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Vi kämpar för skogen och mångfalden
Skogen är en ständigt aktuell fråga för kretsarna i
Stockholms län även om vi inte bor i ett stort skogslän.
Stockholms län har bara ca 1 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige. Det betyder såklart inte att
våra skogar är oviktiga, inte minst de tätortsnära skogarna är viktiga för den biologiska mångfalden förutom
att vara betydelsefulla för hälsa och välbefinnande hos
länsinvånarna. Dessutom är de avgörande för klimatanpassningen av våra samhällen.
Stockholms län har som sagt ca 1 procent av den produktiva skogen i landet men vi har faktiskt den största
tätheten nyckelbiotoper. Detta kan nog förklaras av att
skogar med höga naturvärden har en större chans att
upptäckas och inventeras i ett län med stor befolkning
och att många tätortsnära skogar sluppit kalhuggas utan
fått stå kvar mer eller mindre orörda.
Men trots detta finns det såklart fler skogar med höga
naturvärden att upptäcka och för Skogsstyrelsen att
registrera även i vårt län. Skogsgruppen i Stockholms
län bidrog förra året till att flera nya nyckelbiotoper
registrerades i Värmdö kommun. Vi åkte ut i maj och
juli och gjorde enklare inventeringar av avverknings-
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"När skogen tystnar" BioRio
Länsstämma
Gröna kilarnas dag

anmälda områden på norra Värmdö. Flera signalarter
hittades som vi sedan rapporterade in på Artportalen. Skogsstyrelsen kontaktades och de fick en kort
inventeringsrapport där skogens strukturer beskrevs
och vilka arter vi hittade. Senare under sommaren var
Skogsstyrelsens inventerare där och flera nyckelbiotoper registrerades.
Vad som händer nu med skogarna vet jag inte i
denna stund men de flesta skogsentreprenörer är
certifierade och ska då inte avverka nyckelbiotoper.
Möjlighet finns att bilda biotopskydd eller skriva naturvårdsavtal med markägaren men som ni säkert vet
finns inte tillräckligt med pengar för detta för närvarande men förhoppningsvis blir det bättre framöver.
För att uppmärksamma den akuta situationen för
skogens liv arrangerar vi i länsförbundet en visning
av filmen När skogen tystnar, en dokumentär om vår
vildmark som krymper, den 21 mars kl 18:30 på Bio
Rio, Hornstull. Urskogarna försvinner, den biologiska
mångfalden minskar i Sverige – vad betyder det för
oss? Före filmen, kl 17:30, berättar Malin Sahlin,
sakkunnig på Naturskyddsföreningen, om utmaningarna för den svenska skogen. Läs mer om filmen och
hur du beställer din biljett (gratis för medlemmar) lite
längre fram i detta nummer av Månadsbladet!
Ronny Fors
Sryrelseledamot
Naturskyddsföreningen Stockholms län
och sammankallande i skogsgruppen
(ronny.fors@naturskyddsforeningen.se)
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lördag 6 april kl. 09.30 -15.00
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Plats:
Naturskyddsföreningens
rikskansli, Åsögatan 115,
Stockholm
Lördagen den 6 april är det dags för stämma i länsförbundet. På förmiddagen träffar vi Staffan Laestadius,
professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och
senior rådgivare i den partipolitiskt oberoende tankesmedjan Global Utmaning. Han berättar om sin nya bok
"Klimatet och omställningen" och vi får möjlighet att
ställa frågor och diskutera boken och dess budskap
tillsammans.
Efter lunch är det så dags för stämman. På stämman
kommer vi anta nya stadgar. Riksföreningen har tagit
fram nya stadgar som togs på stämman i juni förra året
och länsförbund och kretsar uppmanas att anta de nya
stadgarna.
På vår hemsida kommer stämmohandlingar att finnas
innan stämman.
Allmän information
Din krets kan utse följande antal ombud till länsstämman:
•
Upp till 1 000 medlemmar, 4 ombud
•
1 001 – 2 000 medlemmar, 5 ombud
•
Mer än 2 000 medlemmar, 6 ombud
Anmälan senast 2 april
till karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se, eller mobil 070-5790055. Uppge om du kommer som ombud
för en krets samt om du är med hela dagen, bara på
förmiddagen eller bara på eftermiddagen.
Har du frågor? Kontakta Beatrice Sundberg, beatrice.
sundberg@naturskyddsforeningen.se, telefon 08-644
52 70.
Länsförbundet bjuder på fika och vegetarisk lunch.
Är du vegan eller har några allergier, ange det när du
anmäler dig så fixar vi det. Ingen kostnad.

