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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 2016 heter Ägodela. 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 0735-640 450 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! 
 



Den svenska ekologiska matmarknaden växer! 
Det är glädjande att se att försäljningen ökar. Ekologiska livsmedel utgör dock 
fortfarande en liten del av marknaden, ca 8 %. Kaffe, te och kakao samt frukt 
och mejeriprodukter har ökat mest samtidigt som det går trögare för ekologiskt 
kött och bröd. I statistiken går det att se ett mönster mellan försäljning och 
tillgång.  Därför är det viktigt att vi frågar efter ekologiska produkter och att 
ekologiska odlare ges möjlighet till bra utveckling.  
 
Att byta till eko är bra val.  
De fem viktiga områden är; kaffe, bananer/vindruvor, mejeri, kött och potatis. 
På kaffeplantagen används flera giftiga bekämpningsmedel. Bananer och 
vindruvor är hårt besprutade finns det inte ekologiskt att köpa, bör du avstå. För 
några kronor extra får man ekologiska mejerivaror som bidrar till friskare vatten, 
mindre gifter och att fler fåglar och blommor trivs, samma miljöfördelar gäller 
för ekokött men viktigast är att äta mindre kött. Potatisen är en av de grödor som 
besprutas mest i Sverige och en riktig skurk är King Edward. 
Egentligen behöver man inte ha koll på ekomärkningar. Bara orden "ekologisk" 
eller "organic" på en matvara är en garanti för att maten ÄR ekologisk, eftersom 
begreppet är namnskyddat inom EU. Företag skulle alltså bryta mot lagen om de 
slirar med begreppet.  Om man ändå vill lära dig de viktigaste och vanligaste 
ekomärkningar så är det Krav och EU-lövet som gäller. Så här snygga är de:  

 
Eslövs kommun. 
Det finns en hel del ekologiska producenter och förädlare i Eslövs kommun. 
Bränneriets gård, som säljer bär, grönsaker, rotfrukter och förädlade produkter, 
Fairyhills gård, Stehag som har mjölk och köttproduktion, Gunnaröds gård, 
Stockamöllan som har mjölk och köttproduktion och säljer ostkaka och 
kalvdans. Hallontorpet, Stehag som odlar framförallt bär men även grönsaker, 
Hunneberga  Slättarp, Harlösa som har växtodling, Långaröds gård, Eslöv som 
har mjölk och köttproduktion och säljer rybsolja, Långhult, Kärrstorp som har 
äggproduktion,  Martin Molin, Kärrstorp  som har mjölk och köttproduktion, 
Strömvik, V.Strö som har köttproduktion, Sunnantorps gård, Stehag som har 
köttproduktion, Ådala gård, Billinge som har ett mejeri. Gårdstånga Nygård, 
Flyinge och Skarhults gård, Eslöv är just i färd med att ställa om vissa grödor. 
Mer Ekologiskt ger oss renare mat, gladare djur, friskare natur och bättre 
arbetsmiljö! 
                                                                                                 Harriet Johnsdotter 



Höstprogram 2016 
 

Besök i Skånes Djurpark  
 
Söndagen den 18 september kl. 14.00 
Vi besöker djurparken gemensamt och blir guidade av förre djurparkschefen 
Staffan Åkeby. Vi betalar vanlig entré 189 kr/person och samlas vid ingången. 
Föreningen bjuder på guidningen. Medtag fika som vi kan inta, när vi tittar på 
kronhjorten och lyssnar till hans bröl, om han vill. Samling för samåkning på 
Föreningstorget kl. 14.00.  

Kontaktperson Tore Pålsson 

 

Lavar och mossor i Stockamöllan 
 
Söndagen den 2 oktober kl. 10-12 
Bakom fabriken i Stockamöllan, i Rönneås dalgång, lever flera vanliga och 
ovanliga mossor och lavar med fantasieggande namn som grov baronmossa, 
havstulpanlav eller bokvårtlav. Vi får en guidad tur i den dramatiska miljön av 
biologen Emil Åsegård. Turen är kort och det finns en bra stig nedför branten, 
men för den som vill se alla lavar kan man göra avstickare i bitvis utmanande 
brant terräng. Vi avslutar med medhavd fika om vädret vill. En handfull luppar 
kommer att finnas till utlåning för den som vill titta närmare på de små liven. 
Samåkning från Föreningstorget i Eslöv 9.40 eller vid bron nere vid kanot-
uthyrningen i Stockamöllan klockan 10.00. 

