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ENF 

 
Eslövsbygdens Naturskyddsförening är den lokala organisationen av 
Naturskyddsföreningen. Vi bevakar vår natur och vår miljö i Eslövs kommun. 
 
Föreningen ägnar sig åt olika teman för att kunna samla intresserade medlemmar 
till aktivitet. På programmet står ibland intressanta föreläsningar och 
bildvisningar. Ofta gör vi exkursioner till intressanta platser. Vid ett par tillfällen 
har vi gjort kortare resor med övernattningar. 
 
Vi strävar efter att ha ett attraktivt program för våra medlemmar. Den som vill ta 
en mer aktiv del i föreningens olika aktiviteter är varmt välkommen på något av 
våra styrelsemöten, eller kan ta kontakt med någon av nedanstående 
kontaktpersoner inom olika ämnesområden. Arbetsgrupper skapas utifrån behov 
och intresse. 

Styrelse 
Namn Tel. Mobiltel. Ansvarsområde 

Alf Andersson 0413-10282 073-8290383  
Britt-Marie Hansson sekr. 0413-136 03 0730-341210 Naturvård 
Emil Åsegård ordf.  0706-292385  
Emma Ådahl  0734-118208 Utomhuspedagogik 
Harriet Johnsdotter  0413-176 10 0730-771879 Miljö 
Lars-Olov Strand kassör 0414-51010 0708-838898  
Lena Adrielsson 046-249459  Geologi 
Sven Laurin 0413-13551 0705-736605  
Tore Pålsson  0413/15305 0735-640450 Cykel 
 
 

Hemsida: http://eslov.naturskyddsforeningen.se/ 
 

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! 
 
Plusgiro: 491 54 48 - 7 
 

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. 
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Skördetid - en höst i odlingens tecken 
 
I naturskyddsföreningen är vi många med ett stort intresse för den biologiska 
mångfalden i naturen. Några av oss kultiverar den själva i form av 
trädgårdsrabatter och grönsaksland, till njutning för öga, och den brokiga skara 
skadedjur och nyttodjur som också tar aktiv del i växtbestyren.  
 
Ogräsen i grönsakslandet och rabatterna kräver också mycket uppmärksamhet. 
För de flesta är ogräs något som man kämpar mot, och definieras som något som 
konkurrerar om näring med det aktivt odlade. Personligen är jag så hänförd över 
skönheten hos ogräs som uppländsk vallört, skatnäva och jordrök att jag ger en 
alltför stor plats åt dessa i grönsakslandet för att mina odlade växter ska trivas. 
 
Även om de flesta av oss inte saknar ogräs att bekämpa så har ogräsens 
mångfald faktiskt minskat stort på senare år. Före bekämpningsmedlens tid var 
åkrarna ofta lika färgsprakande som en slåtteräng, då inte bara av monokulturer 
med raps och klöver (och i de idag tynande fälten med lin), utan med blåklint, 
vallmo, syror, cikoria, sperglar, tistlar och en lång rad idag mycket ovanliga, 
ofta utrotningshotade örter och gräs. Deras frön och associerade insekter 
skapade livsutrymme för många av våra idag minskande och ofta hotade 
jordbruksfåglar. 
 
Bekämpningsmedlens pris, ett biologiskt utarmat odlingslandskap, anses av 
många som ett nödvändigt ont för att vi ska få mat på bordet. På höstens 
föreläsning med Karin Jansson ska vi få lära oss att reda ut en del sådana myter 
om konventionellt och ekologiskt jordbruk. 
 
Under höstens program har vi ett litet odlingstema. Vi ska göra ett besök på den 
ekologiska grönsaksodlingen på Sunnantorp, och ett hos Anna Tykessons 
växthus-hus, där hon kan förlänga odlingssäsongen och äta närodlat som få 
andra och samtidigt spara uppvärmningskostnader för huset. Men 
höstprogrammet rymmer också annat. Slåtter, holkbyggning, stadsvandringar, en 
cykelutflykt och så några riktigt ovanliga aktiviteter, nämligen en 
vattenvandring längs Kävlingeån och en dagsutflykt till Hanö utanför Skånes 
östkust. Hoppas det smakar! 
 

