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Eslövsbygdens Naturskyddsförening  
 

MEDLEMSBLAD NR 61 Hösten 2015 



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  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 
 
Bankgiro 5804-1468 
 
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! 
 
 
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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Tankar 
 
Varsågod, här är höstprogrammet. Det är vår förhoppning att det skall finnas 
något som kan intressera just dig. Vi försöker ha ett brett utbud av aktiviteter, så 
att det förhoppningsvis skall finnas något för alla. 
Naturskyddsföreningen arbetar med mycket mer än föreningsaktiviteter. Vi 
bedriver t.ex. ett aktivt naturvårdsarbete med flera olika projekt. Du är alltid 
välkommen att delta i vårt arbete, ingen insats är för liten och några för-
kunskaper behövs ej.  
Besök gärna vår hemsida där du kan läsa mer om våra naturvårdsområden. 
Ett av dessa är Kastberga äng som du kan läsa lite om här nedan. 
 
Kastberga äng 
Sedan mitten av åttiotalet är föreningen engagerad i skötseln av Nils Jeppssons 
äng i Kastberga. Det är den sista resten av ett stort hagmarksområde som en 
gång sträckte sig ända upp till Stehag. Anledningen till att föreningen intresserar 
sig för ängen är den mycket sällsynta humlesugan (Stachys officinalis) som 
växer och frodas här. 
Det hela började med att några biologistudenter i Lund sett i gamla skrifter att 
humlesugan fanns dokumenterad här. Mycket riktigt hittade de ett par plantor 
som stod inklämda under ett par buskar. När naturskyddsföreningen fick känne-
dom om detta, insåg man snart vilken raritet som upptäckts. I samarbete med 
markägaren har området sedan skötts som slåtteräng. Humlesugan har trivts med 
den omvårdnad den fått och har nu förökat sig så det finns 15 välmående plantor 
som alla går i fin blomning på sensommaren. Här finns också bl.a. grönvit 
nattviol, skogsknipprot, ängsskära, krussilja och prästkrage. Till naturvärdet i 
ängen kan man också räkna att Blekebäcken ringlar sig fram här. 

 
Britt-Marie Hansson  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humlesuga      Foto Britt-Marie Hansson 
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Höstprogram 2015 
 

Slåtterängen Norra Hultseröd  
 

Torsdagen 6 augusti kl 18.00 
 
Exkursion till Norra Hultseröd i Billinge. Naturskyddsföreningen har för avsikt 
att börja vårda en gammal övergiven slåtteräng i Norra Hultseröd som ligger på 
kommunens mark. Vi gör ett besök och tittar på blommor och pratar naturvård. 
Lokalen är liten och antagligen vandrar vi därefter vidare och tittar på blommor i 
det artrika landskapet. Är du intresserad av att vara med och slå och röja på 
lokalen så hör av dig till Emil. Samling för samåkning på föreningstorget kl. 
17.30, eller vid bron vid Norra Hultseröd i Billinge kl. 18.00. 

Ansvarig: Emil Åsegård 
 

Besök i Botaniska trädgården i Lund 
 

Tisdagen 18 augusti kl 17.00  
 
Botaniska trädgården i Lund har anor från 1600-talet. Omkring 7000 arter vår-
das här på en yta av 8 hektar nästan i centrum av staden. Naturskyddsföreningen 
besöker trädgården och får en guidning av Joel Levin, en Billingebo som jobbar 
där som parkskötare. Besöket kommer att fokuseras på växtligheten utomhus om 
vädret är fint, men vi tar givetvis en promenad även inne i växthusen. 
Samling på föreningstorget i Eslöv kl. 16.30, eller vid växthusen inne i bota-
niska trädgården kl. 17.00. Ingen föranmälan behövs.  

Ansvarig: Emil Åsegård 
 

 

Biodling 
 

Söndagen den 23 augusti kl 9.30 
 
Vi besöker Bengt Nihlgård som vet allt som är värt att veta om bin och biodling. 
Räkna med en intressant förmiddag. 
Kanske blir du så biten att du skaffar dig ett eget litet bi på kuppen. 
Vi samåker från Föreningstorget 9.30. Tag med egen fika. 

Ansvarig: Britt-Marie Hansson 
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Traneröds mosse 
 

Söndagen 20 september kl 9.00 
 
Traneröds mosse är en av våra allra sydligaste högmossar och ingår i ett större 
naturreservat på Söderåsen. Mossen som bildats genom igenväxning av en 
forntida sjö, är uppbyggd av mäktiga lager vitmosstorv och gyttja. Mosseplanet 
är nästan helt opåverkad av dikning och torvbrytning och från den spångade 
leden över de fuktiga torvmarkerna kan vi njuta av myrmarkens mycket 
speciella natur. Under vår promenad vandrar vi också genom mossens 
omgivande kantskog och ålderdomliga odlingslandskap. Vandringsturen är ca 3 
km lång och vi är ute ungefär 4 timmar. 
Samling på föreningstorget i Eslöv kl. 9.00. Samåkning. Ta med fika och ha 
gärna vattentåliga skor på fötterna! 

Ansvarig: Lena Adrielsson 
 

Svamputflykt med kamera 
 

Söndagen den 4 oktober 09.00 
 
I år tänkte vi att ni tar med kameran på svampturen.  
Vi ser vad vi kan hitta i skogspartierna vid Borstbäcken. 
Förutom kamera rekommenderar vi fikakorg. Skogen suger! 

Ansvarig: Britt-Marie Hansson 
 

Gör skillnad för miljön nära dig! 
 
