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ENF
Eslövsbygdens Naturskyddsförening är den lokala organisationen av
Naturskyddsföreningen. Vi bevakar naturen och miljön i Eslövs kommun.
Föreningen strävar efter att ge medlemmarna ett varierat utbud av aktiviteter.
Ofta gör vi exkursioner till intressanta platser, föreläsningar och bildvisningar.

Att bli medlem i Naturskyddsföreningen kostar from 2022-01-01:
360:-/år eller 30:-/mån Ordinarie medlemskap.
420:-/år eller 35:-/mån Familjemedlemskap för hela familjen.
195:-/år eller 126:-/mån Ungdomsmedlemskap upp till 25 år.

Medlemsförmåner
 Tidningen Sveriges Natur – vi skickar landets största miljö- och

naturtidning till din brevlåda eller mejlinkorg fem gånger per år.
 10 procent på resor med SJ. Resor märkta med Bra Miljöval.
 Hyra stugor - du kan hyra våra stugor runt om i landet till ett förmånligt

pris.
 Gratis aktiviteter - vi finns på de flesta orter och som medlem är du

välkommen att delta i allt från naturvandringar till workshops. 
 Möjlighet att bli aktiv – du som vill engagera dig ideellt i miljö och

naturfrågor har massor att välja på hos Naturskyddsföreningen. 

På www.naturskyddsforeningen.se samt
http://eslov.naturskyddsforeningen.se/ hittar du ytterligare information.

Styrelse 2021
Namn Tel Mail. Ansvarsområde
Arne Olsson 0734-303 564 arne.olsson@naturokultur.se Ordförande.
Tina Jönsson 0732-678462 tina.e.json@gmail.com Sekreterare
Lars-Olov Strand 0708-838 898 lars-olov.strand@telia.com Kassör
Filip Mårtensson 0707-154447 gusmartfi@student.gu.se

Birgit Ivarsson 070-5350376 ivarsson.y@telia.com Naturfoto
Tina Wueggertz 0413-18850 tcih68@hotmail.com Natursnokarna
Stella Irskog stellairskog@hotmail.com Adj.
Sanne Irskog sanneirskog@hotmail.se Adj.
Miljögrupp
Tina Jönsson tina.e.json@gmail.com
Mariann Andersson Mandersson434@gmail.com
Corrina Krüssenberg corinna@tele2.se

Bankgiro 5804-1468

http://www.naturskyddsforeningen.se
mailto:corinna@tele2.se


Arnes spalt
Nu har största delen av  2021 försvunnit. Sommaren
försvann snabbt och vi hann med en slåtterkurs och en
slåtterdag. Det var riktigt bra att få lära sig hur en lie
ska slipas och sedan hur den ska användas. Vi hade
dock vädret emot oss när det gällde efterarbetet med
höet.
Nämnas bör också att vi ordnade ett välbesökt möte
via zoom ang. höghastighetsbana samt skrev ett
remissvar.
Vi har lämnat vår lokal och ska nu samarbeta med
Vuxenskolan. De har sina lokaler förlagda till Ystadsvägen 10 (på hörnet vid
gamla spritfabriken, granne med dansstudion Attitude 69. Du hittar lokalerna
innanför första grinden med ingång mot Trehäradsvägen.

Coronan håller greppet ännu även om de flesta restriktionerna är borta och det
mesta har normaliserat sig.

Nu är det verkligen dags att komma igång igen och få fart på föreningen. Vårt
arbete är viktigt. Du inbjuds därför till en diskussions och planeringskväll den 7
december för föreningens framtid och utveckling.Jag räknar med och hoppas
att vi ses då.

Välkommen att vara med!

Arne Olsson
Ordf



Höstprogram 2021
Utställning och föreläsning

Välkommen till föreläsning: Vad innebär ekologisk produktion?
11 november kl 18.00 Eslövs Museum
Lisbeth Andersson Sunnantorps gård med 44 års erfarenhet berättar.