Program
09.30		

Fika och mingel

Föredrag och diskussion
Staffan Laestadius berättar om
		
sin bok "Klimatet och omställ		ningen"
10.00		

12.00

Lunch

13.00		
Länsstämma
		mötesordförande är
		Andrea Söderblom-Tay
15.00

Avslutning

Staffan Laestadius

Vägbeskrivning
Ta tunnelbanans gröna linje till Medborgarplatsen. Ta
uppgången mot Folkungagatan. Väl på Folkungagatan,
gå över övergångsstället och fortsätt Götgatan framåt
(söderut) ett par kvarter. Sväng vänster in på Åsögatan.
Gå efter 20-30 meter in genom den grind som finns på
vänster sida, sedan genom porten som finns i vänstra
hörnet tvärs över gården.
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Välkommen på filmkväll
på Bio Rio, Hornstull, torsdag 21 mars!
Exklusivt tillfälle att se ”När skogen tystnar” – en
dokumentär om vår vildmark som krymper. Urskogarna försvinner, den biologiska mångfalden minskar i
Sverige – vad betyder det för oss?

Program
17:00

Före filmen berättar Malin Sahlin, sakkunnig på
Naturskyddsföreningen, om utmaningarna för den
svenska skogen. En unik möjlighet att se äventyraren
Marcus Aspsjös viktiga film. Kvällen arrangeras av
Naturskyddsföreningen i Stockholms län samt Fältbiologerna.

Avprickning i dörren på Bio Rio
mot anmälningslista. Möjlighet att
köpa fika m m.

17:30

Föredrag. ”Ekologiskt hållbart
skogsbruk i Sverige och om skogen
som lösning på miljö- och klimatutmaningar” med Malin Sahlin, sakkunnig på Naturskyddsföreningen.

Beställ din biljett via webben:

18:30

FILM: När skogen tystnar
(slut 19:45)

bit.ly/skogentystnar

Om filmen:

Vildmarken krymper i en oroväckande takt här i
Sverige och de orörda skogarna blir färre 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 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.

Foton: Victor Daggberg

Gratis för medlemmar i Naturskyddsföreningen och
Fältbiologerna. Övriga: 100 SEK/person.
Först till kvarn! Anmälan är bindande.
Biljett kan endast beställas via webbadressen ovan.
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Biologisk mångfald upptäck naturen
Kursledare: Maria Bergström

Kursstart 10/4 i Brygghuset, Norrtullsgatan
12N. Tre sammankomster varav en utflykt till
Tyresta by/nationalpark.
Moment i kursen:
• Vad är biologisk mångfald?
• Arter i världen och i Sverige
• Genetisk variation, artutrotning
• Hur kan biologisk mångfald stödjas
• Landskapets utformning, vad händer i jordoch skogsbruk?
• Vår individuella konsumtion, hur du kan
påverka och förändra
Ordinarie kursavgift 1200 kronor.
Medlemmar i Naturskyddsföreningen får 10%
rabatt!
Läs mer på:
https://www.studieframjandet.se/stockholm

Förhandstips:

Lokala insändare om EUvalet - kommer i april
I april planerar Klimatgruppen i Stockholms län
ett utskick av textmallar, avsett som insändare eller
pressmeddelande i de lokala tidningarna om varför
valet till EU-parlamentet har stor betydelse för miljöoch klimatpåverkan lokalt i varje kommun.
Avsikten är att kretsar eller enskilda själv ska kunna
använda den genom att foga in namn på kommun,
vägar mm. T.ex. engångsplastpåsen i matbutikerna
i X-kommun eller luftföroreningar från trafik för
gående och boende längs x-vägen. Texten hänvisar till
Naturskyddsföreningens kommande granskningar på
nationell nivå inför valet.
Kontaktperson:
Kriss.feldhusen@telia.com ; 070-340 45 49.

Bra Miljöval behöver fler butikskontrollanter!
Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval behöver nya
kontrollanter för Bra Miljöval livsmedelsbutik. I år behöver vi göra två
kontroller för varje butik, då våra kriterier kommer att uppdateras under
våren.
Uppdraget går ut på att kontrollera att Bra Miljöval märkta butiker följer
de kriterier vi har. Nya kontroller behöver göras under våren 2019.
Du får med ett kontrollformulär för kontrollen, som du därefter skickar
till Naturskyddsföreningens handläggare för bedömning.
Specifika önskemål eller information:
Ingen erfarenhet krävs. Vi kommer att hålla en kortare telefonintervju
med de som är intresserade av uppdraget. Du kommer också att få mer
information vid detta tillfälle. Minimiåtagande: 2-3 timmar
Intresserad?
Ta kontakt med Teresa Dominguez, Handläggare Bra Miljöval Butik,
mobil 072-373 36 39, mail: Teresa.dominguez@naturskyddsforeningen.se
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Boka redan nu lördag 27/4 – då arrangerar Naturskyddsföreningens havsnätverk "Vattensamling –
konferensen för dig som är extra intresserad av vår vattenmiljö". Det blir en heldag i Stockholm med föredrag
och diskussioner om viktiga vattenmiljöfrågor i såväl
hav, sjö som andra våta miljöer. En vattensamling rätt
och slätt! Mer info och möjlighet att anmäla sig kommer inom kort på Naturkontakt. Varmt välkommen!

