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Verksamhetsberättelse - Naturskyddsföreningen i Malmö 

 
Naturskyddsföreningen i Malmö (NFM) är en av Naturskyddsföreningens 270 lokala kretsar. Sedan 
2006 har vi ökat vårt medlemsantal, och vi hade vid årsskiftet ca 3337 medlemmar. Varje år 
erbjuder vi ett vår/sommar- och ett höst/vinterprogram med ett antal aktiviteter för våra medlemmar. 
Dessa skickas ut tillsammans med Sveriges Natur två gånger per år. Aktiviteterna riktar sig till 
medlemmar och allmänhet, och innehåller både naturnära och stadsaktuella verksamheter: 
Exkursioner, studiecirkel, möten för aktiva och intresserade, klädbytardag och medverkan vid 
andras evenemang är några exempel på genomförda aktiviteter.  
 
Styrelsen 2011 
Ordförande   Jimmy Lindsjö 
Vice ordförande Adam Bahr 
Kassör   Therése Ehrnstén 
Sekreterare  Eva Nydahl  
Ledamot  George Bica 
Ledamot  Johannes Malmqvist  
Ledamot  Sverker Wadén 
Styrelsesuppleant Emma Bengtsson 
Styrelsesuppleant Thomas Persson 
 
Revisor   KPMG (Helena Olsson)  
Revisorsuppleant Susanne Mattsson 
 
Valberedning   Anders Söderberg (sammankallande) 
   Fredrik Vrang (sedan maj 2011)  
 
På årsmötet 2011 lämnade Anna Finberg och Emmy Carlson styrelsen. Emma Bengtsson och 
Thomas Persson valdes in. På det konstituerande styrelsemötet utsågs ordföranden och kassören till 
firmatecknare.  
 
 
Projekt  
Ut i Malmö syftar till att få malmöbor att upptäcka stadens spännande natur. Ett nybildat nätverk av 
ideella och kommunala organisationer anordnar aktiviteter för både skola och allmänhet på särskilt 
utvalda platser. Detta LONA-projekt är ett samarbete mellan Malmö Naturskola och NFM, och det 
beräknas pågå juli 2011 – december 2012. Läs mer på hemsidan.  
 
Supporting Urban Sustainability (SUS)   
Ett internationellt projekt där Malmö var enda europeiska representant. Efter en inledande SUS-
workshop 27+28 april på Helix, beslöt styrelsen i maj att vi skulle delta och att Helena blev vår 
officiella representant. Projektgruppen (bl.a. tjänstemän och politiker från kommunen, LRF, Odla i 
stan samt Jimmy och Helena P ifrån NFM) enades så småningom att deras fokus skulle vara 
stadsodling. Projektet avslutades ett halvår senare, men verksamheten ska fortleva i projektgruppens 
ordinarie verksamheter. 
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Sammanställning av 2011 års aktiviteter  
 
Aktivamöte       10 februari  
Hos Elsa, 7 pers 
 
Miljömingel       8 mars (Fredrik Vrang)  
Tröls, 5 pers 
 
Årsmöte/Kretsstämma     17 mars  
Ägde rum på Studiefrämjandet. 11 personer deltog när 2010 avhandlades. Det konstituerande mötet 
följde direkt efter. Se handlingarna på hemsidan. 
 
Miljöfilm       29 mars (Jimmy)  
Vi visade filmen Home gratis med efterföljande samtal på Studiefrämjandet. Trots att vi dessutom 
bjöd på tilltugg dök endast fem personer upp. (EM-kval) 
 
Miljövänliga dagen: Klädbytardag   9 april  (Emma, George) 
Malmökretsens klädbytarträff fyllde en lokal på Sevedsplan. Den lyckade klädbytardagen 
uppmärksammades av Skånska dagbladet. Läs här.  
 
Fågelskådningens dag     8 maj (Sverker)  
Cirka 20 deltagande vid Öresundsparken. 
 
Humlor och bin, exkursion     22 maj 
Tack Göran Holmström för att du förmedlade din kunskap om humlor och bin, denna något solig 
dag den 22 maj 2011. Det var en bra uppslutning denna förmiddag med 10-15 deltagande, barn 
liksom unga och vuxna.�Först gick Göran igenom lite fakta om humlor och bin. Han gav oss också 
en bra nyckel att använda för att artbestämma humlor, innan vi sökte blommor för att undersöka 
vilka som fanns i Klagshamn. Efter en rundtur när alla var nöjda med sina fångster, avslutades turen 
med en fika i lä innan regnet kom. 
 
