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Skogen – en viktig resurs
I januariavtalet som regeringen slöt med Liberalerna
och Centerpartiet finns en punkt om att man ska tillsätta en utredning om skogen. Gruppen består av fyra
utredare och kallas kort och gott för Skogsutredningen,
se nästa sida för länkar. De ska titta på fyra olika delar;
Finna balans mellan brukande och skydd av fjällnära
skog, se över statens roll när det gäller nyckelbiotoper,
hitta nya flexibla skydds- och ersättningsformer samt
hur ska internationella åtaganden om biologisk mångfald kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi? På Skogsutredningens hemsida kan man ge
förslag på hur dessa frågor kan lösas. Det är svåra och
komplicerade frågor som skogsintresserade människor
har pratat väldigt länge om. Utredningen ska vara helt
klar 1 juli 2020.
Vår riksförening bjöd in till en träff med utredarna
i februari. Bland åhörarna var undertecknade, flera
länsförbund i landet, Sebastian Kirppu och Helena
Björnström, Skydda skogen samt Daniel Bengtsson
från BirdLife Sverige. Det blev en bra diskussion där
bl a frågor såsom Vad är sektorsansvaret? ”Branschens
fond” kanske skulle kunna vara en lösning, där skogsbranschen själva betalar in till en fond som ersätter
skogsägare som har nyckelbiotoper på sin mark. Vad
kan skogsägarna ha för kunskapskrav var en annan
fråga som diskuterades.

KALENDER

18 april
22 maj		
24 maj		
12-14 juni

!

Länsstämma
Biologiska mångfaldens dag
Gröna kilarnas dag
Riksstämma, Mora

Vi i Länsförbundet har under förra året varit med
i Länsstyrelsens arbete med en handlingsplan för
skogen. Det resulterade i en nulägesanalys av skogen i
Stockholms län. Länsstyrelsen har nu skickat en ansökan till Skogsstyrelsen för en förlängning på projektet
där det ska diskuteras en fortsättning.
Under ett av mötena diskuterades nulägesanalysens
rubriker och en av skogsnäringens företrädare ville
ändra en rubrik från ”Områden med höga naturvärden” till ”Hinder för skogsproduktion”. Som tur var
reagerade alla andra negativt på detta så det blev inte
så. Men det säger något om hur skogsnäringen ser på
saken. Om det blir en förlängning av projektet är det
viktigt att bevaka att det inte bara kommer att handla
om ökad produktion.
Några kretsar har skogsgrupper och arbetar med
skogen runt om i länet och även vi i länsförbundet har
en skogsgrupp där Ronny Fors är sammankallande.
Den har kommit igång igen efter förra årets dvala.
Den 16 februari var 5 medlemmar i gruppen ute och
tittade på en avverkningsanmälning på Torö, Nynäshamn. En rapport kommer att skickas till Skogsstyrelsen med en uppmaning att de går ut och gör en
nyckelbiotopsinventering eftersom gruppen hittade
flera signalarter såsom gammelgranslav, sårläka,
långfliksmossa, spår av bronshjon och thomsons trägnagare och viktiga strukturer i skogen som gynnar
den biologiska mångfalden.
Vi vill också passa på att välkomna er till länsstämman lördagen den 18 april! Alla medlemmar är
välkomna och alla som är utsedda av sin kretsstyrelse
att representera kretsen har rösträtt (upp till ett visst
antal), se info på nästa sida.
Beatrice Sundberg, ordförande
Ronny Fors, ledamot i länsförbundet
och ordförande i Nackakretsen

Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 2-2020 (mars)
				

Foto: Ronny Fors

Månadsbladet

Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2

Stockholms län

Inbjudan: Länsstämma 2020

Mars 2020

lördag 18 april kl. 09.30 -15.00
Månadsbladet
Stockholms län

Plats:

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 11 april
Anmäl dig senast 11 april till
karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se
Uppge om du kommer som medlem eller ombud för
en krets samt om du är med hela dagen, bara på förmiddagen eller bara på eftermiddagen.
Länsförbundet bjuder på fika och vegetarisk lunch.
Har du några allergier, ange det när du anmäler dig så
fixar vi det. Ingen kostnad.
Har du frågor? Kontakta Beatrice Sundberg,
beatrice.sundberg@naturskyddsforeningen.se.

Program
09.30

Samling och kaffe

10.00

Välkommen samt info om dagen

10.05

Linna Gadde och Anton Örtell från
Fridays for Future berättar om rörelsen
och arbete med skolstrejkerna för klimatet.

10.45

Pella Thiel pratar om Naturens
rättigheter och Omställningsrörelsen.

12.00

Lunch

13.00

Länsstämma inklusive diskussion om
länsförbundets verksamhet. Mötesord
förande är Florian Reitmann.

