Minnesanteckningar från det Gröna Kulturarvets nätverksträff på
Skryllegården den 17/11-16
Jenny Gustafsson från Friluftsfrämjandet, verksamhetschef på Skryllegården, hälsade oss välkomna
till Skrylle och berättade kortfattat om verksamheten. Aktiviteterna i Skrylle har pågått sedan 1972
och sker i samarbete mellan Lunds kommun och Friluftsfrämjandet. Området är ett stort besöksmål
och ”en port ut i naturen” framförallt för boende i Lunds kommun och antalet besök ligger på cirka
900 000 per år. Lena Ingvad, nätverkets värd för dagen, är föreståndare för Naturum Skrylle
tillsammans med Marie Seger. Naturum Skrylle ligger på 7-8 plats av de mest besökta av landets
naturum.
Mötet startade med en presentationsrunda där de 10 deltagarna även passade på att berätta om vilka
projekt de arbetade med för tillfället.
Därefter presenterade Johan Niss Länsstyrelsens arbete med Regional handlingsplan för en grön
infrastruktur. Syftet med handlingsplanen är att vara vägledande och ligga till grund för framtida
insatser samt att förbättra miljömålsuppfyllelsen. Handlingsplanen är en fortsättning på
Naturvårdsstrategi för Skåne, men Johan poängterade att planen inte bara tar upp biologiska värden,
utan att andra värden också skall vägas in bland annat sociala värden och ekosystemtjänster. Man
utgår dock från de värdekärnor för biologisk mångfald som tidigare presenterats. Tanken är att
samla in allt befintligt underlag från olika källor som t.ex. Artportalen och VattenAtlas och därefter
fylla igen de luckor som återstår. Man har också Naturvårdsverkets riktlinjer att hålla sig till, där
klimatanpassning är en viktig del. Dialogmöten har genomförts under 2016. En fältdag är planerad
till maj månad och en dag med fokus på översiktsplanering är tänkt att hållas för naturvårdare och
tjänstemän i kommunerna. Samtidigt ska ett pilotprojekt genomföras med tema sandmarker i
Österlenområdet. Ett förslag till Regional handlingsplan för en grön infrastruktur kommer troligen
ut på remiss under hösten 2017, eftersom arbetet verkar få ett års förlängning. I så fall färdigställs
planen till sommaren 2018.
Under presentationen togs vikten av att nå ut med information via olika kanaler vid
naturvårdsarbeten upp. Det ger positiv effekt och istället för att få motståndare kan man få
ambassadörer för åtgärder som planeras.
Lena Ingvad berättade sedan vidare om Skrylle. Under åren efter det att skogen föll i stormarna
hösten 1999 tvingades man att tänka om. Man tog snabbt fasta på områdets kulturhistoria och
började utgå från denna vilket bland annat resulterade i utställningen ”Skogen som försvann”.
Prioriteringarna just nu ligger på Naturum och det digra aktivitetsprogrammet. Istället för att utöka
verksamheten på själva Skryllegården så har man satsat på s.k. satelliter, områden i skogen med
små aktivitetscentra, t.ex. vindskydd. Belsebo är ett av dessa och har finansierats med LONA-medel.
Lena beskrev därefter arbetet med att bygga upp en ny utställning som handlar om de magnifika och
många vresbokarna som finns i området, men som det nästan inte finns någon information om.
Genom mycket detektivarbete och studier av historiska kartor och dokument, bland annat material
skrivet av Adolf Opperman 1908, pusslades informationen till utställningen samman bit för bit.
Många frågetecken kvarstår om vresbokarna, men Lena hoppas att utställningen nu sår frön och
ökar intresset för de unika träden. Kanske någon forskning kan göras kring träden framöver?
Högaktuellt för Skrylleområdet just nu är att Kommunen har siktet inställt på att ta in anbud på en
utvecklingsplan för området, med ett helhetsgrepp på området där byggnader och närmiljö ska ingå.
Genomförandet planeras i 3-5 etapper och arbetet ska starta med en förstudie.
Nästa punkt under mötet var vigd åt att prata om kommande aktiviteter inom nätverket. Ett
studiebesök till Bornholm har varit på tapeten sedan 2015 och planen är att genomföra resan den 1-

2 juni 2017. Hammershus med dess intressanta flora är tänkt som ett av besöksmålen. Ett
planeringsmöte bokas in under våren och vi välkomnar alla till att delta i planeringen för att göra
resan riktigt bra!
Vi hoppas även på att kunna anordna en ny konferens, kanske med tema klimat och gröna miljöer.
Ett förslag kom om att ha ett lite smalare tema som sticker ut från andra konferenser, kanske med
fokus på grönt kulturarv knutet till vatten.
Sist nämndes en utlysning från Jordbruksverket om 3 Mkr till kurser och utbildningar inom grönt
kulturarv och svenska lantraser. Kan nätverket göra ett projekt inom detta? Syftet är att förmedla
praktisk kunskap kring traditionella brukningsmetoder, bevarande, odling och nyttjande av
traditionella lantbruks- och trädgårdsväxter samt svenska lantraser. Läs mer på länken nedan och
kom gärna med idéer: http://www.jordbruksverket.se/5.21d9dd201583a91c13441a80.html
Nästa nätverksmöte är planerat till eftermiddagen den 28 mars 2017. Nätverket besöker olika
medlemmar i gruppen och om du vill vara värd för mötet så hör gärna av dig till någon av
nätverkets kontaktpersoner: Torrid Bengtsson, Lunds Stift, 046-15 55 43 eller
Tony Svensson, Regionmuseet Kristianstad, 044-13 61 56.
Stort tack till Johan Niss och till mötets värd Lena Ingvad, som även visade runt i området efter
mötet. Vi var flera som inte alls har besökt Skrylle tidigare och vi blev sugna på att återkomma för
fler spännande upptäckter!
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