Erbjud människor att ta

Naturfalken

Vad kan du om bin, fåglar och blommor? Syftet med
Naturfalken är att utbilda om olika arter och väcka
människors naturintresse. Vi vill också råda bot på den
utbredda art-analfabetismen vi ser i samhället idag.
Genom att lära sig mer om arter ökar förståelsen och
känslan för djur och natur och vikten av att bevara den
biologiska mångfalden. Lansering av Naturfalken äger
rum över hela landet på Biologiska mångfaldens dag
22 maj 2019.
Konceptet med Naturfalken är inspirerat av simborgarmärkena och Akademibokhandelns läsborgarmärken.
Du genomför ett tydligt uppdrag och får köpa ett märke
som visar att du klarat av det. Naturfalken vänder sig
till alla åldrar.
Läs mer och beställ paket här:
https://naturfalken.naturkontakt.naturskyddsforeningen.
se/2018/11/23/naturfalken-simborgarmarke-for-artkunskap/
Gå på kurs - Stockholm, Judarskogen/Åkeshov söndag 14 april kl 10-12:
https://www.naturskyddsforeningen.se/naturfalken

Upplev skärgårdens pärla
- hyr föreningens stuga på

Stora Sandböte
Stora Sandböte är en vacker skärgårdsö strax öster
om Ornö, i Stockholms södra skärgård. Ön är naturreservat med naturskog och ängsmiljöer. På ön finns
en intressant kulturmiljö med äldre byggnader, varav
två boningshus. Under vår, sommar och höst finns
möjlighet för medlemmar i Naturskyddsföreningen att
hyra ett av husen på ön. Vi fördelar hyrestillfällen på
Sandböte för säsongen 2019 genom lottdragning av
senast 1 april inkommen e-post till anders.fristrom@
naturskyddsforeningen.se med bokningsönskemål.
Välkommen till en unik skärgårdsmiljö!
Här kan du se vilka hyrestillfällen som finns tillgängliga: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-dukan-gora/som-medlem/hyr-en-stuga/sandbote
Här finns mer information om vad du kan behöva veta
som hyresgäst på ön:
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/
files/dokument-media/sandbote2019.pdf
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Storstockholms naturguider tipsar;

SÖNDAG 3 MARS
Ugglor på Djurgården
Vårvintertid är ugglelyssningstid. Ronny Fors leder
denna tur ut i Nationalstadsparken på spaning efter
berguv och kattuggla. Passa på att ta med barn/tonåringar/barnbarn etc på en naturvandring i tidig vårkväll.
Klä dig varmt! Ta med varm dryck i termos och ha bra
(varmt) på fötterna. Samling kl 18.00 vid Universitetet
Ca 3 km, 2-2½ timme
SÖNDAG 10 MARS
Haga - Ulriksdal
Margareta Lysell guidar från Gustavs engelska park
till Ulriksdals barock. Längs Brunnsvikens stränder,
genom skog och över öppna marker fram till Igelbäcken
och slottet. En tidigvårpromenad i den Kungliga
Nationalstadsparkens nordligaste del på span efter
de djur och växter som börjat känna livsandarna
återkomma. Samling kl 10.00 vid busshållplats Haga
Södra (buss 57 från Vanadisplan kl 9.56). Avslut vid
Ulriksdals värdshus (buss 503 mot Ulriksdal 13.28*).
Ca 6 km, 3½ timme
SÖNDAG 17 MARS
Hellas - Björkhagen
Vandra på vårvägar från Hellasgården till Björkhagen
genom två av Stockholms mest nyttjade naturreservat
– Nackareservaten. Är våren på väg? Hur har vintern
varit? Har fåglarna börjat sjunga? Blommar hasseln?
Har isen gått upp? Har grodor och paddor börjat
kvickna till. Varje vår är sin egen föreställning.
Ronny Fors leder denna vandring på förmodligen
lättgångna stigar genom kulturmark och skog. Samling
kl 10.00 vid Hellas. Avslut i Björkhagen.
Ca 3 km, 3 timmar

SÖNDAG 24 MARS
Lindholmen i Vallentuna
Nu är sälgen – livets frukost – på gång och videkissarna
har krupit ur skalen. Varför är sälg så betydelsefullt? Och
vad har Lindholmens gård i Vallentuna med Gustav Vasa
att göra? Margareta Lysell leder turen genom ett rikt och
mosaikartat landskap där ädellövskog, sumpskog, sjö
och hagmarker ständigt blandas. Samling kl 10.30 vid
Lindholmens station (tåg från Östra station kl 9.50* mot
Kårsta).Ca 5 km, 3½ timme

SÖNDAG 31 MARS
Knoppar och träd i Eskilsparken i Handen
Träd har i alla tider varit viktiga för människor, både
praktiskt och som föremål för andlig dyrkan.
Följ med Lisa Lundin på en tur i Eskilsparken, mitt i
Handens tätort. Lär dig känna igen träden på vintern,
innan bladen har slagit ut och lyssna till historier och
myter om de olika träden i parken. Samling kl 11.00 på
P-platsen vid Eskilsvägen, ovanför Eskilsparken
(ca 400 m öster om Handens pendeltågsstation).
Ca 1½ timme. 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  tiden på sl.se
Mer information:

www.utinaturen.nu
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