Emil Åsegård 

 

Kanelspindling Foto Britt-Marie Hansson 
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Tips och notiser 
 
Under hösten hoppas vi också utföra några spontana aktiviteter som är alltför 
väderberoende för att spika i ett program. Fjärilsexkursioner och svamp-
plockning är några idéer. Vill du få chans att delta på dessa så gå med på vår e-
post-lista där vi kommunicerar sådant. 
 

Flera grannkommuner har också föreningskretsar.  
Deras aktiviteter kan man läsa om på riksföreningens hemsida: 
www.naturskyddsforeningen.se/om/kretsar 
 
I Skåne finns också föreningar för den som är extra intresserad inom vissa 
områden: 
Lunds botaniska förening   www.lundsbotaniska.se 
Ringsjöbygdens fågelskådare   www.gjuse.se 
Puggehatten – Skånes mykologiska förening  www.puggehatten.se 
Entomologiska sällskapet i Lund   www.esil.se 
Skånes geologiska sällskap  www.geonord.se 
 
 
 
 

 
Benved Foto Britt-Marie Hansson 
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Höstprogram 2014 
 

Slåtter i Kastberga 
 
Lördag 2 augusti kl 9.00 
 
Vi finns på plats från kl. 09.00 och jobbar på till 12.00 då föreningen i vanlig 
ordning bjuder på sill-lunch. 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 om du vill komma! 
Silllunchen bjuder vi på, själv tar du med något till förmiddagsfikat. 
De som vill samåka kommer till Föreningstorget 8.45. 

Kontaktperson Britt-Marie Hansson 
 

Dagsutflykt till Hanö  
 
Söndag 10 augusti kl. 8.00 
 
Hanö är det perfekta målet för en dagsutflykt. Öns yta är bara 2,2 km2 och på 
några timmar kan man ta sig runt den bilfria ön på fina vandringsstigar. Ön är ett 
Natura 2000-område med karga hällmarker med slätslipade granithällar på den 
nordöstra sidan och blommande ängar och trolsk avenbokskog längst i söder. 
Överallt ser man spår efter havets och vågornas verkan. De rundade klapper-
stenarna vid Bönsäcken flyttas ständigt av dagens vågor och på sluttningarna 
upp mot den högt belägna fyren (60 m ö.h.) vandrar man över mäktiga 
klapperstensvallar från äldre stadier i Östersjöns historia. På vår vandring runt 
ön passerar vi också flera kulturhistoriskt intressanta platser, bl.a. den engelska 
kyrkogården från Napoleonkrigets dagar. Vi får säkert också tid att se oss 
omkring i det lilla fiskeläget och att besöka öns museum. Kanske vill någon 
också ta ett dopp i havet innan vi tar båten hem! 
Vi samlas på Föreningstorget för samåkning med avfärd kl 8.00. Båten till Hanö 
avgår kl. 10.00 från Nogersund och båtresan tar 25 minuter. Båten för hemresan 
avgår från Hanö kl. 16.25. Gympaskor med halkfria sulor är att rekommendera. 
Tänk också på att en heldagsutflykt kräver matsäck för både fikastopp och 
ordentlig lunchpaus!  

Kontaktperson Lena Adrielsson 
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Livet i Kävlingeån 
 
Söndag 17 augusti kl.14.00 
 
Vad döljer sig under ytan i Kävlingeån - en av Skånes största åar? Följ med när 
Jonas Johansson, limnolog och samordnare för Kävlingeåns vattenråd berättar 
om vattenvårdsarbetet och livet i ån. Vi håller till på lättframkomliga promenad-
vägar i området där Bråån mynnar i Kävlingeån, helt nära stationen. Samling på 
Örtofta järnvägsstation kl. 14. Tåg från Eslöv C kl. 13:58. Tåg från Lund C kl. 
13:48. Ta med fika. Ingen föranmälan. 

