
NATURSKYDDSFÖRENINGEN  I HELSINGBORG 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Helsingborg får härmed avge Redogörelse för föreningens 
verksamhet under år 2020 - 2021 (åttionionde verksamhetsåret). Det antecknas att Föreningens 
arbete/arbetssätt i stor omfattning påverkats av corona-pandemin, vilken till stor del omöjliggjort 
fysiska möten. En betydande del av styrelsens arbete har därför genomförts genom informella 
kontakter och mailkontakt mellan styrelsen och andra involverade personer. 

Styrelseledamöter: ordförande Christel Kvant, vice ordförande tillika programsekreterare Sven 
Gustavi, andre vice ordförande Martin Almroth, kassör Birgitta Hammar, sekreterare Tom Svensson 
samt Mikael Fahlman, Ditte Hallengren, Gunnel Jansson, Annika Jonasson, Karin Nilsson Jungermann, 
Richard Nilsson, Tobias Olofsson. 

Revisorer: Julia Sandberg och Leif Olsson, suppleant Lars Bertil Nilsson. 

Valberedning: Klas Nyberg och Stina Bertilsson Vuksan. 

Föreningen är en lokalförening inom Naturskyddsföreningen i Skåne (NF-Skåne) och en krets inom 
Naturskyddsföreningen (NF). Martin har varit föreningens representant i NF-Skånes kretsråd med 
Mikael som suppleant. Det antecknas att NF-Skånes länsstämma hölls digitalt 9 augusti. NF:s 
Riksstämma sköts pga pandemin upp till att äga rum 26 maj—2 juni 2021. 

Antalet medlemmar 2020 var 1554, varav familjemedlemmar 561 och hedersmedlemmar 1.                                       
Medlemsavgiften för enskild person har varit 295 kr och för hel familj 365 kr. 

Föreningen har erhållit återbäring av medlemsavgifter från NF med 22880 kr. 

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden, varav ett utomhus i Vallåkra stenkärlsfabriks 
lokaler, ett i ett växthus tillhörande Restaurang Linnea, ett i Helsingborgs skid- och orienteringsklubb 
lokaler invid Pålsjö slott. Två möten har hållits digitalt. Leif Olsson har varit Föreningens representant 
i Studiefrämjandets styrelse. Föreningens styrelse har planerat årets utflykter och övriga 
arrangemang med Sven som programdirektör. Föreningens programpunkter har varit tillgängliga på 
föreningens hemsida där Jan-Erik Hederås och Birgitta Hmmar varit webbredaktörer. 

Styrelsen har utsett Jan-Erik Hederås till ny hedersledamot. Styrelsen har i protokoll 210118 utsett 
Widar Narvelo till adjungerad styrelseledamot fram till Föreningens kommande årsmöte. 

Styrelsen har delegerat till Jan-Erik Hederås att för styrelsens räkning vara Birgitta Hammar behjälplig 
med att spara Föreningens dokument digitalt samt lägga in program, stämmoprotokoll samt vissa 
skrivelser och insändare på hemsidan. 

Styrelsen har indelats i följande arbetsgrupper 

- Biologiskt mångfald med Christel som ansvarig 
- Klimatgruppen med Sven/Karin som ansvariga 
- Havs/vattengruppen med Tom som ansvarig 

Föredrag och utfärder 

I stort sett samtliga planerade programaktiviteter har fått ställas in pga Corona-pandemin. Dock hölls 
24 oktober en skogsvandring med svamptema i samarbete med Kullabygdens naturskyddsförening. 

Föreningen är medlem i en vänförening för att rädda Hörjelgården. 



Föreningen förvaltar Hervid Vallins minnesfond. Fonden har med anledning av pandemin inte hållit 
något styrelsemöte under verksamhetsåret. 

Föreningen har två natursnokar (Anette Lostrup och Jeanette J. Bom) knutna till sig. 

Föreningen är representerad i Rååns vattenråd genom Tom med Martin som suppleant. 

Ann Piates och Karin är med i Kemikalienätverk Skåne. 

Ann Piates, Karin och Sven är med i Omställning Skåne NV. 

Till Föreningen har knutits en trainee, Christopher Axblom, med intressen för hållbarhetsfrågor inom 
konsumtion och förvaltning av pengar samt digital marknadsföring. Föreningen deltar i ett 
kommunalt projekt, Skolträdgårdsprojektet, med cirkulär odling där vi får växtmaterial, pallkragar, 
jord mm av kommunen. Tanken är att Christopher skall delta i projektet. 

Föreningen har under året utvecklat hemsidan samt sin facebook-sida för att möjliggöra aktuellare 
och utförligare information om föreningens verksamhet till medlemmarna samt ge medlemmarna 
bättre möjligheter att inkomma med synpunkter till styrelsen. 

I Gluggstorp äger föreningen två områden, Gluggstorp 5:21 (i Helsingborgs kommun) och Gluggstorp 
2:21 (i Svalövs kommun). Föreningen har fortsatt arbetet med att genom en överlåtelse till 
Helsingborgs kommun skapa ett naturreservat. 

Föreningen har medverkat/avgivit yttranden/synpunkter i följande sammanhang 

- Samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg ang. deras motion till Riksstämman med 
handlingsplan för hållbara städer. 

- Lämnat synpunkter på Översiktsplan 2021. 
- Lämnat synpunkter på Coops stora butik vid Landskronavägen angående deras miljöarbete. 
- Ingett överklagande till länsstyrelsen av byggnadslov för Båthallen på Örby ängar. 
- Deltagit i möte på koloniområdet Planteringen – bevarande av vildbin i området. 
- Insändare i samma ämne till HD/Sydsvenska dagbladet. 
- Skrivelse till miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden i samma ämne. 
- Inventering av bl a fladdermöss och fjärilar på koloniområdet Planteringen. 
- Tillsammans med samtliga kretsordförande i berörda kommuner skrivit en insändare ang 

Ängelholms flygplats, vilken insändare tagits in i HD/Sydsvenska dagbladet 
- Medverkan i lokalkanalens nyhetsprogram i samma ämne. 
- Insändare ang Köpenhamns planerade utsläpp av stora mängder avloppsvatten i Öresund. 

Insändaren intogs i HD/Sydsvenska dagbladet och Berlinske tidende. 
- Yttrande över skötselplan för Råån. 
- Deltagande i webbinarium ang ett Regeringsuppdrag att utreda möjligheten till ett marint 

områdesskydd i Öresund. 
- Yttrande till länsstyrelsen tillsammans med Kullabygdens ornitologiska förening (KOF) över 

avverkningsanmälan gällande Tursköpsskogen 
- Överklagande tillsammans med KOF av länsstyrelsens beslut att efter uppfyllande av vissa 

villkor tillåta markägaren att avverka. 
- Skrivelse till stadsbyggnadsnämnden i anledning av en avverkningsanmälan för viss del av 

Smårydsskogen. Skrivelsen innehåller ett förslag att staden bör arbeta för att skydda det 
värdefulla området. 

- Yttrande angående till länsstyrelsen ang begäran om tillstånd att anlägga en stor solcellspark 
i anslutning till Tursköpsskogen och Svedberga kulle. 



- Insändare i samma ämne till HD/Sydsvenska dagbladet. 
- Ingett överklagande till länsstyrelsen av Miljökontorets beslut att tillåta ett skrotupplag på 

vattenskyddsområde vid Fleninge. 

Helsingborg i mars 2020 

 

Christel Kvant, ordförande                                     Tom Svensson, sekreterare 

 

 

 

 


