NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Helsingborg får härmed avge Redogörelse för föreningens
verksamhet under år 2021 – 2022 (nittionde 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 Martin Almroth, kassör tillika
programsekreterare Birgitta Hammar, sekreterare Tom Svensson samt Mikael Fahlman, Ditte
Hallengren. Gunnel Jansson, Annika Jonasson, Widar Narvelo, 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 Naturföreningen 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 i år hölls digitalt. NF:s riksstämma
hölls 26 maj – 2 juni 2021. Martin och Richard deltog för Föreningens räkning.
Antalet medlemmar 2021 var 1515, varav familjemedlemmar 499 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 23860 kr.
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden varav ett flertal hållits utomhus i Ramlösaparken.
Tre möten har hållits digitalt. Leif Olsson har varit Föreningens representant i Studiefrämjandets
styrelse. Föreningen har planerat årets utflykter och övriga arrangemang med Birgitta som
programsekreterare. Föreningens programpunkter, jämte redogörelser för genomförda
programpunkter, har varit tillgängliga på Föreningens hemsida där Birgitta Hammar varit
programredaktör.
Styrelsen har indelats i följande arbetsgrupper
-

Biologiskt mångfald med Christel som ansvarig
Klimatgruppen har under året ersatts av ett samarbete med
Helsingborgsorganisationen Klimatavtal där föreningen är representerad
Havs/vattengruppen med Tom som ansvarig

Föredrag och utfärder
Ett stort antal planerade programaktiviteter har fått ställas in pga Corona-pandemin. Följande
aktiviteter kunde dock genomföras
Slåtter på Esket i Råå 31 juli
Svamputflykt i samarbete med Kullabygdens naturskyddsförening 4 september
Invigningen av naturreservatet Jordbodalen 11 september
Fågelskådning 14 november
Uggleutflykt i samarbete med Kullabygdens naturskyddsförening 16 februari 2022
Föreningen är medlem i en vänförening för att rädda Hörjelgården.

Föreningen förvaltar Hervid Vallins minnesfond. Fonden har hållit ett 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.
Karin är med i Kemikalienätverk Skåne.
Karin är med i Omställning Skåne.
Föreningen har under året fortsatt att utveckla 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 detta sammanhang
har Föreningen inlett ett arbete för att få tillgång till mailadresser till fler föreningsmedlemmar.
I Gluggstorp, vid Råån, 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.
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Drivit Skogskampanjen, bl. a. genom en skrivelse till Helsingborgs kommun. Skrivelsen har
även fk skickats till samtliga politiska partier i kommunen samt till övriga kretsar. I samma
ämne deltagit i möten med företrädare för några av de politiska partierna samt deltagit i
möte på miljönämndens presidium
Bevakat avverkningsanmälningar inom kommunen
Startat projektet Trädmobilisering för klimatet och där verkat för samarbete med engagerade
privatpersoner
Avgivit yttrande med synpunkter på skötselplanen för Tursköpsskogen
I skrivelse till Helsingborgs kommun påtalat missförhållanden betr allmänhetens efterlevnad
av reglerna för nyttjande av naturreservatet Örby ängar
Yttrat sig till länsstyrelsen ang ansökan att anlägga en stor solcellspark på åkermark vid
Svedberga kulle
Deltagit i möten samt medverkat i SR:s radioprogram Klotet i samma ämne
Engagerat sig i överklagande av länsstyrelsens beslut att tillåta anläggandet av ett
skrotupplag i Fleninge
Yttrande till länsstyrelsen i ärende gällande avverkningsanmälan i Småryd samt överklagande
av länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten
Sven Gustavi har för Föreningens räkning inventerat insekter i koloniområdet Tuppen.
Föreningen har åtagit sig att under sommaren 2022 medverka på Fredriksdals Trädgårdars
program med anledning av H22 med temat Biologiskt mångfald. Christel har i anledning
härav lagt ned ett omfattande förberedelsearbete
Medverkat i Hitta ut projektet som syftar till att hitta platser med intressanta miljövärden
och locka allmänheten att besöka dessa
Medverkat vid en konferens om biologiskt mångfald
Insändare till HD/Sydsvenska dagbladet ang ianspråktagande av åkermark för stora
logistikanläggningar. Medverkat i TV-program i samma ämne
Avgivit yttrande med synpunkter på den planerade rivningen av Görarpsdämmet

Helsingborg i mars 2022

Christel Kvant, ordförande

Tom Svensson, sekreterare

