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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 för ett år:
360:- Ordinarie medlemskap. Autogiro 30:-/mån
420:- Familjemedlemskap för hela familjen. Autogiro 35:-/mån
195:- 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. 

Du hittar ytterligare information på www.naturskyddsforeningen.se samt
https://eslov.naturskyddsforeningen.se/

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
Jonas Martinsson Jon_m77@Hotmail.com Adj.
Stella Irskog stellairskog@hotmail.com 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
http://eslov.naturskyddsforeningen.se/
mailto:corinna@tele2.se


Arnes spalt
Ett år har gått och vi skriver nu 2022. Coronan har släppt
lite av sitt grepp och tillvaron har normaliserats. Nu är
det istället krig och oro som har tagit över. Vad det blir
av detta kan vi bara gissa - men att det får stora
konsekvenser i vår tillvaro kan vi vara säkra på.

ENF kommer dock att bedriva verksamheten vidare även
om det ser mörkt ut för oss också genom de stora
svårigheter vi har att rekrytera nya ledamöter i styrelser och arbetsgrupper. Vi
är en demokratisk organisation och bestämmer själva vad vi ska driva för
verksamhet. Detta spektra är oerhört stort alltifrån höghastighetsjärnväg till
slåtterarbete eller naturfotografering bara för att nämna något. Dock måste det
finnas personer som står i ledningen och håller i aktiviteterna. Du kommer
alldeles säkert att lära dig mer om djur, natur och miljöarbete om du ställer
upp. Kunskap som berikar dig och dina nära. Du som redan kan mycket får
glädjen av att kunna dela med dig till oss andra som vill lära mer. Inte minst
viktigt är den sociala kontakten oss människor emellan och det är kanske där de
största vinsterna finns för dig om du aktiverar dig i vår förening. Jag skriver
detta innan vårt årsmöte men hoppas på, optimistisk som jag är, att vi efter
årsmötet har en fulltalig styrelse igen. Det skulle glädja mig ofantligt om jag får
rätt i min optimism.

Vi har nu tillgång till Vuxenskolans lokaler och samarbetar med dem. 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.

Vår förhoppning är att kunna hitta ledare, utveckla fler arbetsgrupper för att på
så sätt få fler att bli aktivt engagerade i vår förening. Framförallt vill jag peka
på vikten av att kunna utveckla och bibehålla natursnokarnas verksamhet.

Välkommen att vara med!

Arne Olsson
Ordf



Natursnokarna

Läs mer om vad natursnokeri är:
www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna

Vi söker med ljus och lykta efter ledare som vill hålla i natursnokeriet.
Vi kan erbjuda utbildning. Kolla länken.
Bli ledare - Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)

Miljögruppen

Miljögruppen träffas regelbundet och pratar om allt mellan himmel och jord. Vi
anordnar bland annat studiecirklar och workshops på tema klimat och
hållbarhet, fixar frö- och sticklingbyte.
Vill du vara med och hänga? Eller kanske vill du ha hjälp att leda ditt eget
event?
Kontakta oss: tina.e.json@gmail.com

Fröbibliotek
Eslöv har ett eget fröbibliotek och behöver DIN hjälp att samla in fröer.

I fröbiblioteket (som finns på Eslövs stadsbibliotek) kan du fylla på ditt förråd
och hjälpa andra med nya spännande sorter. Du kan alltid lämna in fröer i den
röda frölådan, eller lämna och hämta direkt i fröskåpet.

Fröbibliotek - så funkar det
I fröbiblioteket delar vi fröer med varandra. Det är helt gratis och vem som
helst får låna med sig fröer hem. Du lämnar in fröer i utbyte mot andra fröer.
Fröbiblioteket är till för alla som vill dela fröer med varandra - nybörjare som
proffs.
Har du inga fröer att lämna nu? - låna med dig frön hem och lämna tillbaka när
växten fröat av sig igen.
1. Låna - max 5 olika fröpåsar/ person (så räcker det till alla)
2. Odla och njut
3. Dela med dig av fröer från dina plantor genom att lämna till fröbibliotekets
insamling.

http://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna
https://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna/bli-ledare/
mailto:tina.e.json@gmail.com


Vårprogram 2022
Årsmöte

Torsdag 12 april kl 19.00 Vuxenskolan Ystadsvägen 10
Härmed kallas till årsmöte tisdag 12 april kl 19.00. Dagordning enligt stadgarna.
Handlingarna har du fått tidigare. Efter årsmötesförhandlingarna blir det
snackepaus med hemmafixad fika.
Därefter blir det:

”Naturbildspel””Naturbildspel””Naturbildspel”
”Blommornas dans - Vattnets väg - En himla massa sten””Blommornas dans - Vattnets väg - En himla massa sten””Blommornas dans - Vattnets väg - En himla massa sten”

Varmt välkomna

Ansvarig: Styrelsen

Klädbytaredag

Lördag 23 april kl 10.45-12.30 stadsbiblioteket Eslöv
Förnya din garderob med klimatsmarta klädbyten!