Utställningen ”Från korv till vodka”
Jordbruk och Livsmedel är ett betydande inslag i Eslövs näringsliv. Därför valde
vi att bjuda in livsmedelsföretagen i Eslövs kommun till en utställning. Vi är glatt
överraskade över företagens engagemang och allt material vi fått låna. Det
största företaget har 315 medarbetare och det minsta en, d v s ägaren. Det
äldsta är nästan 150 år och det yngsta är två år.
Vi ser att klimat och miljöfrågor står högt upp på prioriteringslistan, inte minst
på de stora investeringar som gjorts nyligen i branschen och ytterligare planer
på investeringar ligger på kommunens bord. Det finns arton ekologiska jordbruk
i Eslöv. Fyra av dem är med i utställningen.
Utställningen pågår 25/9 - 21/11.

Arrangör: Eslöfs museiförening

Fototräff Hovdala
Vi har en naturfotogrupp i samarbete med Eslövs Fotoklubb. Vi träffas
oregelbundet på dagtid och fotar i naturen. Lär oss av varandra fikar, grillar
korv och trivs i största allmänhet. Träffarna är oftast på dagtid, vardagar. Det är
bara att komma när du vill. Ibland behöver vi skicka ut extra info i samband
med någon träff. Då får alla som anmält sig till gruppen info via mail. Vill du
vara med, skicka din mailadress till Birgit Ivarsson mail: ivarsson.y@telia.com

Nästa träff: Tisdagen 16 november – Hovdala med både slott och natur

Vi ses på parkeringen vid Gasverksgatan/Trehäradsvägen kl. 10.00.

Tacksam att ni meddelar om ni kör direkt till Hovdala, samling där kl. 11.00.
Mail: ivarsson.y@telia.com

Ansvariga: Fotogruppen

mailto:ivarsson.y@telia.com
mailto:ivarsson.y@telia.com


Finding Scotland

Onsdag 17 november kl 19.00 Vuxenskolan Ystadsvägen 10
Inträde 40:- inkl. fika

”Föreläsning om Skottland och dess varierande och vackra landskap.”
Erland Leide som är medlem i bildgruppen ”Photo Natura” föreläser och visar
bilder.

Förutom resor runt världen vistas Erland mycket i vår svenska natur och söker
efter nya motiv och upplevelser.

Erland har varit bosatt i Skottland och har utforskat det varierande och vackra
landskapet.

Arrangör: Eslövs Fotoklubb



Vargen i Skåne

Tisdag 23 november kl 19.00 Vuxenskolan Ystadsvägen 10

Historiskt har vargen varit utbredd i Skåne, även om vi de senaste åren
huvudsakligen fått besök av vandrande vargar. Under 2021 har ett vargpar
etablerat sig på Linderödsåsen och troligen också fått valpar.
De båda vargar som 2021 hävdar revir i Skåne är en hona från Östergötland och
en hane från Västmanland. I resten av Sverige är älgen det viktigaste
bytesdjuret för varg, men det skånska paret lever främst på dovhjort och i viss
mån rådjur.

För många naturintresserade är det en dröm att få se en varg. Om du har turen
av att få en skymt av vargen eller till och med lyckas fotografera den så är det
bra om du rapporterar det till länsstyrelsen.

Rovdjurshandläggare David Börjesson från Länsstyrelsen besöker oss och
berättar om vad som är aktuellt kring vargen och andra rovdjur i Skåne.

Fika serveras.
Välkomna

Ansvariga: Styrelsen

Pixabay license fria



Sveriges Nationalparker ”ett urval”

Tisdag 30 november kl 19.00 Vuxenskolan Ystadsvägen 10

Tillsammans bildar Sveriges nationalparker en storslagen helhet av olika
nationaltyper - från Söderåsens lummiga bokskogar till Sareks storslagna
fjällvärld.

De tillhör vår mest skyddsvärda natur, vårt naturarv, där vi och kommande
generationer kan njuta och förundras. Att bilda nationalparker är ett sätt att
bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. Det är de finaste och mest
värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas.

Arne Olsson berättar om nationalparker och visar bilder och bildspel från ett
flertal av våra svenska nationalparker från söder till norr.
Fika serveras.

Ansvarig: Arne Olsson

ENF:s framtid och utveckling

Tisdag 7 december kl 19.00  Vuxenskolan Ystadsvägen 10

Vi pratar om föreningens framtid och utveckling. Hur ska vårt program för 2022
se ut? Vad är du som medlem är intresserad av? Vad kan du tänka dig att
engagera dig i och arbeta med? Vilka intresseområden tycker du är viktiga? Vi
behöver bli fler i styrelsen och i de olika arbetsgrupperna. Fika serveras.
Välkomna.

