
  

  

        

 

 
Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och bokslut för år 2021 

 
 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Lomma-

Bjärred lämnar följande berättelse för föreningens 

trettiofemte verksamhetsår. 

MEDLEMMAR 

Vid årets start hade föreningen 358 fullbetalande 

och 277 familjemedlemmar. Vid årets slut hade vi 

364 fullbetalande och 222 familjemedlemmar. Det 

finns även en ständig medlem. 

ÅRSMÖTE 

Ordinarie årsmöte hölls den 26 maj i Alnarpsparken 

i Lomma och 13 medlemmar deltog.  

FUNKTIONÄRER 

Från årsmötet ovan har följande funktionärer varit 

verksamma: 

Ordförande Lars-Göran Lillvik 

V Ordförande Göran Söderberg 

Sekreterare Henrik Jonsson  

Kassör Thomas Grahn 

Klimatansvarig Marie Hannerstig 

Ledamot Bengt Carlsson 

Ledamot Tove Wohlfart 

Suppleant och  

hemsidesansvarig Mikael Elmgren 

Suppleant Karin Sandgren 

Suppleant Johan Karlström 

Revisor Margareta Lindeberg 

Revisor Ingrid Elmgren 

Revisorssuppleant Henrik Lindeberg 

Revisorssuppleant Viveka Berger-Pålsson 

Valberedning Ingrid Ascard 

Valberedning Birgitta Andersson 
 

Under året har Lars-Göran Lillvik varit ledamot i 

styrelsen för Stiftelsen Hörjelgården samt ledamot i 

Höje å vattenråd; i den sistnämnda som representant 

för den ideella naturvården.  

 

PROGRAMVERKSAMHET 
 

Under året har 18 arrangemang genomförts med 

totalt 148 deltagare. Det ger 8 deltagare i snitt. 

Föredrag och studiebesök 

I juni besökte vi Alnarp och fick veta mycket om 

Programmet för odlad mångfald (POM). 

Programmet syftar till att bevara perenna 

kulturväxter från hela Sverige. 

 

Under hösten höll marinbiolog Per Olsson ett 

föredrag om hur viktiga ålgräsängarna i Öresund är 

för att få ett rikt växt- och djurliv.  

Exkursioner 

Föreningen har under året arrangerat 11 stycken 

exkursioner till bl.a. följande resmål: 

Fyledalen ersattes av en tur till Löddesnäs och det 

var strålande vinterväder och en havsörn (22 

personer från lite olika kretsar). På vilda 

blommornas dag var det 28 grader varmt och 

förutom blommor sågs en sävvårtbitare (8). Den 

ganska vanliga vandringen längs Höje å gjordes 

tillsammans med Lundakretsen (5). 

Naturvårdsarbeten    

I Alnarp rensade vi ca 20 fågelholkar i november.   

Fågelholkarna vi tagit över av Lars Hasselström vid  

Lomma golfbana rensades också.  

   Strandstädningen gjordes längre norrut än vanligt, 

t.ex. naturreservatet Öresundsparken (14 personer). 

   På vår slåtteräng i Domedejla mosse hade vi 

förslåtter i maj, slåtter i augusti samt efterslåtter i 

oktober. Dessutom gjordes insådd av olika 

ängsblommor på de frilagda ytorna.  

Samarrangemang 

Under året hade vi programsamarbete med kretsarna 

i Kävlinge (Löddesnäs) och Lund (Höje å-vandring). 

Några andra kretsars medlemmar hittade till vår 

programpunkt Löddesnäs via olika källor. 



STYRELSENS ARBETE 

Styrelsen hade 10 protokollförda möten under året. Flera 

av dem hölls digitalt. 

Information och media 

För att smidigt kunna kontakta våra medlemmar har vi 

börjat samla in deras e-postadresser,  via telefonkontakt 

men även direkt på våra utflykter. 

   Med hjälp av Thomas Björnsson i Lunds NF har vi 

gjort en cykelkarta för Lomma kommun. Den har tryckts 

i 2000 exemplar och bekostats av kommunen. Vi har 

cirka 400 exemplar för utdelning vid våra aktiviteter. 

   För att öka kunskaperna om humlornas viktiga roll i 

naturen har vi köpt in 25 st. av boken Humlor i Skåne.   

