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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  073-829 03 83  
Britt-Marie Hansson sekr. 0413-136 03 0730-341 210 Naturvård 
Emil Åsegård ordf.  0706-292 385  
Emma Ådahl  0734-118 208 Utomhuspedagogik 
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 0735-640 450 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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Fågelholkarna i Eslövs kommun 
 
Historien bakom fågelholkarna i Eslövs kommun samt arbetet med dem i dag. 
 
I Eslövs kommun finns ca 500 fågelholkar, som ENF inventerar och underhåller. 
Holkarna sattes upp med början i slutet av 90-talet av numera tyvärr bortgångne 
Nisse Hansén, min svåger. 
Nisse hade alltid varit fågelintresserad och satte upp många holkar i sin 
hembygd på Linderödsåsen. Han följde noggrant häckningen och noterade vilka 
arter, som bodde i holkarna. På så sätt lärde han sig, hur bobalarna ser ut för de 
olika arterna.  
När Nisse gick i pension, cyklade och strövade han mycket i parker och 
grönområden i Eslöv samt i Eslövs omgivningar. Han noterade, att det fanns 
väldigt få fågelholkar. Av dem, som fanns, var många dåliga och kunde vara 
farliga för fåglarna att bo i. Då var det inte långt borta för honom, att själv börja 
bygga och sätta upp holkar, vilket han också gjorde.  
Nisses arbete uppmärksammades av Gösta Nilsson i ENF, som genast hjälpte 
honom med tillstånd samt kontakt med Eslövs kommun och andra markägare. 
Inom kommunen såg man mycket positivt på hans arbete. Han fick hjälp med 
material och lokal att bygga i. Nisse fick även viss hjälp med att bygga och sätta 
upp holkarna. Samtidigt vidtog förstås reparation av dåliga holkar samt 
inventering för att konstatera vilka arter, som utnyttjade de fina bostäderna. Här 
kom gamla och nya kompisar till nytta och snart sågs glada sällskap med stege 
och redskap dra omkring i parker och skogar. Alla, som kände Nisse, vet att det 
var lätt att vara glad i hans sällskap. 
När jag gick i pension, fick jag förmånen att hänga med som tredje man (bära 
stegen). Nisse dirigerade, Per Nilsson rensade och lagade vid behov. Per och jag 
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lärde oss efter hand att tolka bobalarna. Många dråpliga diskussioner uppstod 
om vem som hade bott i holken. Vid ett tillfälle noterade vi Golden Retriever, vi 
tyckte, att det var sådana hårstrån, som boet var byggt med. 
Det var inte lätt att hitta alla holkar. Det var knappt att Nisse själv kunde det. 
Som före detta mätningstekniker i Eslövs kommun, beslöt jag mig för att mäta in 
dem. Jag önskade och fick en GPS i julklapp, inmätningen började och gick 
utmärkt. Inom kommunen var man positiv även till detta och producerade kartor 
på alla områden, som mättes in.  
Numera får jag hjälp av Kurt Persson och Stig-Inge Persson med detta arbete. 
Det fungerar så, att de ofta virriga fältanteckningarna lämnas till min syster 
Anna-Stina, som renskriver materialet. Detta lämnas vidare till Uno Blücker, 
som har konstruerat ett Exceldokument, där han för in noteringarna. Detta 
dokument lämnas till kommunen och andra intresserade.  Anna-Stina och min 
fru tvingas ibland att följa med för att inventera mindre områden, men det gör de 
gärna. 
Det finns holkar på 18 områden och sammanlagt 531 holkar. Tyvärr blir sällan 
alla inventerade varje år. Största området är Trollsjöområdet med 95 holkar. 
Vidare finns det holkar i Allmänningen, Abullahagen, Eslöv kyrkogård, Snärjet, 
Bosarps Jär, tre områden i Stehag samt ytterligare några mindre områden. Vi vill 
inte påbörja arbetet, förrän det har frusit en eller två nätter, så att eventuella 
insekter, loppor och fladdermöss har försvunnit. Bin och getingar bör ha dött. 
Den vanligaste arten är talgoxe, därefter blåmes. Vanliga är också pilfink, 
rödstjärt, nötväcka, svart-vit flugsnappare och stare. En ovanlig art är kattuggla, 
som kräver en speciell holk. Den kan även användas av knipa, skogsduva och 
kaja. Starholkarna tas ofta i anspråk av ekorrar. Vanliga holkar används ibland 
av fladdermöss, bin eller getingar. Alla bobalar går inte att identifiera, olika arter 
kan ha använt samma holk under en säsong. 
Arbetet har uppmärksammats av medierna. TV-programmet Mitt i Naturen 
gjorde ett reportage med Nisse, då han byggde holkar och satte upp dem i 
Abullahagen. Vid det tillfället var det en uggleholk. Vidare har Skånska 
Dagbladet gjort ett reportage om holkarna i Trollsjöområdet. Nisse har också fått 
priser för sitt arbete. Vi har visat holkar samt berättat om fåglar och holkar i 
föreningar och skolor. Vi har haft holkbyggarkurser och möjlighet för 
allmänheten att delta vid holkinventeringar i ENF:s program under åren. Den 
senaste holkuppsättningen gjorde jag och Alf Andersson vid Stora torg i mars 
2015.  
Vi tycker, att det är ett trevligt sätt att komma ut i naturen. Samtidigt gör vi 
nytta, då vi vet att varje häckning genererar att tusentals insekter omvandlas till 
fågelmat. Anledningen till att holkar behövs är ju människans påverkan i 
naturen. Det finns för få döda träd, som ger möjlighet till naturliga bobyggen. 
Det är viktigt att inventeringarna och reparationerna av holkar fortsätter att göras 
framöver. I dagsläget har vi dokumentation sedan 1999. 

