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Strandskyddet – värden att värna
Under landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik i mitten av
maj gick både Socialdemokraterna och Centerpartiet ut
och sa att man vill luckra upp lagen vad gäller strandskyddet. Centerpartiet skriver på sin hemsida att de
vill ändra i strandskyddslagen så att det blir möjligt att
bygga områden med gles bebyggelse att strandskyddet
ska anpassas utifrån lokala förutsättningar så att landsbygden kan utvecklas trygga allmänhetens tillgång till
stränder och bevara goda livsvillkor för djur och växter
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) säger i SVT
Nyheter bl a att ” - Jag har under min Sverigeresa besökt
snart alla landsbygdskommuner, och det finns en fråga
som har kommit upp i varenda kommun, och det är byggande i strandnära lägen”. Han säger också ” - I vissa
storstadsområden har det gått för långt, så att allemansrätten knappt finns kvar. Men just i de här kommunerna
måste vi fixa till lagstiftningen”.
Det är en oroande trend vi ser att partierna vill luckra
upp strandskyddet. Vi vet t ex att börjar man tillåta något
i liten skala är det lätt hänt att det tummas på och blir
lite till och sen ytterligare lite till. Lagstiftningen har
tillkommit av en anledning och det är att det ska finnas
tillgång till strand för allmänheten men också för växtoch djurlivet. Många fiskar och andra djur liksom växter
är beroende av stränder som är oexploaterade.
Centern vill ha både och. Både att man ska kunna
exploatera och att allmänheten och djuren ska få tillgång
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till stranden. Men man kan inte få både och på en
specifik plats. Antingen exploateras platsen eller så
skyddas den. Säger en kommun ja till bebyggelse vid
vattnet måste de vara konsekventa och säga ja till alla,
vilket kan bli problematiskt lokalt för ekologin och
rekreationen i och runt en sjö.
Vad som inte nämns av något av partierna är vad
som händer med ett ändrat klimat. Det förväntas att vi
kommer att få mer regn i Sverige och ur den aspekten
är det särskilt olämpligt att bygga nära vatten som kan
svämma över. För att få en mer levande landsbygd är
det andra saker som måste till, som inte har med miljö
och naturen att göra, t ex bättre service och arbetstillfällen. Men även en känsla av att landsbygden är
viktig och att politikerna ser landsbygden som något
att satsa på.
Vad är då föreningens hållning? Riksföreningen tillstyrkte den reformering av strandskyddet som gjordes
för ett antal år sen, då möjligheten till landsbygdsutveckling i strandnära läge, s k LIS-områden infördes.
Denna förändring välkomnades också av kommunerna. Ett första naturligt steg vore att utvärdera hur
denna reform har använts och fungerat. Vid sidan av
det bör det framhållas att utvecklingen pekar på ett
behov av att skärpa strandskyddet i de kustområden
där exploateringstrycket är som hårdast, i första hand
Bohuslän, Gotland och Stockholms län.
Det generella strandskyddet har varit en svensk paradgren i miljöpolitiken, allt sedan 1950-talet. Tidigare
generationers politiker var både kloka och framsynta.
För Naturskyddsföreningen är det ofattbart att partier
som C och S nu föreslår uppluckringar av strandskyddet.
Beatrice Sundberg
Ordförande
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Vad händer i
Stockholms län
kretsen?
Nu när sommaren kommer är det lätt att glömma
administrativa uppgifter. Det syns när jag tittar igenom
kretsarnas hemsidor... Därför får ni några påminnelser
från mig:

Hemsidan
Glöm inte att uppdatera er hemsida med aktuella
kontaktuppgifter och styrelser m m efter er stämma.
Och titta gärna igenom hela sajten så att informationen
på den gäller. Ta bort allt som inte stämmer längre.
Devisen hellre kvalitet än kvantitet är en bra måttstock
på webben!

Aktivitetskalender
Jag vill gärna påminna om vikten av att lägga in era
kommande aktiviteter i Naturskyddsföreningens gemensamma Aktivitetskalender på webben. Det är lätt
att lägga in aktiviteter och de får stor spridning både
inom och utanför föreningen.

Gjorde ni något
trevligt på
Naturnatten?
Det skulle vara roligt om ni i kretsarna ville skicka in en
text och gärna en bild vad ni gjorde på årets Naturnatt.
Gärna till nästa nummer av Månadsbladet. Manusstopp
är 20 juni och texten skickas till mig på karin.schmidt@
naturskyddsforeningen.se.
Viktigt att om ni skickar med bilder att ni har fått
godkännande av de personer som ev. syns (och som kan
identifieras) på bilden.