Kontaktperson Emma Ådahl 
 

Cykeltur med historiskt perspektiv 
 
Lördag 30 augusti (tider anges nedan) 
 
En naturskön cykeltur med det historiska perspektivet att Skåne förblev svenskt. 
Turen går på cykelvägar och mindre vägar i området kring Kävlingeåns dalgång 
och vi tittar på minnesmärke och pratar om händelserna under slaget vid Lund 
den 4 december 1676. Vi kommer förbi Lilla Harrie där den svenska hären var 
förlagd och Skälshög där danskarna låg. Vi kan också ta en promenad i parken 
vid Svenstorps slott där både kung Kristian och kung Karl huserade, den ene 
före, den andre efter det blodiga slaget.   
Hela rundan Örtofta – Lilla Harrie – Rinnebäck – Västra Hoby – Stångby – 
Skälshög – Odarslöv – Svenstorp – Örtofta är drygt 2,5 mil. Med sträckan från 
och till Eslöv tillkommer ca 1,5 mil. För kortare tur finns det möjlighet att ta 
Pågatåg tillbaka till Eslöv från Stångby station. Vi kommer att cyklar på 
omväxlande underlag, både grus och asfalt, det går bra med en vanlig standard-
cykel med bra däck. Ta gärna med matsäck för både förmiddagsfika och 
lunchpaus. 
 
Tider och alternativa anslutningar: 
Starttid 9.30 från parkeringsplatsen på Sallerupsvägen vid Johans Trädgård, eller 
anslutning vid Örtofta station kl. 10.10. Pågatåg går från Eslöv kl. 9.58. Tillbaks 
vid 15-tiden. 
 

Kontaktpersoner Tore och Lena 
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Besök och smakprov på småskalig ekologisk 
grönsaksodling 

 
Tisdag 16 september kl. 17.45  
 
På gården Sunnantorp utanför Stehag har Britta och Victor arrenderat lite mark 
och börjat odla ekologiska grönsaker för torgförsäljning i Eslöv och Höör. Vi 
gör ett studiebesök och får kanske lära oss något om deras odlingsfilosofier och 
tekniker, och såklart köpa på oss av årets skörd. Start kl. 17.45 på Sunnantorps 
gård, Stehag, eller gemensam avfärd från föreningstorget klockan 17.30. 

Kontaktperson Emil 
 

Besök i glashuset i Öslöv  
 
Måndag 29 september kl.18.00 
 
Det finns många sätt att spara hushållsenergi. Att bygga ett växthus runt sitt hus 
borde vara ett av de ovanligaste sätten. Anna Tykesson i Öslöv utanför Stehag 
har valt att uppföra ett helt nytt hus med tillhörande växthus utanpå, som en 
skyddande klimatskärm med medelhavsklimat. Vi får höra Anna berätta en del 
om tankarna bakom projektet,  om kretsloppet, men också om användbara vilda 
och tama växter som finns precis utanför huset. Vi måste begränsa antalet 
platser till 30, så anmälan krävs. 

Kontaktperson Emil 
 

Lunchvandring 
 

Samling utanför stadshuset onsdag 1 oktober kl. 12.00–13.00 

 
Allan Lickander & Matilda Svensson visar oss trädens höstfärger. 
Vi går i Edelbergsparken, Stadsparken och Trekantens blommor 

Kontaktperson Berit tel. 0413-13541 Tore tel. 0413-15305 
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Holkbyggardag  
 
Lördag 18 oktober, kl. 10.00 
 
Det råder stor bostadsbrist i naturen. Men mycket kan vi råda bot på genom att 
bygga bon åt de som inget har. Vi samlar verktyg, holkmaterial och ritningar till 
fågelholkar, biholkar, storkplattformar, humlebon, mulmholkar (till vedlevande 
skalbaggar), fladdermusholkar och fjärilsholkar. Aktiviteten är mycket lämplig 
för barn i vuxet sällskap, och för den som vill fylla sin trädgård med liv. 
Vi håller till i Emils verkstad eller i en slöjdsal i Stehag. 

