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Vi måste hjälpa pollinerarna
Pollinerare är jätteviktiga. Pollinerare har problem.
Varför? På grund av oss människor. Finns det saker vi
kan göra? Absolut.
Pollinerarna (humlor, honungsbin, solitärbin, getingar,
blomflugor, skalbaggar, fjärilar och mott) har minskat i
antal bland annat på grund av bekämpningsmedel, förändring av landskapet så som minskat antal blommor
och fragmentering av landskapet. Ett landskap som är
bra för pollinerare innehåller stor biologisk mångfald.
På många håll i Sverige och i världen har gräsmattan
som biologisk öken lyfts som ytterligare ett problem.
Jag var på ett möte på brittiska ambassaden där Susan
Cairns, den brittiska ambassadörens hustru och Göran
Wiklund från BiniStan var värdar. Under tre timmar
fick vi lyssna till hur Östermalms stadsdelsförvaltning
har gjort en park i Stockholm mer bivänlig, hur kyrkan
i Sollentuna jobbar för att marken på vissa kyrkogårdar
ska planteras för att vara positiva för bin. Vi fick även
lyssna på vad den senaste forskningen säger. Bland
annat berättade Karin Ahrné från Artdatabanken om
biodiversitet och alternativ till gräsmattor som är ett
forskningsprojekt på SLU. Kathrine Baldock från University of Bristol berättade hur de har kartlagt Bristol
och börjar arbeta med hur Bristol kan bli mer pollin-
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"När skogen tystnar" BioRio
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Gröna kilarnas dag

erarvänligt. Projektet heter ”Get Bristol buzzing”.
Där har allmänheten, näringsliv och kommun arbetat
tillsammans. Mycket intressant och inspirerande!
Riksföreningen ska satsa på biologisk mångfald
framöver och ha en bikampanj mars-maj som de kallar
Naturkollen, med målet att skapa mer blomrika marker i landskapet. Detta ska göras med tre konkreta åtgärder – förvandla minst en kvadratmeter av gräsmattan till blommande mark, plantera nektarrika växter
som gynnar vilda bin i trädgården eller på balkongen
och skapa bostäder åt vilda bin. Sen ska de med hjälp
av forskare följa upp hur det har gått.
Kommunerna har som markägare stor potential att
kunna arbeta för att omvandla de ensartade gräsytorna
till ängsmark. Forskning som också presenterades på
seminariet visar att anlägga ängsmark är dyrare än
gräsmark men att skötseln blir billigare. Vi ser också
att kommunen (eller entreprenören) har brister i kunskap vad gäller när under året ängarna ska slås. Stockholms stad ska utbilda sina entreprenörer i biologisk
mångfald och det borde flera kommuner kunna göra.
Kommunerna kan skriva in i sina detaljplaner att ett
utav syftena med detaljplanen är att gynna ekosystemtjänster som till exempel pollinerare. Det är något vi
från föreningen kan påpeka när vi skriver remissvar på
detaljplaner.
Det är inte helt klart hur länsförbundet ska arbeta
med den här frågan men det är viktigt att vi är med
för att se vad som händer på området. Ingen är emot
blommor och bin (undantaget om de kommer väl
nära när vi äter utomhus) och det blir något positivt
föreningen gör.
Beatrice Sundberg
Ordförande
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samt tystare när den biologiska mångfalden håller
på att försvinna. Äventyraren Marcus Aspsjö gav sig
iväg för att finna svar på hur situationen ser ut och
vad vildmarken egentligen betyder för oss människor.
Genom en 300 mil lång resa på en SUP (Stand
Up Paddleboard) längs med hela Yukonfloden i en
av vår världs sista stora vildmarker, Alaska, samt
genom intervjuer med några av de människor som
sliter allra hårdast för att bevara den mest orörda
naturen i vårt land, har nu Marcus återvänt med de
intryck han samlat på sig.

Boka dagen
redan nu!

Torsdag 21 mars

Dokumentärfilm: När skogen tystnar

Lördag 6 april
Länsstämma

Skogsgruppen anordnar en filmvisning med föredrag
på BioRio den 21 mars, kl 17.30. Mer information om
och hur man säkrar en biljett kommer att publiceras
på länsförbundets webbsida, på Facebook och i nästa
nummer av Månadsbladet m m.
Om filmen: Vildmarken krymper i en oroväckande
takt här i Sverige och de orörda skogarna blir färre

Söndag 19 maj
Gröna kilarnas dag

Naturskyddsföreningen Stockholms Län söker:

Styrelseledamöter
Länsförbundet verkar för Naturskyddsföreningens
syften på regional nivå, bl a genom att stödja och utveckla verksamheten i länets kretsar, erbjuda utbildning
och samordning i regionala miljöfrågor, och driva och
bevakar regionala miljö- och planfrågor. Länsförbundet
driver ett regionalt kansli med 3 anställda och arvoderade, och stöttar regionala grupper inom klimat, skog
och cykelfrågor.
Som ledamot i länsförbundets styrelse är du med och
tar ansvar för länsförbundets ekonomi, utveckling,
inriktningen på verksamheten och att kansliet fungerar
väl. Som ledamot bör du vara en god lagspelare som
brinner för Natuskyddsföreningens syften. Vi tror att
styrelsen totalt behöver en blanding av relevant sakkompetens, god kunskap om Naturskyddsföreningens
verksamhet på olika nivåer, erfarenhet av ledarskap
från både ideell och privat sektor.
Vi söker dessutom särskilt någon som är intresserad
av att ta på sig rollen som kassör.
Styrelsen kommer att sammanträda ca 10 ggr/år,
mestadels vardagskvällar. Mandatperioden för ordinarie ledamöter är två år.
Anmäl ditt intresse så snart som möjligt med en kort
beskrivning av dig själv och på vilket sätt du tror att du
kan bidra till att utveckla Stockholms länsförbund och
Naturskyddsföreningen. Du är också välkommen att
höra av dig om du har tips på någon lämplig kandidat.

Intresseanmälan skickas till bmelinden@gmail.com.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta någon
i valberedningen:
• Martin Lindén, bmelinden@gmail.com,
070 310 45 88
• Martin Dahl, ma.dahl@hotmail.com,
070 433 61 12
• Eivor Niklasson, eivor.niklasson@telia.com,
070 886 22 20

Valberedare
Som valberedare är du med och bereder val till alla
förtroendeuppdrag inom länsförbundet. Vi tror att
valberedningen som helhet bör ha erfarenhet av
styrelsearbete, god kunskap om och kontaktnät inom
Naturskyddsföreningen, och gärna erfarenhet av
rekrytering. Valberedningen väljs för ett år i taget.
Det finns ingen valnämnd, men om du vill anmäla intresse, ställa frågor eller tipsa om lämpliga
personer är du välkommen att kontakta ordförande
Beatrice Sundberg, Beatrice.Sundberg@naturskyddsforeningen.se, tel. 073-719 91 33.
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Lördagen den 24 november samlades cirka 15 medlemmar från kretsarna i Stockholms län för att diskutera
hur kretsarna kan sänka trösklarna för nya medlemmar
och locka fler personer till sina aktiviter och kretsstyrelser. Under workshopen blev det tydligt att utmaningarna ser olika ut i olika delar av organisationen.
På sina håll är det exempelvis inte ett problem att
locka nya personer till aktiviteterna. Eventet Sagornas
skog i Tyresö lockar exempelvis så mycket folk att
Naturskyddsföreningen och dess partnerorganisationer
har svårt att möta efterfrågan och säkra att tillräckligt
många frivilliga finns på plats för att kunna möta det
stora intresset. Här är ett urval av slutsatser i punktform:
• Språk: Det är viktigt att våga förenkla och döpa
aktiviteter på sätt som skapar uppmärksamhet.
Sagornas skog i Tyresö lockar många familjer och
kan därmed fungera som ingång för familjer som
vill börja engagera sig även i andra frågor. Kampanjen Giftfri förskola har varit en stor framgång
och är på grund av hur den formulerats/döpts
också mycket svår att argumentera emot om någon
skulle ha intresse av debatt.
•

När man arbetar med att påverka kan det också
vara viktigt att välja insatser med omsorg. Som
ideella har vi bara ett begränsat antal timmar till
vårt förfogande. Den åtgärd som vi arbetar med
vill vi därför ska få största möjliga genomslag.
Välj därför frågor som ger stor nytta i förhållande
till det engagemang som läggs ner. Om en myndighet eller större institution skulle anta Naturskyddsföreningens resepolicy, skulle det i sin tur leda till
en rad åtgärder som förändrar resandet.

•

Vi har alla haft olika ingångar i Naturskyddsföreningen. En person började via aktiviteter i
Handla Miljövänligt-nätverket, men engagerar sig
i dag i helt andra frågor. En annan började engagera i infrastruktur och sitter idag i styrelsen. Klart
är att Naturskyddsföreningen rymmer mängder
av möjligheter att engagera sig och att nyfikna
personer som ännu inte är medlemmar med tiden
mycket väl kan komma att arbeta med andra frågor
än de som först engagerade.

•

För styrelser och veteraner är det därför viktigt att
bejaka och lyssna på nya medlemmar och försöka
ta tillvara på deras drivkrafter. Det kan vara bra att
skapa informella miljöer där nya deltagare kan
delta utan att känna att det finns krav på förkunskaper.