Guidning i Kalkbrottet (Världsmiljödagen)  5 juni (Therése)  
Denna riktigt varma försommardag var vi 30 personer som, tillsammans med Malmö stads duktiga 
guide Birgitta Hjertberg, sökte oss ner i Limhamns kalkbrott. Det 65 meter djupa kalkbrottet är en 
unik plats som bjuder på både industrihistoria och annorlunda natur. 
Det känns både spännande och märkligt att platsen för 60 miljoner år sedan låg under ett tropiskt 
hav. Om man inte trodde på det innan så är alla de avlagringar man ser svåra att blunda för och när 
Birgitta tar fram hajtänder som finns rikligt i vissa lager, växer fascinationen. 
Berguven som funnits i kalkbrottet de senaste åren har inte synts till på länge och inte heller denna 
dag kunde vi se spår av den stora rovfågeln, däremot fick vi en glimt av både Kärrhök och 
Börringevråk, ljusare form av ormvråk, som cirklade runt brottet.  
Det är viktigt att ta stor hänsyn till det växt- och djurliv som finns i kalkbrottet då detta är en fristad 
för många arter, vi stod därför på kanten och spanade ner på djupaste delarna av brottet för att inte 
störa det häckande Hägerparet. Efter en och en halv timme i ett soldränkt och vindstilla kalkbrott 
började vandringen uppåt och besökarna var ense om att detta är en alldeles unik miljö som man 
gärna besöker igen. 
 
Ängens dag      7 augusti (Adam) 
Liksom förra året blev det tyvärr dåligt väder och enbart ett fåtal kom för att besöka aktiviteten. Det 
viktigaste var dock att slåttringen blev genomförd. 
Genom att slå av växterna med skärande redskap och sedan transportera bort höet så tas näringen 



Naturskyddsföreningen i Malmö 
Årsredovisning 2011 

 

3 

sakta bort från marken. De få växtarter som annars tar över totalt i näringsrika marker klarar sig inte 
längre och det blir plats för ett flertal växtarter med specialanpassningar för att komma åt näringen. 
Ängen slåttrades med liar och hästdragen slåtterbalk, barn och vuxna fick gissa djurspår och para 
ihop frö/frukt/nöt med rätt blad. 
Skånska dagbladet dokumenterade. Läs här.  
 
International Day of Rainforest Action  22 augusti  (Jimmy) 
Vi var med på en hörna när Miljökollektivet FOT ordnade en samling under Malmöfestivalen.  
 
Skogens dag      4 september (Adam) 
Skogens dag arrangeras varje år i bokskogen vid Torups rekreationsområde. Flera olika föreningar 
och organisationer får möjlighet att visa upp sina skogsrelaterade aktiviteter. 
Det fina vädret bidrog antagligen till det höga besökarantalet på skogens dag. Det var full rulle vid 
vårt stånd på skogens dag och roligt nog verkade aktiviteterna kunna glädja både barn och vuxna. 
Då skogens dag inföll på svampens dag passade vi på att informera om olika svamparter och 
svamparnas betydelse i skogsekosystemet. Det fanns även möjlighet att gissa djurspår och para ihop 
rätt frö med rätt växt. Naturskyddsföreningens aktiviteter arrangerades av Adam Bahr, Sverker 
Wadén, Therése Ernsten och Maria Kågebäck. 
 
Storkar i Fulltofta     18 september (LNF/Therése) 
Ansvarig kontaktperson på Naturskyddsföreningen i Malmö för studiebesöket i storkhägnet blev 
dessvärre sjuk och kunde inte följa med. Eftersom ingen föranmält sig var det heller ingen som 
drabbades av detta. Besöket genomfördes tillsammans med kretsen i lund och de som ändå ville 
följa med kunde därmed åka med deltagarna från Lund. 
Vädret den aktuella dagen var inte så bra och även från Lund var deltagarantalet lågt. Det blev dock 
ett intressant besök där deltagarna fick hälsa på hos storkarna och där projektledare Emma Ådahl 
berättade mer om projektet och storkarnas historia.  
 
Svampvandring i Slottsparken   22 september (Sverker) 
Få deltagare men vandringen blev bra. 
 
Pubkväll/miljömingel    27 september (Fredrik/George) 
Tröls, 5-6 pers. 
 
Miljövänliga veckan (Fisk och skaldjur) Vecka 40     
Inventerade restauranger – redovisade dock endast internt.  
 
Studiecirkel ÖP 2012    4 oktober-1 november (Adam) 
Se separat dokumentation.  
 
Föreläsning på Folkuniversitet   6 oktober (Jimmy) 
Om mode och miljö för en gymnasiekurs. Ca 25 deltagande.  
 