Ca 15.00

Avslutning

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. Två trappor upp, hiss finns.
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Pella Thiel. Foto: Annika af Klercker

Välkommen till 2020 års länsstämma!
Under förmiddagen får vi två föreläsningar. Dels en
med ungdomar från Fridays for Future som berättar om
skolstrejkerna för klimatet och dels en med Pella Thiel
som pratar om Naturens rättigheter och Omställningsrörelsen.
Efter lunch börjar stämmoförhandlingarna. Alla
intresserade medlemmar är välkomna!
Stämmohandlingarna kommer finnas på länsförbundets hemsida senast en vecka innan stämman.
https://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/

Foto: FFF

Naturskyddsföreningens rikskansli,
Åsögatan 115 2tr, Stockholm
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Kommitédirektivet finns här: http://media.skogsutredningen.se/2019/12/dir-2019_46.pdf
Information om skogsgruppen i Stockholms län
samt kontaktuppgifter till Ronny Fors finns här:
https://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/
om-oss/skogsgruppen/

Aktiviteter på
Biologiska mångfaldens dag
och Gröna kilarnas dag?
Arrangerar ni utflykter på Gröna kilarnas dag (24
maj) eller Biologiska mångfaldens dag (22 maj)? Då
vill vi veta det!
Länsförbundet sammanställer och layoutar affischer
(PDF) för dessa båda dagar som sprids via kommuner,
andra organisationer och våra egna kretsar i länet.
Skicka gärna ett mail med information om aktiviteter till karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se
senast den 4 maj så kommer ni med på affischerna!

Grundläggande föreningskunskap
/ Styrelseutbildning - två kvällar
Torsdagarna 16 + 23 april kl. 18.00-21.00
(det är viktigt att du är med båda gångerna)
Plats: Brygghuset, Norrtullsgatan 12N
Grundläggande föreningskunskap för dig som är aktiv i
en ideell förening (ej bostadsrättsförening). Lär dig allt
du behöver veta och lite till!
Detta går vi igenom:
Föreningens grunder, Stadgans betydelse
Årsmötets funktion, rättigheter och skyldigheter
Styrelsemöten, Hur man skriver protokoll
Styrelsens beslutskompetens och beslutens giltighet
Styrelsemedlemmarnas roller, Beslut, avtal och lag –
vad gäller?, Styrelsens juridiska ansvar för fattade
beslut, GDPR
Sista anmälningsdag 2 april. Begränsat antal platser anmäl dig redan idag! PÅ Studiefrämjandets webb:
https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan
Pris: Kostnadsfritt för personer från grupp eller förening
som har ett aktivt samarbete med Studiefrämjandet
Stockholms län. Övriga 1 500 kr.

Boka in redan nu!

22
maj

24
maj

Biologiska
mångfaldens dag

Gröna kilarnas
dag

12-14
juni
Riksstämma
Mora
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Volontärer sökes till Trädgårdsmässan
Nu närmar sig årets final i SM i fågelholk och som
vanligt går den av stapeln under mässan Nordiska Trädgårdar (Trädgårdsmässan) i Älvsjö. Riksföreningen
har en stor monter där vi ställer ut årets finalistholkar
under mässans fyra dagar där en kan beundra verken
och också rösta på sin favoritholk. Vi söker volontärer
under mässan som kan hjälpa till i montern!
Vad kan man hjälpa till med på mässan? Räkna rösttalonger (vi får in ca 7000 st under helgen), dela ut
rösttalonger, hålla montern snygg, värva medlemmar
(vi har förstås värvare på plats också som har fokus på
detta men är ju roligt om man vill bidra till detta!), assistera moderator vid vår intervjuhörna – hålla koll på
PA-systemet, mikrofoner, hämta kaffe till gäster m.m.
Har du sakkunskap om frågor kopplade till biologisk
mångfald, fåglar, bin eller dylikt – är det ett stort plus!

Upplev skärgårdens pärla
- hyr föreningens stuga på

Stora Sandböte

Skicka intresseanmälan till erica.lintrup@naturskyddsforeningen.se, senast 6 mars.
Ange vilka dagar du kan hjälpa till - hel eller halvdag - torsdag-söndag 26-29 mars. Mässans öppettider är 9-18 och finns i Älvsjö. En stor fördel om du
har möjlighet att medverka minst 2 av dagarna.

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 2020 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-du-kangora/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 8 MARS
Vårvinter i Fagersjö skog
Upplev en speciell skog med riktigt gamla, stora, träd
och varierande naturtyper. Anders Tranberg tar dig runt
och berättar om skogen, fåglarna, naturen och en del
kulturhistoria. Samling kl 11:00 utanför Hökarängens
T-bana, södra uppgången (inte mot Örbyleden)
Ca 2,5 km, 2 timmar
SÖNDAG 15 MARS
Judarn - istid och klimat
Redan innan Gerhard de Geer presenterat sina teorier
om istidens förlopp hade Svante Arrhenius förklarat
koldioxidens betydelse för att vi överhuvudtaget kunde
leva på planeten jorden. Margareta Lysell guidar med
klimatkoppling och istidsperspektiv i detta område med
sina riksintressanta moränryggar. Samling kl 13:00 vid
Åkeshovs slott (T-bana Åkeshov).
Ca 5 km, 3 timmar
SÖNDAG 22 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 löven
slagit ut, lär dig baka barkbröd 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

SÖNDAG 29 MARS
Vårvintertur i Tyresta
Beroende på underlag och väderlek tar vi en tur i landskapet runt Tyresta by tillsammans med Peder Curman.
Vi njuter av snön (förhoppningsvis), hagmarkerna, och
träden. Kanske de allra tidigaste vårtecknen kan anas,
och kanske har grönfink och gulsparv börjat sjunga inför
häckningssäsongen. Samling kl. 13:00 vid naturum Nationalparkernas hus, Tyresta by (buss 807* från Gullmarsplan läge T kl 11:53, byte till 807 i Brandbergens centrum)
Ca 3 km, 2 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

Nya styrelseledamöter eller gruppmedlemmar?
Glöm inte att skicka mailadresserna till karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se så ser jag till
att personen kommer med i prenumerationslistan för Månadsbladet.
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