
Naturskyddsföreningen Landskrona
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

Hela vår verksamhet påverkades av coronapandemin. Som alla i vårt samhälle försökte även vi ta 
ansvar och inte fullfölja aktiviteter som skulle kunna påverka våra deltagares hälsa och sprida 
smitta. Dessutom stängde Biblioteket och Puls Arena för sammankomster när läget var som mest 
kritiskt. Styrelsen genomförde sitt novembermöte via nätet.

Styrelse;
Per Magnuson ordförande, Peder Weibull vice ordförande och tf sekreterare, Karl-Johan Langvad 
kassör, Elisabeth Gunnarsson, Lennart Halldin, Karl Jansson, Carola Jarnung
Carola ersattes av Isolde Broekmans, Therese Ek nyval.
Sex protokollförda styrelsemöten hölls under året.

Klimatgrupp, sammankallande;
Therese Ek (övergripande och event mm), Gunnar Modig (sol/energi), Isolde Broekmans 
(komunikation/cykel), Carola Jarnung (biologisk mångfald).
Gruppen träffade en gång i sin helhet. Nedan redovisas kortfattat de olika grupperna aktiviteter.

Sol och hållbar energi;
Sol och energigruppen planerade under året en solenergipark i Landskrona. Den planerades att vara 
andelsägd och med Landskrona energi som ansvarig.
Gruppen hade ett antal sammankomster och gjorde även studiebesök på liknande anläggningar för 
att dra nytta av andras erfarenheter. Landskrona kommun har tillskrivits för att påskynda 
handläggningen av eventuell solpark.
Kommunikation/cykel;
Ett antal cykelvänliga leder planeras runt i kommunen. Tillsammans med kommunen kommer en 
cykelkarta att ges ut. Det blir en uppdatering av den vi gav ut 2018 med hjälp av Thomas Björnsson 
från Lund. Även kollektivtrafiken har varit i fokus för gruppen.
Biologisk mångfald;
En äng har planerats tillsammans med Rönneberga härads hembygdsförening. Två ytor har tagits i 
anspråk. Två skyltar har satts upp för att informera besökare om vikten av biologisk mångfald.
Event/information;
Föredrag och annat som planerats av gruppen, utöver de som redovisas nedan, har inte kunnat 
realiseras på grund av corona. Ett quiz om fossila pensioner fanns uppsatt i bibliotekets fönster när 
de höll stängt.

Antalet medlemmar;
Under 2020 var vi 270 fullbetalande medlemmar och totalt med familjemedlemmar 430.

Aktiviteter – våren
Tisdagen den 21 januari, Klimatklubben, Emma Sundh
En av initiativtagarna till Klimatklubben, Emma Sundh, var inbjuden för att berätta om  
Klimatklubbens verksamhet. Dessutom presenterade hon boken Gör skillnad, från klimatångest till 
handlingskraft. Emma är medförfattare till boken.
Bibliotekets hörsal var fullsatt, ca 60 personer och det var flera som stod utanför för att kunna ta del
av kvällens föredrag.

Torsdagen den 30 januari, Klimat och mat, vegansk kost
I samarbete med ICA ordnade en del av vår klimatgrupp, konsumtionsgruppen, en kväll för att 
presentera klimatvänliga veganska alternativ. Responsen var stor och ett 50-tal deltagare samlades 
på resturang Sirius i centrala Landskrona. Deltagarna fick ta del av en uppsjö av olika veganska 



rätter. Under kvällen presenterade, Regina Issal, lokal ICA-handlare, ICAs miljöpolicy och 
miljöengagemang. Malin Ek och Fabian Heilman, som organiserat kvällen, informerade om 
vegansk mat. Therese Ek introducerade oss till ett av stadens mikrobryggerier, Brekeriet, och gav 
också smakprov på olika öl. Per Magnuson gav en presentation av olika arter av ärtväxter; linser, 
bönor, ärtor, dess odling, historia mm.
Kvällen sponsrades av ICA och Brekeriet. Stort tack.

Torsdagen 5 mars, Årsmöte/Kretsstämma
Efter sedvanlig förhandlingar informerade ordförande i Naturskyddsföreningen Skåne, Linda 
Birkendal, oss om Länsförbundets aktiviteter.
Ett 30-tal personer kom till vårt årsmöte.

Söndagen 26 april, Våren vid Borgen Vallåkra
Peder Weibull tog oss med till Borgen, Vallåkra för att möta våren med vitsippor och fågelsång.
Ett 10-tal deltagare var med denna fina vårförmiddag.

Tanken vi hade när programmet sattes ihop var att arrangera ytterligare exkursioner och aktiviter. 
Dessa skulle annonseras via sociala media. Men coronapandedmin satte stopp för det.

Aktiviteter – hösten
Söndagen den 20 september, Svamp
I samarbete med Kävlingekretsen genomförde vi en svampexkursion till Järavallen. Per Magnuson 
guidade i skogen öster om motorvägen. Deltagarna fick en fin söndagsförmiddag och den torra 
perioden till trots fann vi en hel del svamp.
Deltagare, totalt ett 10-tal 

Söndagen den 11 september, Fågeltur i Saxtorpsskogen
Ett 10-tal medlemmar hade samlats för att delta i fågelexkursionen i Saxtorpsskogen. Peder Weibull
guidade oss bland de fåglar vi fick syn på och kunde höra.

Torsdagen den 29 oktober, Fladdermöss o Kulturnatt
Kommunens Kulturnatt ställdes in och därmed även vår aktivitet; Fladdermöss vid Citadellet.

Tisdagen den 3 november, Fossilfria pensioner
Aktivitenen ställdes in på grund av coronapandemin.

Måndagen 2 november – söndagen 15 november, Fossilfria pensioner
Från den 2 november och två veckor framåt fanns det ett quiz på biblioteket som hade en lite 
annorlunda vinkling på denna svåra fråga. Rätt svar presenterades på vår hemsida.
Therese Ek organiserade quizzet.

Tisdagen 24 november, Djur och natur i vår närhet
Johan Thelander skulle ha visat sina fina bilder. Bildvisningen blev uppskjuten. Ett nytt försök 
planeras till våren 2021.

Remissvar och synpunkter;
Blyåtervinningsföretaget Boliden Bergsö ansökte om utökad produktion. Med hjälp av Gunnar 
Modig svarade vi på det samråd som skickats till intressenter. Vi förordade att ansökan inte 
beviljades.

Vi gav vår syn på en nybyggnation på Ven som gällde radhus öster om Bäckviken. Det har även 
tidigare varit aktuellt med att exploatera marken där. Vi har fortsatt åsikten att Ven är värdefullt 



och att bygga utan att följa detaljplaner inte borde vara aktuellt. Det vill säga, vi önskade att 
byggnadslov inte beviljas.

Vi skickade ett remissvar på en utredning angående användning av avloppsslam i lantbruket, SOU
2020:3. Vi är positiva till den cirkulära idé som användandet trots allt är, men att det är för stora 
risker med kontaminering av slammet.  

Landskrona 31 januari 2021

Per Magnuson Peder Weibull
ordf v ordf/tf sekreterare