Boka in redan nu!
Tisdag 4 september
Politikerdebatt i Kungsträdgården
Kl 17:00 – 19:00 kommer det bli en politikerdebatt
i Kungsträdgården med politikerna som sitter i
stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.
Länsförbundet anordnar debatten med Samfundet
S:t Erik och Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
Mer info om evenemanget finns på Facebook:
https://www.facebook.com/
events/1646570265425965/?notif_t=events_add_
page_cohost&notif_id=1524582977350291
Lördag 8 september
Peoples Climate march
Planeringen är i full gång och tanken är att det ska
vara en manifestation som börjar kl 14:00 och därefter ska en marsch genomföras. Skriv in datumet
redan nu i kalendern - mer info kommer!

Manualer
Instruktioner för hur man uppdaterar hemsidan och
Aktivitetskalendern finns hos mig. Hör av dig till undertecknad på karin.schmidt@naturskyddsforeningen.
se om du vill ha en PDF med manualerna, era inloggningsuppgifter eller hjälp med hur man gör!
Karin Schmidt

Söndag 16 september
Cykelkarnevalen 2018
- Häng på du som gillar att cykla! Ung som gammal, långsam som snabb, du som är mästare och
du som precis börjat vingla fram.
Alla är välkomna, på vilket fordon som helst,
bara det drivs med muskelkraft, gäller även elassisterad cykel. Kl. 14:00 har vi chansen att cykla
genom gator och torg och tillsammans förvandla
vårt vackra Stockholm till en cykelstad.
Mer information finns på vår hemsida som uppdateras inom kort: www.cykelkarneval.com
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Årstaskogen – Årsta holmars
naturreservat bildat! – invigning 17 juni
Den 29 januari 2018 beslutade den röd-grön-rosa majoriteten i kommunfullmäktige ett historiskt viktigt beslut
för Årstaskogen – Årsta holmar, nämligen beslut om
naturreservat. Beslutet kunde ha avklartas redan 2006,
eller egentligen redan på 1990-talet då ett förslag med
naturreservatsgränser togs fram. Men besluten togs
aldrig i kommunfullmäktige vid de tidigare tillfällena,
vilket var särskilt märkligt våren 2006 då allt var klappat och klart för naturreservat. Tidigare reservatsförslag skyddade en större areal av natur- och rekreationsvärden i Årstaskogen jämfört med nuvarande förslag
som lämnat olika ytor i skogen oskyddade för framtida
exploatering för bostäder m.m.
Söderorts Naturskyddsförening och Stockholms
Naturskyddsförening har genom åren varit aktiva i
olika perioder i samband med Årstaskogen. Årstaskogen togs med i foldern Upptäck naturen söder om
Söder som delats ut till många politiker. Vi har skickat
remissvar och skrivelser till kommunen inför naturreservatsbildningen. Vi har varit med media, både i
DN-Sthlm och i lokaltidningarna ett antal gånger. En
längre skrivelse från oss med 10 synpunkter och kommentarer skickades in till Stadshuset i november 2017
om Årstaskogen för att klargöra och korrigera felaktiga
uppfattningar om Årstaskogen. Skrivelsen fångades
upp av media och studenter från Stockholms universitet som gjorde ett större studentarbete om Årstaskogen.
Ca 14 hektar av Årstaskogen kom inte med i beslutet om naturreservat och här ingår bland annat en
stor del av Årstaskogens totala areal av ädellövskog.
Lövskogen utmed vattnet närmast Gullmarsplan är
en av Årstaskogens karaktärsdrag och utgör en viktig
spridningskorridor österut mot Kolerakyrkogården. Vi
hade absolut velat skydda mycket mer av Årstaskogen
och det uttryckte vi också till politikerna. Årstaskogen

är mycket rikt på djur, växter och olika svampar. Flera
rödlistade arter återfinns i skogen. Att Stockholm har
så rik biologisk mångfald beror på att flera tätortsnära
skogar fått stå någorlunda intakta, fragmenteras de
sönder däremot sjunker artrikedomen och naturvärdena.
Undertecknad välkomnar alla till kommunens invigning av Årstaskogen – Årsta holmars naturreservat
den 17 juni. Samling k. 12.00 vid Årstaliden, längst in
på Ottsjövägen (se karta). Kl. 14.00 kommer undertecknad att genomföra en guidad tur i Årstaskogen.
Anders Tranberg
Ordf. Stockholms Naturskyddsförening

Karta: Eniro.se
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- dags att anpassa kretsens arbete
Månadsbladet
Stockholms län

Riksföreningen planerar att anordna informationstillfällen under hösten i ämnet för kretsar
och länsförbund. Men vi rekommenderar att
man börjar redan nu.
Bra information att börja med finns här:
Pedagogiska filmsnuttar!
En mycket bra kurs finns på Youtube, där
Kennelklubben har gjort en serie om 7 korta
pedagogiska delar/videos som informerar
klubbarna om vad som gäller och vad man
måste göra. Det samma gäller för oss - byt
bara ut Kennelklubben mot Naturskyddsföreningen i det dom säger! Du hittar det på
Youtube - sök "Kennelklubben GDPR"
"Bra att veta om Dataskyddsförordningen"
skriven av Johan Faxér på Naturkontakt:
https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/dataskydd-sa-funkar-det/

Att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har
trätt i kraft är det väl ingen som har undgått, då
mailkorgen och brevlådan varit full av brev om
detta de senaste veckorna.