Tore Pålsson 
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Vårprogram 2016 
 

Örnexkursion till Tosteberga 
 

Lördagen den 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 Ringsjöbygdens Fågelskådare. 
Obligatorisk anmälan senast 2 januari till Lena.Adrielsson@geol.lu.se tel. 046- 
249 459. Om resan ställs in 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.  

Kontaktperson Lena Adrielsson 
 

Ekologisk mat och ekologiskt vin 
 

Fredagen den 12 februari kl. 18.30 
Vi vill slå ett slag för det goda och rika utbud av ekologiska produkter som finns 
numera. Vi äter en gemensam måltid med hemlagade rätter och därtill 
ekologiskt vin med eller utan alkohol.  Vi provar tre olika viner och ta därför 
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-mail harriet.johnsdotter@home.se senast 8 februari. 

Kontaktperson Harriet Johnsdotter 
 

Medlemsmöte 
 

Onsdag 24 februari kl. 20.00   
Redan nu är det dags att börja spåna på höstprogrammet. Klockan 20.00 efter 
styrelsens möte i föreningslokalen är alla medlemmar välkomna.  
Hjälp oss att fylla höstprogrammet med intressanta aktiviteter. Vad skulle just 
du vilja ha med i vårt program. Vi ser fram emot en trevlig kväll där vi 
tillsammans gör höstprogrammet innehållsrikt och roligt. 
Adressen är Gröna Torg 1, som är en källarlokal längs Västerlånggatan i Eslöv. 
Vi bjuder på fika.  
Välkomna.   

Kontaktperson Emil Åsegård   
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Årsmöte 
 

Onsdagen den 9 mars kl. 19.00 på Karidal 
Förutom sedvanliga formella förhandlingar kommer Nils Carlsson från 
Länsstyrelsen och berättar för oss om vildsvinens och andra vilda djurs framfart 
i Skåne. Som vanligt bjuder vi på grön tårta till kaffet. Har du förslag du vill ha 
beslut om på årsmötet, ska du lämna in det till styrelsen senast den 19 februari. I 
övrigt gäller bifogad dagordning, sist i programmet, för årsmötet med val och 
prat om föreningens verksamhet.  
Varmt välkommen!  

Styrelsen 
 

Besök på Ringsjöverket i Stehag 
 

Tisdagen den 15 mars kl. 18.30 
Vi besöker Ringsjöverket i Stehag och får en guidad tur där vi får lära oss om 
hur större delen av Skånes dricksvatten färdas från Bolmen i Småland och för 
beredning till Ringsjöverket. Begränsat antal platser. Anmälan görs till Harriet 
tel. 073-077 18 79 alt. harriet.johnsdotter@home.se. Samling på Föreningstorget 
i Eslöv kl 17.45 eller på plats utanför grindarna till Ringsjöverkets mitteningång 
kl. 18.15. 

Kontaktperson Harriet Johnsdotter 
 

Förnya din garderob med klimatsmarta klädbyten 
 

Lördagen den 16 april kl. 10.45–12.30 
Tillsammans med Eslövs stadsbibliotek arrangerar vi en klädbytardag lördagen 
den 16 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 14 april 
kl. 16.00–18.30 och lördagen den 16 april kl. 10.00–10.45. Max 10 plagg per 
person. 