Vi i den rika delen av världen shoppar alldeles för mycket. Det drabbar miljö
och människor hårt i andra länder. Samtidigt så börjar många tröttna på köp-
och-släng-trenden. En klädbytardag är en rolig, social och helt gratis aktivitet
som ger konkret miljönytta. De plagg som man har tröttnat på eller som inte
längre passar blir nya och roliga för någon annan. Livet på kläderna förlängs och
vi bidrar till en bättre miljö.

Ta med max 10 plagg, som du byter mot biljetter. På lördagen kan du byta dina
biljetter mot andra kläder.

Inlämning av kläder på stadsbiblioteket:
21 april kl 16.00 - 18.30
23 april kl 10.00 - 10.45

Arr. Eslövsbygden Naturskyddsförening och Eslövs kommun



Röjning och fagning på ängen i Kastberga

Söndag 24 april kl 9.00
Fagning är en viktig del av slåtterängens skötsel. Det innebär vårstädning som
ger bättre livsmiljö för den spirande ängsfloran. Vi räfsar bort gamla fjolårslöv,
klipper bort sly, plockar ihop nedfallna kvistar och grenar och underlättar inför
sensommarens slåtter.

Vi finns på ängen från klockan 9 och beräknar att hålla på till ca kl 12. Alla är
välkomna! Kom när du kan och stanna så länge du vill.
Ta med fika,  arbetsredskap och gärna arbetshandskar.

Vi räknar med att ev. fortsätta med fagningen några kvällar senare i veckan.

Ansvariga Arne Olsson och Nils Jeppsson

Vad gör Eslövs kommun för den biologiska
mångfalden?

Tisdag 3 Maj klockan 18.30 på biblioteket i Eslöv.
Hur trivs blommor och insekter egentligen av att bo i stan? Hur tänker man när
man planerar nya områden i kommunen, och vad har man gjort för att öka den
gröna sidan?
Annika Söderman, kommunekolog i Eslöv, berättar vad kommunen gör för den
biologiska mångfalden. 

Vi informerar också om fröbiblioteket.
Ansvariga Miljögruppen



Skogsbad

Torsdag 12 maj kl 19.00 Vuxenskolan Ystadsvägen 10 Eslöv

Föreläsning och bildvisning om skogsbad av Rose-Marie Nilsson Erwe . Genom
bilder, musik  och Rose-Maries berättelser får du en känsla och inlevelse av vad
skogsbad handlar om. Föreläsningen är kostnadsfri. Efter föreläsningen
inbjudes Du till att prova på skogsbad i verkligheten. Detta sker vid två tillfällen.
Begränsat antal deltagare. ENF bjuder på detta (ord. pris 250:-). Max antal 2 x 5
personer. Du anmäler dig direkt efter föreläsningen. Tidpunkt för skogsbaden
enligt överenskommelse med Rose-Marie.

Vad är skogsbad? Rose-Marie berättar: Det handlar om att öppna alla sina fem
sinnen för att ta in Skogens atmosfär och den stärkande och läkande kraft som
vi finner där.Det är en långsam vandring och stilla närvaro i skogen. Utan krav
och utan prestation. Att bara vara här och nu, utan störande tankar. Detta
lugnar ner kroppen och ger hjärnan återhämtning från vardagens stressande
intryck och krav.

Vi är alla en del av Naturen och det är här vi har vårt ursprung, men många har
tappat bort sig i vardagen med alla måsten och allt som ska göras. Vi behöver
återknyta till Skogen.
Forskning har med tiden visat att skogsbadet verkligen kan bidra till minskad
stress och ett stärkt immunförsvar.
Det har även visat sig kunna ge en förbättrad kognitiv funktion, minskade
nivåer av ångest och depression och flera andra effekter som bidrar till ett ökat
välbefinnande.
Vi går stillsamt i grupp (ca 5 pers) på väl planerade stigar i skogen och jag guidar
till att rikta uppmärksamheten mot våra olika sinnesintryck (syn, hörsel, känsel,
doft och smak) . Jag bjuder in deltagarna till olika moment för att vara här och
nu.
Ett skogsbad kan vara upp till 3 tim och då ingår även en avslutande te-
ceremoni.
Läs mer Skog-hem (webnode.se)

Ansvariga: Styrelsen

https://skog-hem.webnode.se/


Natur och blomstervandring

Lördag 11 juni kl 10.00
Natur och Blomstervandring på Flyinge ängar. För de intresserade gör vi efter
vandringen ett besök vid Krankesjön. Medtag fika.
Lars-Olov Strand leder vandringen.
Samling vid korsningen Gasverksgatan - Trehäradsvägen kl 9.30

Ansvariga: Styrelsen

Planering inför slåtter - sliparekväll

Torsdag 28 juli kl 18.00
Den här kvällen planerar vi arbetet på slåtterdagen, pratar om verktyg och
redskap, slipar liar etc. Du får lära dig hur en lie ska slipas. Tag med din lie om
du vill ha hjälp med slipningen. Vi kommer också att påbörja och förbereda
slåttern.