Mer information och en enkel kurs i ämnet
finns på Datainspektionens hemsida:
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

Förenklat uttryckt är en skärpning av PUL (personuppgiftslagen) med
krav på dokumentation och en strategi för hur man hanterar de personuppgifter som man samlar in.
Länsförbundet har påbörjat sitt arbete med att skapa en registerförteckning och skissar på en integritetspolicy - och det måste kretsarna också
göra då alla är egna juridiska enheter. Riksföreningen har redan publicerat
sin integritetspolicy och du hittar den på deras hemsida.

Uppsala Naturfest 15/6

Karin Schmidt

Uppsala län

En skön, grön dag för dig och naturen!
Välkommen till en inspirerande dag om natur och miljö. Vi bjuder på naturupplevelser, miljökunskap, hållbara tips, levande musik och mycket mer.
Kom till Parksnäckan i Stadsträdgården och fyll på med naturkraft, du också!
Programmet i korthet:
Kl 12.00 Utställningar, tips, lekar och spännande föredrag på scenen.
Kl 15.00 ”mini-Almedalen” med riks- och lokalpolitiker på scenen.
Kl 16.30 Grillarna tänds och musikkvällen drar igång.
(hela programmet hittar du på uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se)
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Storstockholms naturguider tipsar;

FREDAG 1 och LÖRDAG 2 JUNI - på engelska

TORSDAG 14 JUNI

For English speaking students, researchers and tourists etc a walking tour guided by Robert O ´Dwyer in
the National City Park – Nationalstadsparken.
Start at metrostation Universitetet:
Friday 1 June at 15.00, Saturday 2 June at 11.00.
About 4 km, 2 hours
OBS!!! Hjälp oss genom att tipsa
dina engelska vänner!!!

Stress och stillasittande är förödande för vårt
välmående. Lösningen finns närmare än du
tror. Några minuter i närmsta natur kan hålla dig
stark i både kropp och sinne. Bosse Rosén, som
förutom naturguide också är sjukgymnast, lär
dig göra din egen hälsostig i tre enkla steg.
Samling kl 18.00 vid Gammelström, Tyresta
(närmare beskrivning får du när du anmäler dig).
Föranmälan krävs: http://goo.gl/w8jjD4
Ca 2 km, 2 timmar

Swedish Nature and
Stockholm Royal National City Park

SÖNDAG 3 JUNI

Fysingen - forntid och fåglar

En morgontidig vandring till Fysingen, en av Stockholms finaste fågellokaler som också har historiskt
intressanta omgivningar med fornlämningar ända från
järnåldern. Bosse Björnsäter guidar från Åshusby
gravfält och den mäktiga konungagraven Nordians
hög till Fysingens fågeltorn.
Samling kl 9.00 busshållplats Åshusby gård (buss
577* från Märsta station kl 8.41 ). Avslut Rosersbergs
pendelstågs station. Ca 4 km, 3 timmar
MÅNDAG 11 JUNI

Nattsångare Sandemar

Följ med Malin Löfgren på en försommarpromenad
till Sandemars lundar och strandängar. Sandemars
naturreservat är en av Stockholmstraktens bästa
lokaler för rosenfink och här kan man också höra näktergal och många andra fåglar sjunga intensivt i maj
och juni. Och från fågeltornet har man god överblick
över de betade strandängarna där olika vadare och
änder trivs.
Samling kl 18.10 på naturreservatets parkering
(busshållplats Svärdsnäsviken, buss 869* från Gullmarsplan kl 17.35 kommer fram kl 18.07).
Ca 3 km, 3 timmar. Ingen avgift

Hela kroppen i naturen

SÖNDAG 17 JUNI

Vilda blommornas dag i Sandemar

Denna dag firas med blomstervandringar runt
om i hela Norden. Sandemar är inte bara en fin
fågellokal, här finns också en rik flora med bland
annat flera arter orkidéer. Följ med Sofia Wikström och Maria Bergström på vandring
genom Sandemars blommande lundar och
strandängar.
Samling kl 10.35 på naturreservatets parkering
(buss 839* fr Haninge centrum kl 10.11 till busshpl Svärdsnäsviken). Ta gärna med en flora. Ca
3 km, 3½ timmar. Ingen avgift
•

Att delta kostar 100 kr, 80 kr för medlem i
Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt.
Nu kan du betala med SWISH!

•

Ta med matsäck/fika för turerna över 2 timmar. Bra
skor, sköna kläder och gärna kikare! Vandringarna
genomförs i alla väder - ingen föranmälan behövs!

*

kolla för säkerhets skull på sl.se
Mer information:

www.utinaturen.nu
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