Anmälan sker till Emil eller Emma. 
 

Ekologiskt eller konventionellt jordbruk – varför bry sig? 
 
Eslövs stadsbibliotek, tisdag 4 november, kl. 18.30-20. 
 
Ekologiska matvaror har blivit en allt vanligare syn i matbutikerna. Men nog ser 
paprikorna lite sorgsna ut och lockar inte direkt till inköp? Vill du veta varför 
det ändå finns flera skäl till att välja dem framför de stora, glansiga oekologiska? 
Vad innebär det egentligen att något är ekologiskt? Karin Jansson från 
föreningen Fobo berättar med imponerande engagemang och sakkunskap om 
hur det storskaliga jordbruket i världen ställer till det och varför det inte är 
hållbart på sikt. Men desto bättre, även hur du genom medvetna val och egen 
odling kan bidra till en bättre framtid för nästa generation.  
Karin var inbjuden att tala på årsmötet i Eslövsbygdens Naturskyddsförening – 
ett föredrag som blev så uppskattat att vi nu bjuder in allmänheten. 

Kontaktperson Emma Ådahl 
 

Ren el – det är lätt att göra rätt! 
 
Löberöds bibliotek torsdag 13 november alternativt Eslövs stadsbibliotek 
Torsdag 20 november kl. 17.00. 
 
Vad är ren el och hur kan jag påverka? Eslövs kommuns Energi och 
klimatrådgivare Anna Mattsson hjälper oss att teckna det bästa elavtalet ur både 
social och ekologisk synvinkel. Vi informerar om Naturskyddsföreningens Bra 
Miljöval som också omfattar elenergi. 
Det bjuds på fika och föranmälan krävs. Sista datum för anmälan är 8 november 
respektive den 17 november till e-postadressen anna.mattsson@eslov.se eller på 
tel. 0413-621 59. 
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Örnspaning  
 
Lördag 10 januari 2015 kl. 9.00 
 
Vinterns örnspaning med Bo-Göran är en klassiker som ingen vill missa. 
Bussutflykten i vintras var uppskattad, och vi tänker fortsätta med gemensam 
busstransport för att minimera bensinförbrukning och optimera möjligheten att 
spana från bussfönstren. Väder, väglag och de senaste rovfågelrapporterna 
bestämmer vart färden går, men vi hoppas på såväl havsörn som kungsörn, och 
gärna många! 
Bussen utgår från Föreningstorget i Eslöv med samling kl. 9.00. Resa till 
självkostnadspris el. ca 100 kr. Ta också med kikare, fika och varma kläder.  

Kontaktperson: Lena Adrielsson 
 

Rovdjur i Skåne 
 
Onsdag 21 januari 2015 stadsbiblioteket i Eslöv kl. 18.30 
 
Föredrag/information om rovdjuren i Skåne: varg, lodjur och kungsörn. 
Av rovdjurshandläggare Bertil Nilsson naturskyddsenheten länsstyrelsen Skåne. 
Frågestund-diskussion. Vi bjuder på fika i pausen. 

Kontaktperson Tore Pålsson 

Skärdammen   Foto Britt-Marie Hansson 
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Valborg Nilssons minnesfond 
 

Eslövsbygdens Naturskyddsförenings styrelse förvaltar fonden Valborg Nilssons 
minnesfond. Den bildades av testamenterade medel från musiklärarinnan 
Valborg Nilsson som intresserade sig för naturen och föreningen. 
 
Avkastningen på kapitalet ska användas till inventeringar av områden som är 
värdefulla ur natursynpunkt, till åtgärder som avser att bevara områden för 
naturvård och friluftsliv samt till arrende av naturvårdsområde. Det skall också 
utdelas som stipendier till personer som ”på ett förtjänstfullt sätt medverkat till 
bevarande av naturen och tillvaratagande av dess möjligheter i så stor 
utsträckning som möjligt – för framtiden och kommande generationer.” 
 
