
Den biologiska mångfaldens pris...
instiftades 2009 av Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet Skå-
ne-Blekinge. Med priset vill vi sprida kunskap, skapa engagemang och intresse 
för biologisk mångfald, samt uppmuntra och stärka olika insatser för en rik bio-
logisk mångfald i Skåne.

Alla som gjort en värdefull insats för vild eller odlad biologisk mångfald i Skåne 
kan nomineras. Prissumman uppgår under 2015 till 15 000 kr.  Från och med 
2011 delas priset ut vartannat år. Under 2015 kommer priset att delas ut på kon-
ferensen Biologisk Mångfald i Skåne.

Tidigare pristagare: 2009: Sven Hernborg. 2010: Patrik Olofsson. 2011: Håkan 
Hallander. 2013: Eva Jansson och Jens Weibull.

skane.naturskyddsforeningen.se/den-biologiska-mangfaldens-pris/ 



Den biologiska mångfaldens pris 2015

Ska vi dela ut här och nu!
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Bland de nominerade återfinns bland annat
Linda Birkedal, Ambjörn Carlsson, 

Lars Håkansson, Storkprojektet
och Tullstorpsåprojektet.



Den biologiska mångfaldens pris 2015

Den person som 2015 föräras med priset 
har nominerats av flera personer, och fått 
de längsta och mest uttömmande nomine-

ringarna under prisets historia.



X är född 1947 och uppvuxen i Falsterbo. X intresse för naturen grundlades redan under barndomen. Många på orten lärde honom tidigt hur man odlade 
trädgårdsväxter och grönsaker, skötte smådjur och byggde fågelholkar. X lade tidigt märke till den spektakulära fågelflyttningen över Falsterbonäset och 
nära nog allt i naturen intresserade honom. I början på 1960-talet var X en av drivkrafterna vid Falsterbo Fågelstation, vars verksamhet fortfarande var i 
sin linda. Under många decennier stod han för underhållet och många praktiska göromål på fågelstationen, allt utan ersättning. Han drog även igång 
ringmärkningen av vadare och tillverkade alla vadarfällorna själv. X intresserade sig tidigt för foto/film inspirerad av Nils Linnman och flera andra personer, 
som besökte Falsterbo för att göra radioprogram och sedermera TV-produktioner. Han deltog som ung i bl.a. TV-programmet ”I skogsbrynet”. X tog 1971 
initiativet att bilda Falsterbonäsets Naturskyddsförening (FNF), en lokalavdelning av Svenska Naturskyddsföreningen. Samma år var han mycket aktiv i att 
försöka stoppa avvecklingen av järnvägsförbindelsen ner till Falsterbonäset, vilket misslyckades eftersom samhällets tilltro till biltrafiken var för stark. X 
gjorde sin första egna TV-film 1972. Den handlade om Sveriges äldsta naturreservat, Måkläppen. Därefter utbildade han sig till filmare på DI i Stockholm, 
men återvände efter examen omedelbart till Skåne. X försörjde sig en tid som banarbetare på Falsterbo Golfklubb och var starkt engagerad i att påverka 
markbruket, t.ex. att reducera användandet av pesticider på greener och fairways. Filmskapandet var till att börja med en hobby, men ändå kom filmerna 
slag i slag: Molnets broder (om två ”udda” lokala bärnstensletare), Saltholm (om ekologiskt jordbruk) och Det stora sträcket (om flyttfåglarna över Falster-
bo) är några av de första. Efterhand upptäckte Svenska Filminstitutet och Sveriges Television hans begåvning och gav anslag till produktioner. Dock räckte 
anslagen aldrig till eftersom Xs extrema noggrannhet bidrog till att filmskapandet drog ut på tiden. Fram till idag har X producerat ett 35-tal filmer av 
varierande längd, form och innehåll, främst för SVT. År 1987 biograflanserades Xs första dokumentära långfilm Pica pica (om skatlivet i Vällingby). Drygt tio 
år senare kom den andra, Falkens öga (om tornfalken på Skanörs kyrka). Båda filmerna fick lysande kritik och för dokumentärer ovanligt stor publik, både 
på bio och i TV. De har också vunnit ett flertal priser vid festivaler över hela världen. Den tredje långfilmen, Ljusår, kom 2008. Den är en dokumentation 
av växt- och djurlivet i Xs egen trädgård under ett år. Xs filmer är unika på så vis att de placerar människan som en biologisk varelse i naturen i stället för 
att hon skall vara en skådare som betraktar naturen från sidolinjen. Bildspråket är lugnt och innehåller ofta långa tagningar utan klipp. Minst lika speciellt 
är ljudet, som får filmerna att ””tala för sig själva””. Varken speaker eller musik behövs. Detta gör också att personer som inte förstår svenska kan ha fullt 
utbyte av filmerna. Sedan flera år dokumenterar X skärfläckorna på Landgrens holme vid Hamnvägen i Skanör. Dessa, i Sverige tämligen sällsynta fåglar, 
häckar på holmen, som ligger i en del av naturreservatet Flommen som står i förbindelse med havet. Xs intresse för skärfläckan väcktes på allvar när kolo-
nin växte i storlek strax efter millenieskiftet. Han byggde ett gömsle på holmen (nedgrävt i marken) för att kunna följa skärfläckorna på nära håll och filma 
dem utan att störa. I samband med att Flommen rensades för att förbättra vattencirkulationen skapade tillfälliga lågvatten landförbindelse till häcknings-
holmen. Detta gjorde att fyrbenta predatorer som räv och grävling fick åtkomst till skärfläckekolonin. Tillfälliga lågvatten inträffade ofta i april i samband 
med skärfläckans äggläggning och störningsmomenten var talrika. Ibland avbröt skärfläckorna häckningsförsöken. För att hjälpa skärfläckorna byggde X 
ett dämme för att åstadkomma ett konstant vattenstånd runt häckningsholmen. Dessutom förstärkte han det befintliga stängslet (4 km) runt betesmarken 
med eltrådar för att utöka skyddet mot räv och grävling. X har tillbringat hundratals dagar och nätter i gömslet för att bevaka området och har vid åtskilliga 
tillfällen fått ingripa för att skrämma bort boplundrare. Hans kärlek till fåglarna har drivit honom att skapa en plats där skärfläckorna kan häcka i lugn och 
ro. Den utvalda platsen är synnerligen väl vald. Från den forna banvallen kan man från första parkett följa skärfläckornas familjeliv utan att störa. Åtskilliga 
är bl.a. de skol- och förskolebarn som kunnat njuta och fascineras av skådespelet som varje vår och försommar utspelar sig på Landgrens holme. X har 
under hela sitt liv varit starkt engagerad i alla Frågor som rört natur och naturvård. De stora skeendena eller det lilla livet – allt har engagerat honom. Hans 
nyfikenhet, hans kunskap och insikt och inte minst hans oförtröttliga ideella arbete har bidragit till att hans dokumentation av naturen vi själva är en del av 
har fått ett så positivt mottagande av alla. Hans sätt att på ett synnerligen lättillgängligt sätt förmedla såväl helheten som detaljerna, sammanhangen och 
det oväntade är unikt. Hans verk får tala för sig själva och utan att direkt tala till oss får X oss att förstå att naturen har ett egenvärde och alls icke enbart är 
en kuliss på den scen där vi människor uppträder. En mer värdig mottagare av Den biologiska mångfaldens pris kan vi inte tänka oss!
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Här kommer blott några
klipp från nomineringarna:



• Under många decennier stod han för underhållet och praktiska göromål på Falsterbo Få-
gelstation, allt utan ersättning. Han drog även igång ringmärkningen av vadare och tillver-
kade alla vadarfällorna själv. 

• Han tog 1971 initiativet att bilda Falsterbonäsets Naturskyddsförening (FNF), en lokalav-
delning av Svenska Naturskyddsföreningen. 

• Samma år var han mycket aktiv i att försöka stoppa avvecklingen av järnvägsförbindelsen 
ner till Falsterbonäset, vilket misslyckades eftersom samhällets tilltro till biltrafiken var för 
stark. 

• Han gjorde sin första egna TV-film 1972: om Måkläppen. 

• Han försörjde sig en tid som banarbetare på Falsterbo Golfklubb och var starkt engagerad 
i att påverka markbruket, t.ex. att reducera användandet av pesticider på greener och fair-
ways. 

• Fram till idag har han producerat ett 35-tal filmer av varierande längd, form och innehåll, 
främst för SVT. Filmerna är unika på så vis att de placerar människan som en biologisk 
varelse i naturen i stället för att hon skall vara en skådare som betraktar naturen från si-
dolinjen. 

• Sedan flera år dokumenterar han skärfläckorna på Landgrens holme vid Hamnvägen i 
Skanör. Hundratals dagar och nätter har tillbringats i gömslet för att bevaka området och 
vid åtskilliga tillfällen fått ingripa för att skrämma bort boplundrare. 



Mikael Kristersson
Han har under hela sitt liv varit starkt 
engagerad i alla frågor som rört natur 
och naturvård. De stora skeendena eller 
det lilla livet – allt har engagerat honom. 
Hans nyfikenhet, hans kunskap och in-
sikt och inte minst hans oförtröttliga 
ideella arbete har bidragit till att hans 
dokumentation av naturen vi själva är 
en del av har fått ett så positivt mottag-
ande av alla. Hans sätt att på ett synner-
ligen lättillgängligt sätt förmedla såväl 
helheten som detaljerna, sammanhang-
en och det oväntade är unikt. Hans verk 
får tala för sig själva och utan att direkt 
tala till oss får Mikael oss att förstå att 
naturen har ett egenvärde och alls icke 
enbart är en kuliss på den scen där vi 
människor uppträder. 