Ringmärkningsaktivitet    8 oktober (Adam) 
Tidigt på morgonen sken himlen till och åskan brummade på avstånd. När aktiviteten började 
utanför Falsterbo fyr låg molnen tunga på himlen och cirka 10 person hade samlats för att lyssna på 
Karin Perssons guidning. 
Efter några minuter kom regnet och vi fick gå in istället men glädjande nog trillade det in fler 
besökare och vi blev uppemot 20 personer. Karin höll guidningen på en nivå som intresserade och 
roade både barn och vuxna. Framemot slutet visades och ringmärktes en taltrast och en rödhake. 
Efter aktiviteten började himlen spricka upp och det blev tillslut en fin dag på näset och utöver 
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mängderna av ormvråkar, fjällvråkar, glador och ringduvor syntes bland annat pilgrimsfalk, stenfalk 
och blå kärrhök. 
 
Nätverksträff Ut i Malmö   27 oktober  
Den första samlande träffen ägde rum på Malmö Naturskolas kontor och syftade till att bilda det 
nya nätverket och planera de kommande aktiviteterna under 2012. 
 
Globala Malmö    20 november (Jimmy, Emma) 
En satsning för att visa sambandet mellan det lokala och globala, och öka intresset för och 
aktiviteten i globala frågor. NFM deltog med infobord (med ett globalt fokus) samt filmer (Visste du 
att..., Fisk växer inte på träd och Anti scampi) i en minifilmfestival. Utöver detta fanns det en massa 
seminarier, utställningar och aktiviteter att delta i.  
 
Programverkstad    22 november (Adam)  
 
Samtalsträffar om kemikalier  december (Jimmy) 
Träffarna var fröet till det som i januari 2012 blev vår nya satsning Kemikaliesamtalen. Dessa 
träffar var anpassade för småbarnsföräldrar och hölls därför på Kommendanthusets kafé. Cirka 15 
deltagande. 
 
 
Övrigt  
Vårt arbete med Malmö Green Map (MGM) fortsatte. MGM-gruppen (miljöförvaltningen, Malmö 
Fairtrade City och NFM) betalde 2011 avgiften för tre år (2010-2012), varav vi betalde ¼ . 
 
Vi författade en skrivelse som uttryckte vårt missnöje med samarbetet riks och Postkodlotteriet, som 
även Naturskyddsföreningen i Skåne ställde sig bakom.  
 
Vi arbetade extra för att förbättra den interna verksamheten (det behövdes bl.a. bättre översikt och 
bättre arbetsfördelning). Utöver en allmän kartläggning av styrelsearbetet skapades en kompetens-
lista för att få koll våra tillgängliga resurser, och vi började att ta fram fokusformuleringar för att ge 
en tydligare bild av våra fokusområden och arbetet med dem. 
 
Vi aktiverade vårt fokusområde Urban grönska lite mer då vi engagerade oss extra i frågor om 
stadsodling. Detta gjorde via SUS-projektet, deltagande i förstudien Bonde on demand samt gick 
med i det kommunala stadsodlingsnätverket. Dessutom är vi på gång att tillsammans med  nätverket 
Odla i stan hjälpa BRF Blekingsborg  att starta en stadsodling i sitt bostadsområde.  
 
Under 2011 har vi haft två fototävlingar. (Adam) 
 
Projektet 100 x miljö avslutades (i och med att slutrapporten blev godkänd), men spridningen av 
boken fortsätter då den inte gör någon nytta i vårt förråd.  
 
Vi beslutade att stödja Tågupproret (för en fungerande tågtrafik) där b.a. Jordens Vänner stod 
bakom. 
Vi beslutade att stödja även Steg 3-nätverkets upprop (för ett samhälle som inte är beroende av 
ekonomisk tillväxt).  
 
Vi har deltagit i Gröna hjulet som är öppen plattform för privatpersoner och organisationer med 
syfte att förbättra miljön i Malmö (med ett visst fokus på trafikfrågor).  
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Möten: Vi har haft styrelsemöten ungefär en gång per månad, och två aktivamöten. Dessutom hade 
vi tre internmöten för att styra upp vår verksamhet (se ovan).  
 
Arbetsgrupper: Trafikgruppen blev mindre aktiv, men vi skapade en ny grupp: Omställning.  
Vi hade en tillfällig arbetsgrupp för vårt arbete med ÖP 2012.  
 
Kommunikation: Vi har förbättrat hemsidan samt blåst liv i vår Facebooksida. Dessutom håller vi 
på att omforma våra medlemsutskick.  
Vi började arbeta mer medvetet för att förbättra den interna verksamheten – t.ex. arbetsfördelning.  
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