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Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Lomma-

Bjärred lämnar följande berättelse för föreningens 

trettioförsta verksamhetsår. 

MEDLEMMAR 

Vid årets början hade föreningen 343 

fullbetalande och 304 familjemedlemmar. Vid 

årets slut hade vi 352 fullbetalande och 335 

familjemedlemmar. Det finns även två ständiga 

medlemmar. 

ÅRSMÖTE 

Ordinarie årsmöte hölls den 15 mars i Strand-

kyrkan i Lomma och 20 medlemmar kom. Efter 

mötet visade Lars-Göran Lillvik bilder och 

berättade om sin resa till Peru. 

FUNKTIONÄRER 

Från årsmötet bestod styrelsen av 

Ordförande Lars-Göran Lillvik 

V Ordförande Ingrid Elmgren 

Sekreterare Bengt Carlsson  

Kassör Thomas Grahn 

Postmottagare Henrik Jonsson 

Klimatansvarig Johan Karlström 

Ledamot Ulla-Britt Andersson  

Suppleant och  

hemsidesansvarig Mikael Elmgren 

Suppleant Karin Snarf 

Suppleant Marianne Andersson 

 
 

Revisorer har Margareta Lindeberg och Viveka 

Berger-Pålsson varit och suppleanter var Henrik 

Lindeberg och Bo Lundgren. Valberedningen 

bestod av Mia Lundberg och Lena Jansén. 

   Representant i kretsråd för Naturskydds-

föreningen i Skåne har Lars-Göran Lillvik varit. 

Han var även ledamot i Hörjelgårdens stiftelse 

samt ledamot i Höje å vattenråd för den ideella 

naturvården i Skåne.  

PROGRAMVERKSAMHET 
 

Under året har 22 arrangemang genomförts med 

totalt 251 deltagare. Det ger 11,4 deltagare i snitt. 
 

Bildvisning 

I januari visade medlemmarna sina egna bilder 

från bl.a. Skäralid och Sydafrika samt bilder på 

föreningens aktiviteter i kommunen. Som 

inledning visades naturbilder tagna av Karl-Evert 

Lundgren.  

   I november besökte vi Lundakretsen som 

ordnat ett möte där Felix Heintzenberg visade 

bilder från Arktis. 
    

Exkursioner 

Föreningen har under året arrangerat 16 stycken 

exkursioner till bl.a. följande resmål: 

Skäralid i april, Fågelskådningens dag i maj, 

Naturnatten i juni vid Nöbbelövs mosse, samt 

Falsterbo i oktober (dagen med rekordmånga 

ormvråkar, 16 700 st.). 
 

Projektarbeten 

I Alnarp rensade vi ca 20 fågelholkar i november. 

   Strandstädningen vid Alnarps strandängar 

genomfördes för trettioandra gången. Som tack 

för vår insats lämnar SYSAV ett årligt bidrag. 

   På vår slåtteräng i Domedejla mosse hade vi 

förslåtter i maj, slåtter i augusti samt efterslåtter i 

oktober. 
 

Samarrangemang 

Under året hade vi programsamarbete med 

kretsarna i Kävlinge och Lund samt Svenska 

Botaniska föreningen.  

 

 



STYRELSENS ARBETE 

Styrelsen hade 10 protokollförda möten. 

Information och media 

I februari märktes informationstavlan vid Domedejla 

mosse upp med ett QR-märke, som leder till vår 

hemsida. 

   Vid Lommafesten 27 maj deltog vi med 

fågelguidning i anslutning till projektet Fågeleldorado 

Lomma. Vi hade också ett informationsbord, där 

foldrar mm delades ut. 

   För att uppmärksamma förekomst av den invasiva 

arten blomsterlupin vid Borgby har Trafikverket och 

Lomma kommun kontaktats. Vi föreslog slåtter före 

frösättning som en första åtgärd. 

   På föreningens Facebook-sida har vi skrivit det 

senaste om föreningens verksamhet, främst om lokala 

programpunkter, men även andra aktiviteter som våra 

medlemmar deltar i. Populäraste inlägg var det som 

handlade om Trafikveckan, som inleddes med en 

cykeldag. Föreningen delade då ut cykelkartan för 

Lunds kommun, men även Lomma kommun ingår i 

kartan. 