Styrelsen tar gärna emot ansökningar om medel från fonden, samt nomineringar 
till stipendiater. Storleksordningen på sökta medel bör röra sig om högst 5 000:-
. Medel kan röra sig om såväl materialinköp som arvodering. Mindre summor 
har lättare att beviljas på hela sitt ansökta belopp. Ansökan ska vara skriftlig (det 
går bra med e-post), och skickas till föreningens kontaktansvariga. 
Användningen av medlen samt kontaktuppgifter till sökande och nominerad bör 
framgå.  
 

Vi arbetar för att rädda jordens liv! 
 

Tillståndet för miljön är riktigt allvarligt. För att människor i hela världen ska 
må bra måste naturen bli friskare. För att rädda planeten behöver vi få med alla 
på tåget.  
Vi använder tre verktyg för att klara av den utmaningen:  
 
Politisk påverkan, naturkänsla samt konsumentmakt.  
 
Av oss kan du därför få information om den allvarliga utmaning världen står 
inför. Men, ännu viktigare, här kan du också få idéer, inspiration och konkreta 
verktyg för att göra skillnad. 
 
Läs mer på:  
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/strategier#stimulerar_naturkanslan 
_______________________________________________________________ 
 

Alla våra aktiviteter arrangeras i samarbete med: 
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Fotoklubbens bildvisningar 
Eslövs Bibliotek        Hösten 2014      kl. 19.00         Inträde med fika 30 kr 

 

15 september Öland – Solens och vindarnas ö. Bildvisare Arne Olsson 
Öland är ett koncentrat av änglamark, alvarmark, himmel och hav, allt på en 
liten yta. Hela ön borde vara avsatt som natur o kulturreservat. 
 
20 oktober Bildspel med reseskildring från Maderia. Det blir också dokumen-
tärer, kultur och natur från olika platser i Skåne. Bildvisare Göran Åsgot 
 

Fotofestival  
 
 Välkommen till Fotofestivalen den 15 nov 2014 på Medborgarhuset i Eslöv 
 Bildvisningar: 
 
Patrik Leonardsson -  om sina tjugo år som professionell naturfotograf. 
 
Josefin Nilsson - "Hopp och hopplöshet" natur med inriktning på miljöfrågor. 
 
Lars-Olof Hallberg - "Fjällbondens avsked" 
 
Mark Finney - "Canyonlands National Park" 
 
 Massor av fotoutställningar, produktvisningar, bokbord, fika m.m. 
 

 
     Kväll på Ramsvikslandet, Bohuslän                                   Foto Arne Olsson 
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B FÖRENINGSBREV 
 
 
 
 
 

Avs. 
ESLÖVSBYGDENS NATURSKYDDSFÖRENING 
c/o  Britt-Marie Hansson  
Rönnebergavägen 17A 
241 34 Eslöv 

PROGRAM 
Lördag 2 augusti 
 

Slåtter i Kastberga 

Söndag 10 augusti  
 

Dagsutflykt till Hanö  

Söndag 17 augusti 
 

Livet i Kävlingeån 

Lördag 30 augusti 
 

Cykeltur med historiskt perspektiv 

Tisdag 16 september  
 

Besök och smakprov på småskalig ekologisk 
grönsaksodling 

Måndag 29 september  
 

Besök i glashuset i Öslöv  

Onsdag 1 oktober 
 

Lunchvandring 

Lördag 18 oktober 
 

Holkbyggardag 

Tisdag 4 november 
 

Ekologiskt eller konventionellt jordbruk – varför 
bry sig? 

13 alt. 20 november 
 

Ren el – det är lätt att göra rätt! 

Lördag 10 januari 
 

Örnspaning 

Onsdag 21 januari 
 

Rovdjur i Skåne 

 
 

Dovhjortar Hanö   Foto Arne Olsson 


