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Arbetsgrupper i Naturskyddsföreningen Bjäre 2020
Programgruppen
Kerstin Junker-Lönnerholm Lotta Luttropp
Gunilla Abrahamsson, Bodil Hallberg, Eva Werner
Ängsgruppen/Skötselgruppen
Lennart Johnsson, Gunilla Abrahamsson
Pål Abrahamsson, Eva Werner
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Föreningens aktuella skötselområden
Ängar
Ansvariga
Slottet
Pål Abrahamsson, Gunilla Abrahamsson
Ledtorpet
Eva Werner med stöd av Björn Werner
Haralds äng
Lennart Johnsson
Klimatgruppen
Björn Dahlbäck är samordnare för klimatgruppen för att utveckla initiativ och aktiviteter för
hur kretsen aktivt kan jobba med klimatfrågorna.
Samhällsgruppen
Pål Abrahamsson
Gruppen har inte behövt agera under 2020. Planärenden har bevakats av Pål Abrahamsson
som informerat styrelsen om pågående planer.
Vandringsgruppen
Alla intresserade är välkomna till gruppen. Eva Werner är kontaktperson gällande vandringar.
Under året har vi fortsatt med koncept, Projekt Skåneleden. Tanken är att vi skall gå
Skåneledens sträckningar på Bjäre. Gruppen har också testat vandringssträckor som planering
inför Båstad Hiking festival.
Representanter i:
Kretsrådet

Pål Abrahamsson

Ansvariga för/kontaktpersoner för:
Föreningskontakten / HD
Hemsida
Facebook
Material
Reklam och marknadsföring
Båstads turism

Catharina Engberg
Kate Paulsson/Pål Abrahamsson
Kate Paulsson
Gunilla och Hans Abrahamsson
Lennart Johnsson
Lotta Luttropp i samarbete med
Programgruppen och Kerstin Junker-Lönnerholm
Pål Abrahamsson

Representation
- Vi har medlemskap i Båstad Turism.
- Vi är medlemmar i Föreningen Nordvästra Skånes folkhögskola.
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Under året har föreningen planerat för 22 program, fördelade enligt nedan.
Exkursioner: 5 + 5 (2 inställda)
Slåtter eller annat naturvårdsarbete:. 1 + 3
Naturbildvisning: 1 + 0 (1 inställd)
Seminarier eller föredrag: 4 + 0 (1 inställd)
Evenemang 0 + 2
Klädbytardag: 1 +0 (1 inställd) arrangeras i samarbete ABF.
Kortvandringar: 0+2
2020 har varit pandemins år som påverkat programmets genomförande och utformning där
flera arrangemang fått ställas in. Fyra under februari-mars och under december.
Som evenemang räknar vi naturvårdens dag och Båstad hiking festival.
Kretsstämman som blev försenad pga Covid -19..
Kretsstämman kunde inte genomföras planenligt under mars månad utan blev förskjuten en
längre tid pga pandemin. Det blev då en mellantid då kretsen styrelse formellt inte av
stämman beviljats ansvarsfrihet och heller inga beslut om nya mandat för styrelsen.
Kretsstämman kunde sedemera genomföras som en utomhusaktivitet i en slänt i Sinarpsdalen
en augustikväll, den 20:e augusti.

Klimatgrupp
Bjäre Klimatkonsortium – Unik samverkan för att arbeta med globala på lokal nivå.
Samordnare är Björn Dahlbäck. Ett antal företag och organisationer är nu knuta till konsortiet
och har fått ”köpa in sig” med andelar. Det insamlade beloppen skall användas för att göra en
klimatanalys och CO2 budget för Bjäre samt skapa en kommunikationsplattform. Analysen
kommer sedan att ligga till grund för det fortsatt arbete med att, i samverkan, sätta lokala
ambitioner och mål samt initiera förbättringsaktiviteter.
Nuläget omkring årsskiftet 2020-2021.