Ansvariga: Styrelsen



Fågelkväll-Holkprojektet - Vinterarbete

Tisdag 18 januari kl 19.00 Vuxenskolan Ystadsvägen 10

En kväll med tema ”Fåglar”
Vi går igenom föreningens holkprojekt, hur det är upplagt, resultat etc samt
planerar för kommande arbetsuppgifter som tex rensning. Planerar för
kommande exkursion ang. vinter o rovfågelspaningen. Hur går det för storken
som föreningen är fadder för? Fågelmatning - vad ska man tänka på? Du är
välkommen att berätta om dina upplevelser i fågelmarkerna. Fika serveras.
Välkommen

Ansvariga: Styrelsen

Rovfåglar - Vinterfåglar - Spaning

Lördag 22 januari kl 9.00

Då är det dags för vår  sedvanliga spaning efter örn och andra vinterfåglar
någonstans i det skånska landskapet. Var någonstans färden ska gå  bestämmer
vi på fågelkvällen den 18 januari. Dock gäller som alltid att ta med sig fika,
kikare och varma kläder. Förhoppningsvis ska vi kunna hitta en plats där det går
att grilla en korv.
Samlingen sker på parkeringen vid Gasverksgatan och Trehäradsvägen i Eslöv kl
9.00.

Ansvariga: Styrelsen



Anlägga ängar och hagar - Ett medborgarförslag

”Anlägg ängar på Eslövs grönytor”
Sammanfattning
Urbana ängar gynnar den biologiska mångfalden och kan bidra till Sveriges
miljömål 'Ett rikt växt- och djurliv'. De kan även spara resurser för kommunen
eftersom de kräver mindre skötsel än vanliga gräsmattor och kan öka
rekreationsvärdet på ytor som idag inte används mycket. Eslöv har många ytor
som idag består av klippt gräs men som inte utnyttjas och därför istället skulle
kunna göras om till ängar.

Sofia Dahlgren har lagt förslag https://eforslag.eslov.se/proposal?pid=321

Det känns naturligt att stödja detta förslag. Följ länken ovan och informera dig .

Nya medlemsavgifter

På riksstämman i maj behandlades ett förslag om ny medlemsavgift från och
med 2022. Förslaget presenterades av riksstyrelsen efter diskussioner i
föreningen och med bakgrund av att medlemsavgifterna inte höjts sedan 2006.

Här är de nya medlemsavgifterna som börjar gälla den 1 januari 2022:
Ordinarie medlemskap:
30 kr/månad eller 360 kr/år (tidigare 24 kr/månad 295 kr/år)
Familjemedlemskap:
35 kr/månad eller420 kr/år (tidigare 30 kr/månad 365 kr/år)
Ungdomsmedlemskap:
16 kr/månad eller 195 kr/år (ingen förändring)

Medlemmar behöver inte själva göra något. Medlemmar vars medlemsavgift
dras via autogiro får sitt belopp justerat automatiskt från om med dragningen i
januari. De medlemmar som betalar sitt medlemskap årligen via plusgiro får ett
justerat belopp på sin nästa faktura (från och med december 2021).

https://eforslag.eslov.se/proposal?pid=321


Facebook – Instagram – Mail

Vi har nu konto på både Facebook och Instagram. Vi lägger kontinuerligt ut info
och blänkare från vår verksamhet.

Facebook:  https://www.facebook.com/eslovsnaturskyddsforening/
Instagram: https://www.instagram.com/naturskyddsforeningen.eslov/
Webbsida: http://eslov.naturskyddsforeningen.se/

Vårt program uppdateras regelbundet och detta får du info om via mail så
skicka din mailadress till arne.olsson@naturokultur.se

Vi samarbetar med:

https://www.facebook.com/eslovsnaturskyddsforening/
https://www.facebook.com/eslovsnaturskyddsforening/
https://www.instagram.com/naturskyddsforeningen.eslov/
http://eslov.naturskyddsforeningen.se/
mailto:arne.olsson@naturokultur.se