Kontaktperson Harriet Johnsdotter 
 

Fagning av slåtterängen 
 

Söndagen den 17 april kl. 9.00 
Då är det dags för vårstädning av slåtterängen i Kastberga. Vi börjar på ängen 
kl. 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 
 
 



NATUR I ESLÖV 
 

7 

Lunchvandring 
 

Onsdagen den 11 maj kl. 12.00 
Vandringen blir till Stadsparken. Där vi får en berättelse om nyplanteringen som 
börjar växa och ge en ny bild av parken. 
Vi går även till Trekanten och dess blommor. 
Våra experter på detta som är med oss är Matilda Hansén & Allan Lickander 
från Eslövs kommun. Samling vid Stadshusets entré kl.12.00. 

Kontaktpersoner Berit Färjh och Tore Pålsson 
 

Flyinge ängar 
 

Onsdagen den 18 maj kl. 17.30 
Tillsammans med Lunds naturskyddsförening gör vi en kvällsutflykt till Flyinge 
ängar. Sandmarkerna här hyser en intressant flora som vi hoppas står i sin 
finaste blomning vid den här tiden. 
Samling på Föreningstorget kl.17.30, tag gärna med flora och fika. 

Kontaktperson Britt-Marie Hansson  
 

 
 
 

Naturvandringar i Abullahagen 
 
Vi gör 2 - 3 naturvandringar i Abullahagen under våren. 
Vandringarna genomförs då det är lämpligt med hänsyn till blomningen. Vi 
skickar ut inbjudan via mail. Det är därför bra om du som inte anmält dig till vår 
interna maillista gör det.  
Promenaden tar ca 2 timmar och är bitvis stenig. Grova skor och oömma kläder 
rekommenderas. De som vill tar med fika. Vi samlas varje gång kl.18.30 på 
Orkla (Procordias) parkering på Sockergatan. 

Kontaktperson Britt-Marie Hansson 
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Cykeltur 
 

Söndagen den 22 maj kl. 09.30  
Var tar vattnet vägen? Vi följer dagvattnet från norra Eslöv, via Krondammen, 
som byggdes av de gamla lergravarna vid Eslövs tegelbruk. Lena berättar var 
leran kommer ifrån. Vi fortsätter till Ö Asmundtorp, vidare till Trollenäs, där 
Gullarpsån mynnar i Saxån. Lena berättar om åarna. Ca 11.00 beräknar vi vara i 
Trollenäs, då café borgstugan öppnar. Där kan vi fika. De som vill tar med egen 
matsäck som kan intas i slottsparken. Vill man ta sig dit på annat sätt, går det bra 
att ansluta där. Cykelturen hem går via Remmarlöv och Fridasro, där vi vid klart 
väder kan njuta av utsikten mot Turning Torso och Öresundsbron. 
Samling på Föreningstorget kl. 09.30. 

Kontaktpersoner Lena Adrielsson och Tore Pålsson 
 

 
 
 

De Vilda Blommornas Dag 
 

Söndagen den 19 juni kl. 9.00 
Vi träffas för samåkning från Föreningstorget kl. 9.00. I hela Norden firar man 
denna dag de vilda blommorna. Vi gör det som vanligt under Bengt Nihlgårds 
kunniga och engagerade ledning. Var det bär iväg är ännu ej bestämt. Oavsett 
var, häpnar man alltid över den mängd växter Bengt hittar. 
Vi räknar med att vara ute under förmiddagen. Glöm inte ta med fika och goda 
vänner. 

Kontaktperson Britt-Marie Hansson 
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Slåtter i Kastberga 
 

Lördagen den 30 juli kl. 9.00 
Vi finns på plats från kl. 09.00 och jobbar på till kl. 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, själv tar du med något till förmiddagsfikat. Samåkning kan ordnas 
från Föreningstorget kl. 8.45, ring i så fall Britt-Marie senast dagen före. 

Kontaktperson Britt-Marie Hansson 
 
 

Energi 
 
Bli energismart! Kontakta kommunens energirådgivare 0413-221 59 
 
Energi i olika former behövs för att utföra arbete och andra nyttigheter som till 
exempel belysning och uppvärmning.  
All energi vi använder måste utvinnas eller produceras någonstans, vilket 
medför både kostnader och olika former av miljöpåverkan. Med undantag för 
sol, vind och vatten, är jordens energiresurser begränsade och vi måste hushålla 
med dem för att de inte ska ta slut. Eslövs kommun har en egen energi- och 
klimatrådgivare och rådgivningen är kostnadsfri, eftersom den stöds ekonomiskt 
av Energimyndigheten. Privatpersoner, företag och föreningar kan ringa eller 
skicka e-post för att få kostandsfria råd. Platsbesök kan även göras hos företag. 
 