   På kretsens hemsida kan man läsa om kommande 

programpunkter samt läsa om de som varit. Adressen 

är https://lommabjarred.naturskyddsforeningen.se 

Naturvårdsarbeten 

Vi har fortsatt med de fågelinventeringar som utförs åt 

Lunds Universitet. Det är Svenska vinterfågel-

inventeringen vid varje årsskifte samt häckfågel-

inventering i början av juni. Under året sammanställde 

Bengt resultaten för alla åren.  En normal vinterrunda 

ses 45 arter medan en sommarrunda ger 70 arter.  

Resultaten visar att gransångare har ökat och rödbena 

minskat. Denna trend gäller även för hela Sverige. 

   De senaste åren har vi varit fadder för stork 337 i 

projektet som drivs av Skånes Ornitologiska förening 

och Naturskyddsföreningen i Skåne. 

   Under maj, augusti och oktober inventerades 

slåtterängen i Domedejla mosse på sin flora. 

    I Slättängsparkens naturreservat sköter vi två 

utfodringsplatser för småfågel. Fodret får vi av 

Lomma kommun. 

   Vi är delaktiga i ett LONA-projekt, för att främja 

häckning av några ovanliga fåglar, t ex skapa 

häckningsbranter för backsvala och placera ut 

plattformar för tärnor i våra dammar. 

    Under året har vi tagit över ansvaret för de 

fågelholkar som medlemmen Lars Hasselström satt 

upp vid Lomma golfklubb. 

Skrivelser, kommunkontakter m.m. 

En skrivelse till kommunen gjordes i mars, om 

kommunens lokala miljömål. Vi ansåg att skyltningen 

av cykelstråk är för dålig samt att kommunen ska 

propagera mer för samåkning. 

 

   Inför bildandet av naturreservatet Öresundsparken 

lämnade vi synpunkter och ansåg förslaget gediget 

och såg fram emot ett nytt reservat i kommunen. 

   Angående en dispensansökan från strandskydds-

bestämmelserna för Habo Camping lämnade vi fyra 

förslag på åtgärder för att den ska beviljas. 

   Vi har skickat en skrivelse om ljusnedskräpning i 

naturområden. Vi undrade om kommunen har någon 

policy som beaktar dessa ljusstörningar som klassas 

som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. 

   Under året har vi haft flera kontakter med 

kommunens miljöstrateger när det gäller frågor 

angående naturreservaten med mera.  

 

EKONOMI 

Den ekonomiska delen, samt föreningens tillgångar 

2017-12-31, framgår av följande. 

 RESULTATRÄKNING 

             Inkomster 

Bidrag (SNF) 10 360,00 

Strandstädning (SYSAV) 3 000,00 

Studiefrämjandet 4 800,00 

Övrigt 2 000,00 

Summa inkomster 20 160,00 
 

                          Utgifter 

Bidrag (Slåtteräng + Stork) 2 000,00 

Innemöten och exkursioner 6 923,00 

Program och dylikt  1 643,00 

Diverse projekt 693,00 

Administration, resor, material 1 296,00 

Summa utgifter 12 555,00 

Årets överskott 7 605,00 

 20 160,00 

 BALANSRÄKNING 

 Tillgångar 

Kassa 1 049,00 

Bank 58 755,00 

Summa tillgångar 59 804,00 
 

 Skulder + Eget kapital 

Skulder 0,00 

Eget kapital 2017-01-01 52 199,00 

Årets överskott 7 605,00 

Behållning vid årets slut 59 804,00 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknade, utsedda att granska räkenskaperna för 

Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred för år 2017, får 

efter fullgjort uppdrag meddela att räkenskaperna befunnits 

väl och noggrant förda och försedda med vederbörliga 

verifikationer. Då det under revisionen inte framkommit 

anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2017. 
 

Lomma 2018-02-13 

 
 

Margareta Lindeberg Viveka Berger-Pålsson 

Revisor  Revisor 
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