•

Avgränsa och tydliggöra specifika mandat för nya
styrelsemedlemmar. Alla behöver inte göra allt.

Ibland riskerar förväntningarna på nya styrelsemedlemmar att blir för stora.
•

Se till att ha roligt tillsammans! Trivsel är
grunden för gott samarbete och för att orka när
projekt blir tungrodda. Se till att eldsjälarna inte
brinner upp!

Tips på gemensamma aktiviteter
•

SOS - Nej till privata stränder: Samla Stockholms läns kretsar i gemensam insats för att
skydda stränderna genom att koordinera manifestationer med vårdkasar under parollen ”Stränder
åt alla – skydda stränderna mot privatisering”.
Roligt, spektakulärt och medialt. Kan med fördel
koordineras med föreningen i landets kust- och
skärgårdskommuner samt med lokala informationsinsatser riktade mot allmänhet och politiker.

•

Barnens närnatur: Möjligt gemensamt tema för
kretsar i Stockholms län. Kanske i samband med
Biologiska mångfaldens dag? Här finns möjligheter till samordning med andra lokala organisationer, samt Natursnokarna och Schysst. Det globala
målet för biologisk mångfald är en möjlig gemensam nämnare mellan Naturskyddsföreningen och
andra organisationer.

•

Rädda Stockholms trollskogar – på Gröna
kilarnas dag, 19 maj 2019? Tyrestas arbete med
Sagornas skog kan inspirera fler kretsar att mobilisera almänheten ut i skyddsvärda skogar.

Det kompletta dokumentet hittar du på vår webb!
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STORSTOCKHOLMS NATURGUIDER TIPSAR;

SÖNDAG 3 FEBRUARI
Lötsjön – Råstasjön
Somliga fåglar tar sig över Sahara på vintern. Andra
nöjer sig med att flytta från Isbladskärret på Södra
Djurgården till öppet vatten vid Råstasjön i Solna.
Varför stannar vissa fåglar över vintern och varför
flyttar andra? Anders Tranberg leder turen runt dessa
pärlor till fågelsjöar - där vi får se bl a gråhäger, änder,
gäss och förhoppningsvis också vattenrall. Samling kl
10.00 utanför T-banestation Hallonbergen, avslut vid
T-banestation Näckrosen. Ca 4 km, 2½-3 timmar
SÖNDAG 10 FEBRUARI
Stora Vargjakten på norra Djurgården
Gör en vintervandring med Anna Petri genom en liten
bit av världens första Nationalstadspark.
Här låg ett svartbrödrakloster på medeltiden. Här
jagade lillprins Karl vargar i slutet av 1600-talet. Och
på 1800-talet anlades ett experimentalfält i Kungliga
lantbruksakademiens regi. Rester av allt detta går ännu
att ana, i språket och/eller i landskapet. Ligger snön vit
passar det också bra att leta spåren efter vilka folk, fä
och fåglar som nuförtiden nyttjar området.
Samling kl 11.00 vid T-banestation Universitetet.
Ca 4 km, 3 timmar

SÖNDAG 17 FEBRUARI
Vinterfåglar vid Tyresö slottspark
Följ med Malin Löfgren till Tyresö slottspark och lär
dig mer om fåglarna på vintern. Vilka stannar, vilka
passerar, vilka flyttar och hur är läget just i år? Vi
vandrar längs Follbrinksströmmen, där strömstaren
ofta håller vinterrevir, och vidare ut till havet. Har vi tur
får vi möta skäggmesarna i vassarna på Notholmen.
Samling kl 10.00 busshållplats Tyresö kyrka (buss
875* från Gullmarsplan kl 9.20). Ca 3 km, 3 timmar

•

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  tiden på sl.se
Mer information:

www.utinaturen.nu

Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län
En periodisk tidskrift som kommer ut 10 ggr/år och distribueras med e-post till aktiva i Naturskyddsföreningens
kretsar i Stockholms län. Manusstopp: den 20:e i varje månad.
Redaktionen: Karin Schmidt red, Maria Bergström, Beatrice Sundberg.
Regionalt kansli: Norrtullsgatan 12N (Brygghuset), Box 6361, 102 35 Stockholm. Tfn 08-644 52 70
E-post: kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se. Hemsida: http://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/

Ansvarig utgivare:
Beatrice Sundberg
08 644 52 70
UBNR: 21578
(c) Copyright 2009

Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 1-2019 (februari)

Dieselverkstadens Bibliotek, Marcusplatsen 17, Sickla
Torsdag 21. februari kl 19.30 –20:30
Fri entré. Anmälan till evenemang@dvbib.se
Naturskyddsföreningen Nacka, Saltsjöbaden, Stockholm och Studiefrämjandet