Kontaktperson Britt-Marie Hansson 

 

Geologi och svamp -Traneröds mosse 
 
Söndagen den 9 oktober kl. 9.00 
Traneröds mosse ingår i ett större naturreservat på Söderåsen. Mossen är en av 
våra allra sydligaste högmossar och har bildats genom igenväxning av en 
forntida sjö. 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. Om hösten varit regnig passar vi också på 
att leta svamp i den omgivande skogsmarken.  Promenaden är 3-4 km lång och 
vi är ute ungefär 4 timmar. Ta med fika och ha gärna vattentåliga skor på 
fötterna! Samåkning från Föreningstorget i Eslöv klockan 9.00. 

Kontaktpersoner Lena Adrielsson och Britt-Marie Hansson 

 
 
 



Studiebesök på MERAB 
 
Onsdagen den 2 november kl.18.30 
Gör skillnad för miljön nära dig. Amila Pasic informatör hos MERAB berättar 
om senaste nytt i sophanteringen. Hon är även intresserad av våra undringar och 
idéer. Adress: Åkerivägen 3 i Eslöv 

Kontaktperson Harriet Johnsdotter 

 

Skyddsvärda träd i Eslövs kommun 
 
Onsdagen den 16 november kl. 18.00 
Vad är ett skyddsvärt träd? Varför ska man skydda dem, och hur? Emil Åsegård 
berättar i en bildrik föreläsning om kommunens biologiskt mest värdefulla träd 
och ger kanske en ny bild av vad som egentligen är viktigast att värna i naturen. 
Föreläsningen är omkring 45 minuter, sedan berättar Birgitta Karlsson, Eslövs 
kommun, vad som sker efter inventeringen. Vi bjuder på fika. Vi ses i 
föreningslokalen Gröna Torg 1, fika serveras. 

Kontaktperson Britt-Marie Hansson 

 

Örnexkursion till Tosteberga hamn och Skånes ostkust 
 
Lördagen den 14 januari kl. 9.00  
Under vintern gästas Skåne av hundratals rovfåglar från nordligare delar av 
Sverige och Finland. Tosteberga hamn är en klassisk utgångspunkt för 
rovfågelspaning och tillsammans med Ringsjöbygdens Fågelskådare kikar vi 
efter havsörn och kungsörn, men har även chans att se många andra arter av bl.a. 
gäss och sjöfågel. Vi reser gemensamt i inhyrd buss och du betalar själv-
kostnadspris på max 175 kr. 
Obligatorisk föranmälan senast 7 januari till Lena.Adrielsson@geol.lu.se eller 
tel. 046-249459. Om resan ställs in p.g.a. dåligt väder eller väglag skickar vi 
meddelande via e-post! 
Bussen avgår från Föreningstorget i Eslöv kl. 9.00 och från Hörby busstation ca 
30 minuter senare. Glöm inte kikare, fika och varma kläder! 

Kontaktperson Lena Adrielsson 

 

MERAB, Ellingeverket och Ringsjöverket ställer ut på 
Eslövs stadsmuseum. 

 
Under tiden den 27 augusti till den 23 oktober kan du ta del av utställningen. Det 
blir också föreläsningar om respektive verksamhet.  



Marie Nordqvist Persson, Sydvatten föreläser om Dricksvattnet- vårt viktigaste 
livsmedel, den 1 september kl. 18.00.  
Amila Pasic, MERAB föreläser om Avfall och återvinning i Eslöv, den 29 
september kl. 18.00.  
Nermina Zaimovic, VASYD föreläser om Rening av avloppsvatten i Eslöv, den 
20 oktober kl.18.00. 

Kontaktperson Harriet Johnsdotter 
 

Naturfotokurs 
 
I höst arrangerar vi en naturfotokurs som startar på en grundläggande nivå. 
Alla kan vara med oberoende av förkunskaper och vad man har för kamera. 
Följande punkter är exempel på vad vi ska gå igenom: 
 

• Lär känna din utrustning 
• Komponera din bild 
• Utnyttja ljuset 
• Ha koll på bakgrunden 
• Brännvidd 
• Exponering 
• Bildbehandling. Hur man på ett enkelt sätt kan förbättra sina bilder 

väsentligt. 
• ”Att göra något med sina bilder” – utskrifter, bildspel, utställningar, bok. 