Mer på www.eslov.se/miljoklimat/energi.15220.html 
 
 

Giftfria barn leka bäst 
 
Miljögiftsfrågan har arbetat sig rakt in i det svenska folkhemmet och in på 
förskolorna. 
I den här rapporten har Naturskyddsföreningen kartlagt potentiellt farliga varor 
och kemikalier i förskolemiljön. Medlemmar i föreningens kemikalienätverk 
och andra ideellt aktiva, har inventerat en lång rad förskolor runt om i landet. Vi 
har funnit många problem och det står klart att medvetenheten om miljögifter i 
barns närhet på förskolor är alltför låg. Samtidigt torde det finnas få politiker, 
förskolechefer, förskolepedagoger eller föräldrar, som skulle säga nej till en så 
giftfri miljö som möjligt för barnen.  
/Från inledningen av rapporten "Giftfria barn leka bäst" som kan läsas eller 
laddas ner från: www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/giftfria_barn_leka_bast_.pdf 
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Dagordning årsmötet 2016-03-09 
1. Årsmötets öppnande 
2. Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst 
3. Godkännande av dagordningen 
4. Val av ordförande för årsmötet 
5. Val av sekreterare för årsmötet 
6. Val av två justerare att jämte årsmötets ordförande justera 

mötesprotokollet 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Kassaberättelse 
9. Fastställande av resultat och balansräkning 
10. Revisorernas berättelse 
11. Frågan om ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning 
12. Val av ordförande för 2016 
13. Beslut om antalet styrelseledamöter 
14. Val av styrelseledamöter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
16. Utseende av valberedning 
17. Beslut om firmatecknare 
18. Föredragning och beslut om verksamhetsplan 2016 
19. Föredragning och beslut om budget för 2016 
20. Motioner 
21. Beslut om revidering av kretsstadgar enligt Riksstyrelsens beslut 
22. Mötets avslutning 

 

Förslag till ändring av stadgar 

Riksföreningen har kommit med en ny standardmall för hur de tycker att 
kretsarnas stadgar ska se ut. De önskar att kretsarna ska uppdatera stadgarna 
till denna nya mall. Våra befintliga stadgar är mycket lika de nya stadgarna 
och ändrar i princip ingenting i verksamhetsutövandet utan endast på 
formell nivå. Därför kommer styrelsen föreslå för årsmötet att rösta för en 
ändring av stadgarna i kretsen till den som rekommenderas av 
riksföreningen. Om man vill veta mer om de exakta formuleringarna innan 
årsmötet så kan man höra av sig till styrelsen. 

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 19 februari. 
Skickas till Britt-Marie Hansson på mail ebmh2001@gmail.com eller per 
post Rönnebergavägen 17a, 241 34 Eslöv 
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Fotoklubbens bildvisningar 
Våren 2016 Mötesplats Karidal kl. 19.00      Inträde med fika 30 kr 

 

VÄNERHAVET 
Mån 15 feb kl 19.00 Mötesplats Karidal 
Hans Kongbäck är fotograf, biolog och författare. Specialist på vårt innanhav 
Vänern 
Medlem i Naturfotograferna/N, Biofoto och Eslövs Fotoklubb 
  
I föredraget/bildvisningen " Vänerhavet" berättar Hans om Vänerns fauna och 
flora, sjöfart, fiske och turism samt klimatförändringens påverkan på Vänern 
  
BILDVISNING 
Mån 21 mars kl 19.00 Mötesplats Karidal 
Bildvisare ej klar. 
 
För mer info gå in på www.eslovsfotoklubb.se 
 
_______________________________________________________________ 
 

 
Tussilago                     Foto Britt-Marie Hansson 

 

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 
Lördag 9 januari 
 

Örnexkursion till Tosteberga 

Fredag 12 februari  
 

Ekologisk mat och ekologiskt vin 

Onsdag 24 februari 
 

Medlemsmöte 

Onsdag 9 mars 
 

Årsmöte 

Tisdag 15 mars 
 

Besök på Ringsjöverket i Stehag 

Lördag 16 april 
 

Förnya din garderob med klimatsmarta klädbyten 

Söndag 17 april 
 

Fagning av slåtterängen 

Onsdag 11 maj 
 

Lunchvandring 

Onsdag 18 maj 
 

Flyinge ängar 

Våren 
 

Naturvandringar i Abullahagen 

Söndag 22 maj 
 

Cykeltur 

Söndag 19 juni 
 

De vilda blommornas dag 

Lördag 30 Juli 
 

Slåtter i Kastberga 

 