   Till Friluftsfrämjandets nya projekt Gröna slingan i 

Lomma har vi hjälpt till med att ta fram fågelbilder. 

   På föreningens Facebook har vi skrivit det senaste om 

vår verksamhet, främst om lokala programpunkter, men 

även andra aktiviteter som medlemmar deltar i. Vid årets 

slut hade vi 342 följare.  

   På kretsens hemsida kan man läsa om kommande 

programpunkter samt läsa om de som varit. Adressen 

är https://lommabjarred.naturskyddsforeningen.se 

Projektarbeten 

Varje år gör vi två fågelräkningar åt Lunds universitet. 

Det är Svenska vinterfågelinventeringen vid varje 

årsskifte samt häckfågelinventering i början av juni.  

   De senaste åren har vi varit fadder för stork 337 i 

projektet som drivs av Skånes Ornitologiska förening och 

Naturskyddsföreningen i Skåne. 

  För att öka biologiska mångfalden i Domedejla mosse 

har vi ett projekt att öka floran genom att så in 

ängsblommor. Målet är att skapa bra miljöer för bin och 

humlor, som har brist på mat i det moderna 

jordbrukslandskapet. Resultatet av arbetet är än så länge 

ganska magert, men med fortsatt idogt slåtterarbete samt 

efter hjälpen med nedsågning av fem stora björkar, som 

torkat ut fuktängen, borde floran öka på sikt.   

   I Slättängsparken och vid Bjärreds Saltsjöbad sköter vi 

två utfodringsplatser för småfågel. Fodret får vi av 

Lomma kommun. 

Skrivelser, kommunkontakter m.m. 

Kommunen planerar för mer verksamhet på Mellangård. 

För att bevara de få naturytorna i området önskade vi att 

alla träd bevaras, för bland annat fladdermöss. Dessutom 

ville vi att en undersökning görs för vilka byggnader som 

kan vara övervintringsplatser för fladdermöss och 

därmed skyddas från rivning. 

   Vi lämnade synpunkter på den nya översiktsplanen och 

ansåg då att inte mer jordbruksmark kan tas i anspråk för 

bebyggelse, då det är en oåterkallelig handling. 

Dessutom ansåg vi att kommunen ska satsa på vindkraft 

så att vi kan leverera närproducerad el till kommunens 

invånare. Som avslutning ansåg vi att kommunen ska 

utreda möjligheten att anlägga en solcellspark i 

kommunen. 

I oktober lämnade vi våra synpunkter till företaget Eolus 

Vind AB, som vill anlägga en vindkraftspark i Öresund. 

Med förbehållet att de gör en grundlig miljökonsekvens-

beskrivning ser vi det som positivt att anlägga 

havsbaserad vindkraft. 

   Under året har vi haft flera kontakter med kommunens 

miljöstrateger när det gäller naturfrågor. 

EKONOMI 

Den ekonomiska delen, samt föreningens tillgångar 

2020-12-31, framgår av följande. 

 

 RESULTATRÄKNING 

             Inkomster 

Bidrag SNF 11 180,00 

Studiefrämjandet (avser 2020) 1 800,00 

SYSAV 3 000,00 

Summa inkomster 15 980,00 

                          Utgifter 

Bidrag (Stork, Hörjelgården) 2 000,00 

Innemöten och exkursioner 2 535,00 

Program 1 080,00 

Diverse projekt 1 165,00 

Administration, resor, material 4 358,00 

Summa utgifter 11 138,00 

Årets överskott  4 842,00 

 15 980,00 

 BALANSRÄKNING 

 Tillgångar 

Kassa 567,00 

Bank 55 316,00 

Summa tillgångar 55 883,00 

 Skulder + Eget kapital 

Skulder 0,00 

Eget kapital 2020-01-01 51 041,00 

Årets överskott 4 842,00 

Behållning vid årets slut 55 883,00 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknade, utsedda att granska räkenskaperna för 

Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred för år 2021, får 

efter fullgjort uppdrag meddela att räkenskaperna 

befunnits väl och noggrant förda och försedda med 

vederbörliga verifikationer. Då det inte framkommit 

anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 

verksamhetsår 2021. 
 

Lomma 2022-02-28 

 

Margareta Lindeberg  

Revisor     

 
 

Ingrid Elmgren 

Revisor 

https://lommabjarred.naturskyddsforeningen.se/