Bifoga i mail eller lägga in på Facebook, webb etc 
• Titta på bra naturbilder 

 
Kursen arrangeras som en cirkel genom Studiefrämjandet. 
Plats blir Fotoklubbens lokal Gröna torg 1 kl 19.00 
Kursen är gratis. Du anmäler dig via mail senast 1 okt till Arne Olsson som är 
kursledare. Mailadress: arne.olsson@naturokultur.se 
 
5 oktober Startar med introduktion och presentation. Ta med dig några bilder att 
prata om. Vi gör en gemensam planering av cirkeln. Förbereder för söndagens 
fotande. 
9 oktober följer vi med på exkursionen till Traneröds mosse och dokumenterar 
träffen fotografiskt. 
26 oktober Träff i fotoklubbens lokal 
9 november Träff i fotoklubbens lokal 
30 november Avslutning i fotoklubbens lokal 

Kontaktperson Arne Olsson 

 

 



Fotoklubbens bildvisningar hösten 2016 
Mötesplats Karidal kl. 19.00      Inträde med fika 30 kr 

 

“Vinter i Vilda västern” Mån 26 sept kl 19.00 
Från en naturresa i ett flertal nationalparker i sydvästra USA 
Med Elisabeth och Håkan Liljenberg 
 
”Sandmarksliv i Nord-Östra Skåne” Mån 7 nov kl 19.00 
Bilder på insekter, som solitära bin och fjärilar m.m.  
Med Kristian Gärdsborn 
 
Årets fotofestival äger rum lördagen 22 okt på Medborgarhuset, Eslöv. 
Föreläsningar, bildvisningar, utställningar, tävlingar etc. 
För mer info gå in på www.eslovsfotoklubb.se 
_______________________________________________________________ 
 

 Giftfri vardag – Går det ihop?  
Vad är ett gift?  
När blir en kemikalie giftig?  
Går det att vara kemikaliesmart och samtidigt 
återanvända gamla prylar?  
Varför har vi så många kemikalier runt omkring oss?  
Vem kontrollerar så att vi inte får i oss farliga kemikalier?  
Känner du dig snurrig?  
Oroa dig inte, tillsammans löser vi upp knutar och svåra frågor.  
Med kunskap kan du och jag göra bra val. Tillsammans hittar vi strategier att vända 
kemikalieångest till en positiv handlingskraft.  
Cirkelledaren Dimitra Alikioti har ägnat mycket tid till att utreda och undersöka hur 
situationen är gällande farliga kemikalier i vår omgivning. Arbetet i kemikaliefrågan 
har bedrivits genom studier i miljövetenskap och projekt under Naturskyddsföreningen 
i Malmö. Dimitra har även varit ledare för en studiecirkel med tema kemikalier för 
personal och föräldrar på en förskola i Lund.  
Träffar: tisdagar 13 september, 27 september, 18 oktober och 8 november.  
Tid: kl 18:00–20:00.  
Plats: Studiefrämjandet, Fabriksgatan 2, Lund.  
Inga förkunskaper krävs.  
Cirkeln är kostnadsfri men man betalar själv litteraturen.  
Litteratur: Forsberg E, 2014: Makt plast gift & våra barn. Sarstad Press AB (ca 220kr) 
och annat digitalt material som skickas ut under kursens gång.  
Kursledare: Dimitra Alikioti, Miljövetare  
Har du frågor? Kontakta Petra Vensryd på Studiefrämjandet tfn 046-211 77 50.  
Anmälan till Studiefrämjandet: www.studieframjandet.se/mittskane dock senast 6/9-
2016. Naturskyddsföreningen i Lund är medarrangör. 



B FÖRENINGSBREV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avs. 
ESLÖVSBYGDENS NATURSKYDDSFÖRENING 

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

PROGRAM 
Söndag 18 september 
 

Besök i Skånes djurpark 

Söndag 2 oktober 
 

Lavar och mossor i Stockamöllan 

Söndag 9 oktober  
 

Geologi och svamp -Traneröds mosse 

Onsdag 2 november  
 

Studiebesök på MERAB 

Onsdag 16 november 
 

Skyddsvärda träd i Eslövs kommun 

Lördag 14 januari 
 

Örnexkursion till Tosteberga hamn och Skånes 
ostkust 

 

  
Foto Arne Olsson 

 

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. 

 


