla löv och klipper bort lite sly. Ta med fika och gärna arbetshandskar. Kom 
när du kan, stanna så länge du vill. 
De som önskar kan samåka från Föreningstorget kl. 8.45 Ring i så fall dagen före. 

Kontaktperson: Britt-Marie Hansson 
 

Utfärd till kalkbrottet i Limhamn 
Söndagen den 21 maj kl. 09.15 
Limhamns kalkbrott är ett kommunalt naturreservat sedan 2011 och är endast 
tillgängligt med guidad tur. Vi har bokat en tur kl.10.00 som varar c: a 2 ½ timme. 
Från parkeringsplatsen vid Kalkbrottsgatan promenerar vi med guiden i en lång backe 
ner i det kilometerstora kalkbrottet. Trots att brytningen bara har varit slut i 20 år finns 
det numera över 2000 olika arter av djur, växter och svampar i kalkbrottet, många 
speciella, några sällsynta.  
Kalken i Limhamns kalkbrott har bildats i ett varmt hav för cirka 60 miljoner år sedan 
och består i huvudsak av avlagringar från mikroskopiska alger, mossdjur och koraller. 
I vissa kalklager finns det gott om hajtänder och även fossil har hittats.  
Mest uppmärksammad är förekomsten av den utrotningshotade grönfläckiga paddan 
och växten kalkkrassing. I brottet finns mycket rovfågel. För cirka tio år sedan flyttade 
ett pilgrimsfalkspar in och i april 2009 kom ett berguvspar till brottet. På kvällarna kan 
brottet fyllas av berguvshanens mäktiga hoande. Den bruna kärrhöken är en rovfågel 
som häckar i den stora vassen. Andra häckande fågelarter är korp, gravand, skäggmes, 
mindre strandpipare, grå häger och backsvala. En återkommande vintergäst är 
strömstaren. 
Svartvide är väldigt vanlig i kalkbrottet men inte utanför. Andra ovanliga växter är till 
exempel klotullört, småtörel, strimfibbla och kalkbräken.  
Begränsat antal. Föranmälan till svenlaurin@telia.com eller tel. 0413-13551. Samling 
vid Föreningstorget. Vi åker kl. 09.15 tillsammans i bil till Malmö, adressen är 
Kalkbrottsgatan 114.   

Kontaktperson Sven Laurin 

 

Slåtter i Kastberga 
Lördagen den 29 juli kl. 9.00  
Vi finns på plats från kl. 09.00 och jobbar på till 12.00, då föreningen i vanlig ordning 
bjuder på sillunch. Man måste inte kunna hantera en lie för att delta i arbetet. Det skall 
räfsas och hässjas. Det klarar alla. Är du bara nyfiken på hur det ser ut i vår äng är du 
också välkommen. Kom när du vill, gör vad du känner för och gå hem när det passar 
dig. Huvudsaken är att du vill komma! Sillunchen bjuder vi på, tag gärna med tallrik 
och bestick. Förmiddagsfikat tar du med själv. 
Samåkning kan ordnas från Föreningstorget 8.45, ring i så fall senast dagen före. 

Kontaktperson: Britt-Marie Hansson  



Fotoklubbens bildvisningar våren 2017 
Eslövs Bibliotek kl. 19.00      Inträde med fika 30 kr 

Måndag 13 febr kl 19.00 Göran Åsgot visar bilder från Lofoten.  
 
Måndag 27 mars Eva Kronvall visar sina fina fågelbilder tillsammans med sina 
underfundiga texter. OBS! Bildvisningarna är på Eslövs bibliotek. 
 

Studiecirkel – Lär känna våra vilda växter  
Har du alltid undrat vad det är som blommar och grönskar i vår natur?  
Vill du få en inblick i växternas spännande värld?  
Då är detta en studiecirkel för dig!  
 
Tillsammans beger vi oss ut i naturen kring Lund och bekantar oss med floran. 
Vi lär oss att känna igen några viktiga växtfamiljer och typiska arter, samt 
prövar på att artbestämma växter med en bestämningsnyckel.  
Du behöver inga förkunskaper.  
Cirkeln inträffar i maj och består av tre kvällsträffar (tisdagarna 9/5, 16/5 och 
23/5) samt en heldagsutflykt (lördagen den 20/5).  
Den första träffen är inne, varefter resten av cirkeln är förlagd utomhus.  
Vi kommer att besöka Höjeå-området i södra Lund, Rökepipan utanför Dalby 
och Sularpskärret öster om Lund.  
Utrustning: ta med lupp och om du så vill en flora. ”Den nya nordiska floran” av 
Bo Mossberg och Lennart Stenberg rekommenderas som referenslitteratur, men 
kan vara otymplig att ha med ut. Vi kommer även att använda ”Svensk flora – 
Fanerogamer och kärlkryptogamer” av Krok & Almquist, men boken kommer 
att finnas på plats, och alla behöver inte ha en egen. Ett mindre antal luppar av 
varierande kvalitet finns vid behov till utlåning. Hör av dig om du behöver låna.  
 
Kostnad: 350 kr.  
Anmälan senast 2 maj på www.studiefrämjandet.se.  
Sök på ”Lär känna våra vilda växter”.  
Begränsat antal platser. 
 
Om du har några frågor kan du höra av dig till cirkelledaren Staffan Nilsson, 
staffan.u.nilsson@gmail.com; tfn 0738-433494  
 
Cirkeln ordnas som ett samarbete mellan Lunds Botaniska Förening, Lunds 
Naturskyddsförening och Studiefrämjandet. 
 

 
 
 



B FÖRENINGSBREV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avs. 
ESLÖVSBYGDENS NATURSKYDDSFÖRENING 

c/o  Britt-Marie Hansson  
Rönnebergavägen 17A 
241 34 Eslöv 

PROGRAM 
Onsdag 15 februari 
 

Naturfototräff 

Lördag 25 februari 
 

Holkbygge 

Torsdag 9 mars 
 

Årsmöte 

Fredag 24 mars 
 

Ekologisk mat och ekologiskt vin 

Lördag 1 april 
 

Klädbytardag 

Söndag 9 april 
 

Fagning i Kastberga 

Söndag 21 maj 
 

Limhamns kalkbrott 

Lördag 29 juli 
 

Slåtter i Kastberga   

 

 
Foto Britt-Marie Hansson 

Medlemsbladet ges ut av Eslövsbygdens Naturskyddsförening. I detta finns aktuell 
föreningsinformation samt eventuella artiklar om natur och miljö i Eslövs kommun. Du är 
alltid välkommen att bidra med artiklar eller insändare. Författarna är ensamma ansvariga för 
innehållet i sina artiklar
 