Tag med dig eget kaffe med ev tilltugg.

Ansvariga Arne Olsson och Nils Jeppsson

Slåtter i Kastberga

Lördagen den 30 juli kl. 9.00
Vi finns på plats från kl. 09.00 och jobbar på till ca 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 också räfsas och hässjas. 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.

Höskörden hjälps vi åt med någon kväll veckan efter.

Ansvariga Arne Olsson och Nils Jeppsson



Kronhjorten

Torsdag 1 sept kl 19.00  Vuxenskolan Ystadsvägen 10
Föreläsning och bildvisning av Jan Johannesson/N om den skånska kronhjorten.
En möjlighet att skaffa sig kunskap inför exkursionen för att i natten lyssna på
brölande kronhjortar. Jan har tidigare haft uppdrag av länsstyrelsen att
inventera den skånska kronhjorten.
Fika serveras.

Ansvariga: Styrelsen

Kronhjortsbröl

Fredag 9 september kl 19.00?
Exkursion i markerna nedåt Vomb och Fyledalen för söka efter kronhjorten och
lyssna till brölandet. Det är parningstid och den starkaste hjorten samlar
hindarna omkring sig samt ”brölar” vilket betyder att andra hjortar  ska hålla sig
borta. Tag med dig fika.
Jan Johannesson leder kvällens exkursion.

Ansvariga: Styrelsen



Naturfotogruppens program våren 2022

Vi träffas på Gasverksgatan kl. 9.00 om inget annat meddelas. Kör du/ni direkt,
så meddela gärna det via mail eller per telefon om det är samma dag som vi ska
iväg. Birgit Ivarsson tel 070-5350376 /mail: ivarsson.y@telia.com
Vi har valt en tur som är lite längre men eftersom vi kan samåka nu, hoppas vi
att det inte vållar några problem.

Fre. 22 april Billebjer, där vi hoppas få se backsippor och vitsippor.

Tors. 5 maj Skorstensdalen, Klåveröds strövområde

Mån. 16 maj Borgen, Vallåkra, där vi tar oss fram längs Rååns dalgång.

Tis. 24 maj Hagestad naturområde och Backåkra
Här finns bl.a. en ekskog som kallas krattekskog (gles skog där träden är
lågvuxna, knotiga och flerstammiga) och förhoppningsvis är
liljenkonvaljen i blom då.

Jag har lagt in en länk till två av besöksmålen och hoppas att det fungerar.
https:www.skane.naturskyddsforeningen.se/hagestads-naturreservat.
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/helsingborg/bor
gen
Hoppas vi ses!

Ansvariga Annie, Thorbjörn och Birgit

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/helsingborg/borgen
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/helsingborg/borgen


Facebook – Mail

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

Efter att vi haft problem med vår facebooksida så har vi nu lagt upp en ny. Gå
gärna in och gilla.

https://www.facebook.com/groups/naturskyddsforeningeneslovsbygden

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

Naturfotoutställning i Malmö

Malmö: Gustav Adolfs torg 1 april – 9 maj 2022
Med projektet ”VINNARE och FÖRLORARE” i  svensk natur vill Föreningen
Naturfotograferna uppmärksamma de globala och inhemska hoten mot
naturen och hur de påverkar våra vilda djur. 

En turnerande utomhusutställning med tillhörande pedagogiskt program
som ställs ut i samarbete med kommuner och museer.

Mer info om föreläsningar och visningar på:
Visning av Vinnare och förlorare i svensk natur - Malmö stad
(malmo.se)

Naturguidningar - Följ med ut!
Varje år arrangerar föreningar, organisationer, guideföretag och länsstyrelsen
hundratals aktiviteter i Skånes naturreservat och nationalparker. Tillsammans
med kunniga guider får du bekanta dig med våra smultronställen i Skånsk
natur. Se alla guidningar i kalendern här

Det finns mycket att välja på.

https://www.facebook.com/groups/naturskyddsforeningeneslovsbygden
http://eslov.naturskyddsforeningen.se/
mailto:arne.olsson@naturokultur.se
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Museer/Program-och-visningar/Visning-av-Vinnare-och-forlorare-i-svensk-natur.html
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Museer/Program-och-visningar/Visning-av-Vinnare-och-forlorare-i-svensk-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/friluftsliv/naturguidningar.html


Avs.ESLÖVSBYGDENS NATURSKYDDSFÖRENING
c/o  Arne Olsson
Kärrstorpsv 5
241 74 Stehag

Vi samarbetar med:

Medlemsbladet ges ut av Eslövsbygdens Naturskyddsförening. I detta finns aktuell förenings-
information 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

Jag saknar eller har fel mailadress till dig.

Därför får du detta program i din brevlåda. Du missar
uppdateringar och möten med kort varsel. Dessutom skickar
jag via mail påminnelser inför de flesta träffarna. Jag är
väldigt tacksam om du vill skicka din mailadress (om du har)
via ett mail till mig. arne.olsson@naturokultur.se

Tack på förhand.

mailto:arne.olsson@naturokultur.se