----------------------------------Bakgrund
Naturskyddsföreningen Bjäre har tagit initiativet till att etablera och utveckla Bjäre Klimatkonsortium. Konsortiet
är en unik och lokal samverkansmodell som ska bidra till klimat- och miljöarbetet på Bjäre.
Naturskyddsföreningen Bjäres ambition är att aktiviteter som initieras genom den nya samverkansmodellen leder
till synliga och mätbara resultat.
På gång
Första steget i konsortiets arbete är att låta genomföra en klimatanalys över Bjärehalvön för att utifrån
analysen gemensamt lära mer om utmaningarna kring klimatförändringarna, utbyta erfarenheter och idéer
samt identifiera möjliga aktiviteter som kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser.
Klimatanalysen över Bjärehalvön med sammanställningar över de olika källorna till växthusgaser
genomförs av konsultföretaget WSP. Leveransen av konsultrapporten är något försenat och beräknas
komma i början av mars. Därefter kommer ett antal workshops genomföras med intressenterna i konsortiet
för att diskutera analysen och planera för fortsatta aktiviteter.
Kommunikationen kring konsortiet och resultat från genomfört arbetet är ett viktigt verktyg för att få full
effekt av arbetet och för att få fler engagerade i klimat- och miljöarbetet. Som första steg i det externa
kommunikationsarbetet lanseras under februari
hemsidan bjareklimat.se.

Intressenter och finansiärer
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Initiativet har från första stund fått stor positiv uppmärksamhet och för närvarande är det 12 organisationer
och aktörer som valt stödja initiativet även ekonomiskt:
Båstad kommun, Bjäre Kraft, Svenska kyrkan genom Båstad-Östra Karups församling, LRF, Nolato AB,
Peab AB, Lindab Profil AB, Lindab Ventilation AB, NP Nilsson Trävaru AB, Gram Hotels, Lars
Henningsson, Kranpunkten i Förslöv.
Diskussioner pågår med fler intressenter bl.a. Ängelholm Helsingborg Airport.

--------------------------------------Samhällsgruppens arbete angående kommunens planarbete.
Under året så har samhällsgruppen bevakat utvecklingen kring kommunens planarbete.
Ett antal planärenden har lästs igenom och analyserats.
Naturskyddsföreningen har också blivit kontaktade av grannar till en fastighet i Hovshallar
som planerar för en byggnation och en anläggnikng för blåbärsodling. Besluta att inte skriva
något yttrande till bygglovsansökan och planer på upphävande av skydd, främst
Landskapsbildsskydd.

Exkursions och vandringsgruppen
Båstad kommun driver fortsatt ett utvecklingsprojekt med att utveckla vandringsturismen i
Båstad och i samband med detta har Naturskyddsföreningens representanter tillsammans med
projektledaren från Båstad Turism gått ett antal vandringar i syfte att förbättra lederna och
samla information om dem. Främst är det Eva Werner och Catharina Engberg som jobbat med
detta.
En del i engagemanget i vandringslederna har vatit att agera som guider under det
återkommande Vandrings eventet Båstad Hiking Festival, som hålls under under oktobe
månad. Bakom Båstad Hiking Festival eventet finns ett Leader-projekt.

Ängarna
Bevarandet av ängarna vid Slottet, Ledtorpet, och Haralds ängar har under året skötts som
tidigare genom arbetet med röjning, fagning och slåtter.
Ängarna är i allmänt gott skick.
Vid Ledtorpet fortsätter gymnasieskolan i Båstad att ta sig an slåttern som en teambuilding
aktivitet i smaband med skolstarten. Det känns gott att de fortsätter med denna goda tradition.
Detta var åttonde året som skolans elever och personal jobbat med ängen. Ängen används
också som utbildningsplats för att koppla skolan till naturen. Eva Werner är samordnare för
detta och sköter fortsatt kontakten med skolan även efter sin pensionering.
Vid Haralds ängar sköttes slåttern under en sensommardag med uppsprickande molntäcke.
Tyvärr så var det inte helt tort hö att räfsa ihop. Markägarfamiljen hade räfsat en del av ängen
dagen innan så det gick fort att göra klart. Tyvärr så har det inte betats i lunden i år och det
börjar växa igen. Den invasiva arten jättebalsamin har också spridit sig in i lundern. Röjning
efter stormarna och pga tillväxten behövs. Området är ju nu klassat som ett naturreservat.
Slottet slåttrades traditionsenligt. 2019 slåttrades en stor del av ängen på gammalt vis med lie
av Jörgen Andersson, men tyvärr inte detta året utan det blev med slåtterbalk på röjsåg av Pål
Abrahamsson. Också här var det regntungt gräs men solen sprack fram och vi hade en fin dag
på ängen.