Tisdagen den 20 oktober kl 18.30 hos MERAB 
 
Sara Bergman informatör hos MERAB berättar om senaste nytt i sop-
hanteringen! Hon är även intresserad av våra undringar och idéer.  
Adressen är Åkerivägen 3 i Eslöv. Välkommen! 

Ansvarig: Harriet Johnsdotter 
 

Våga vara steget före! 
 

Onsdagen den 4 november kl 18.30 på Eslövs stadsbibliotek  
 
Ingela Lundqvist, Hushållningssällskapet, kommer till stadsbiblioteket i Eslöv 
och berättar om det ekologiska jordbrukets utmaningar och möjligheter. 
Vi bjuder på fika och ger möjlighet till frågor och diskussioner. 

Ansvarig: Harriet Johnsdotter 
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Bli fossilbränslefri du med! 
 
Torsdagen den 5 november på Stehags bibliotek kl 18.00 
 
Torsdagen den 19 november på Eslövs stadsbibliotek kl 17.00. 
 
Eslövs kommun ska vara fria från fossilt bränsle till 2020. Men hur kan du som 
privatperson bidra? Är det möjligt att leva utan att konsumera fossila bränslen 
för el, uppvärmning och transporter? Denna förläsning ger dig tips på hur du kan 
leva klimatsmart på ett hållbart sätt genom att sänka dina klimatutsläpp och tar 
bland annat upp produktion av egen el, hållbara transporter och val av elavtal. 
Eslövs kommuns energi- och klimatrådgivare Anna Mattsson håller föredrag. 
Föranmälan till anna.mattsson@eslov.se senast 3/11 respektive 17/11.  
Det bjuds på fika föredraget varar ca 1,5 timme. 

Ansvarig: Harriet Johnsdotter 
 

Fotokväll 
 

Tisdagen den 1 december 18.30 
 

Vi träffas i klubblokalen på Gröna Torg 1. Vi finns i en källarlokal väl synlig 
från vägen. 
Den här kvällen tittar vi på svampbilderna vi tog vid Borstbäcken.  
Det blir också en enklare genomgång av de vanligaste svamparna man ofta 
stöter på under skogspromenaden. 
Tag med dina bilder på skiva eller minnessticka. 

Ansvarig: Britt-Marie Hansson 
  

Örnexkursion till Tosteberga 
 

Lördagen 9 januari kl 9.00 
Vinterns örnresa går till hamnen och strandängarna i Tosteberga. Området är 
övervintringslokal för havsörn från stora delar av Sverige, men även Finland, 
och här är goda chanser att få se ett stort antal av de mäktiga rovfåglarna. Vi 
reser gemensamt i inhyrd buss och kan naturligtvis också spana efter fågel från 
bussfönstret. Resan är ett samarrangemang med Hörbykretsen. 
Obligatorisk anmälan senast 2 januari till Lena.Adrielsson@geol.lu.se (tel. 046 
249459). Om resan inställs p.g.a. dåligt väder eller besvärligt väglag skickar vi 
meddelande via e-post. 
Bussen utgår från Föreningstorget i Eslöv med samling kl. 9.00. Resa till 
självkostnadspris (ca 150 kr). Ta med kikare, fika och varma kläder.  

Ansvarig: Lena Adrielsson 
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Fotoklubbens bildvisningar 
Hösten 2015  OBS! Ny lokal Karidal        kl. 19.00      Inträde med fika 30 kr 
 

”Island runt på 10 dagar med bil och kamera" 
21 sept Göran Åsgot 
En helt fantastisk ö, som varje naturfotograf bara måste åka till. 
 
”Fåglar + Svalbard" 
26 okt Rolf Ingemansson 
Lite om mig själv: Jag är en fotograferande pensionär, 70 år i år, vars foto-
intresse eskalerade i samband med de digitala systemkamerornas intåg för c:a 10 
år sedan. Mina huvudsakliga motiv hittar jag i naturen, fåglar är jag särskilt 
intresserad av. Sommaren 2013 gjorde jag en resa till Svalbard för att få se och 
uppleva denna speciella natur. Mina upplevelser och några av de bilder jag fick 
med mig hem därifrån kommer jag att visa i Eslöv 
 
Vi har ny lokal! Karidal ligger vid Föreningstorget och man går in på hörnan 
och sedan över gården. 
 
Fotofestival 7 nov. Medborgarhuset, Eslöv  
Felix Heinzenberg/N, Hans Kongbäck/N Johan Schmitz/N samt Camilla 
Noresson/PN är några av de fotografer som hitintills är klara för bildvisningar. 
Bildutställningar, plankettävling etc. blir det som vanligt. Mer info efterhand på 
fotoklubbens hemsida www.eslovsfotoklubb.se. 
 
_______________________________________________________________ 
 

Alla våra aktiviteter arrangeras i samarbete med: 
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B FÖRENINGSBREV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avs. 
ESLÖVSBYGDENS NATURSKYDDSFÖRENING 

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

PROGRAM 
Torsdagen 6 augusti 
 

Slåtterängen Norra Hultseröd 

Tisdagen 18 augusti  
 

Besök i Botaniska trädgården i Lund 

Söndagen 23 augusti 
 

Biodling 

Söndagen 20 september 
 

Traneröds mosse 

Söndagen 4 oktober 
 

Svamputflykt med kamera 

Tisdagen 20 oktober 
 

Gör skillnad för miljön nära dig! 

Onsdagen 4 november 
 

Våga vara steget före! 

Torsdagen 5 november 
 

Bli fossilbränslefri du med! Stehag 

Torsdagen 19 november 
 

Bli fossilbränslefri du med! Eslöv 

Tisdagen 1 december 
 

Fotokväll 

Lördagen 9 januari 
 

Örnexkursion till Tosteberga 

 