Havsnätverket - Laholmsbukten
Under 2018 initierades Havsnätverket Laholmsbukten som snabbt resulterade i ett omfattande
projekt fyllt med aktiviteter kopplat till havsområdet Laholmsbukten och dess kuster.
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Nätverket som är en samverkan mellan kretsarna Halmstad, Södra Halland och Bjäre. Syftet
med nätverket är att skapa insikt och sprida kunskap om förhållandet i havet längs
kommunerna runt Laholmsbukten. Nätverket är aktivt på Facebook.

Våtmarker i Sinarpsdalen
Ett initiativ till att skapa en räcka våtmarker i Sinarpsdalen är igång. Det är en samverkan
mellan Sinarpsdalens intresseförening, Naturskyddsföreningen Bjäre och Båstad kommun.
Projektmedel söktes för förstudie för att utröna vilken potenial som finns. Naturcentrum har
agerat som konsulter och genomfört analyser för att se var det är möjligt och rimligt att
återskapa och förbättra våtmarkerna i dalen. Det blev pengar över från förstudiemedlen som
har omvandlats till att kunna genomföra skapandet av fyra stycken minder våtmarker.
Naturskyddsföreningen har varit med och bidragit med ca 64000 kr till detta projekt.
Nu planers det för fas 2 av projektet då kommunen i samveerkan med Hushållningssällskapets
LEVA projekt har administrerat en ansökan till Länsstyrelsen om LONA bidrag för
genomförandet av de större våtmarksobjekten i botten på Sinarpsdalen.

Våtmarker Sönnertorp, Västra Karup
Ett initiativ till att skapa en våtmark i Sönnertorp är igång. Det är inspirerat av ett
informationmöte som Hushållningssällskapet och Naturskyddsföreningen organiserat kring
konceptet LEVA. Det är på familjen Makelbergs marker i anslutning till golfbanan. En LOVA
ansökan är inskickad med positivt förhandsbesked. En kompletteande ansökan om
projektmedel är också gjord till Naturskyddsföreningen Riks som också har godkänt ärendet.

Våtmarker Boarp, Västra Karup
Ett initiativ till att skapa en våtmark i Boarp, på gården Algots dal, är igång. Det är inspirerat
av ett informationmöte som Hushållningssällskapet och Naturskyddsföreningen organiserat
kring konceptet LEVA. Det är på Sven Paulsson/Mona Solhaugnes marker i anslutning till
gården. En LOVA ansökan är inskickad med positivt förhandsbesked. En kompletteande
ansökan om projektmedel är också gjord till Naturskyddsföreningen Riks som också har
godkänt ärendet.
Rikkärret i Möllhult/Glimminge Plantering
Sedan många år har det skett röjning i kärret. Under 2020 har några eldsjälar fört traditionen
vidare och genomfört den årliga röjningen. Hans Lundström och Jan Nilsson är de två
drivande för att kärret inte skall växa igen..
De vilda blommornas dag – En vandring till slåtterängarna
Årets Blommornas dag genomfördes som en fältvandring på strandhedarna söder om Torekov
med Eva Berglund och Gunilla Abrahamsson som ledare.

Kerstins och Carinas minnesfond
Kerstin Rosendahl och Carina Westermark var medlemmar i Naturskyddsföreningen Bjäre.
Båda var starkt engagerade och drev framgångsrikt sina miljöfrågor. Naturskyddsföreningen
har erhållit gåvor som avsatts till deras minne och en fond är instiftad. Genom denna fond kan
vi belöna ungdomars miljöintresse.
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Under 2020 premierades två gymnasiearbeten med vardera 500 kr ur från minnesfonden.
Det ena handlade om ”hur försurning genom surt regn påverkar tillväxt på ärtor ” och det
andra handlade om ”rökningens nedskräpningseffekt och dess påverkan på växters tillväxt”.

Hallands Väderö
Det är Torekovs kyrkoråd som ansvarar för skötsel och tillsyn.
Två programpunkter har planerats för ön, den årliga påsk- respektive julvandringen. Båda fick
tyvärr ställas in pga Covid-19.

Donnation CAF Philantrophy
Donnation från CAF Philantrophy i syfte att exempelvis stödja en naturrestaureringsåtgärd har
ännu inte utnyttjats.
Planen är att använda pengarna för att längs en kortare vägsträcka jobba för blomstrande
vägrenar/diken. Ett förslag är att det skall genomföras i Sinarpsdalen.

Bjäre i februari 2021
Styrelsen för Naturskyddsförening Bjäre gm PålAbrahamsson
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