Kretstidning nr 2—2010

Teckning Frida Lögdberg

Inlaga: Naturcentrums medlemsföreningars aktivitetsprogram

Ordförande har ordet

Innehåll i det här numret

Nu inför valet i höst har vi liksom inför tidigare val satsat på
att gå ut med en enkät till fullmäktiges partier om vad de tycker i ett antal lokala natur- och miljöfrågor.
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Nätpromenad med linköpingskretsen!
Vinn ett presentkort på 500 kr hos Naturkompaniet genom att svara på frågor om Naturskyddsföreningen
i Linköping! Alla svaren hittar du på kretsens hemsida www.naturskyddsforeningen.se//linkoping.
Mejla dina svar till erika.weddfelt@naturskyddsforeningen.se senast 25 oktober. Vi behöver också veta
ditt namn, medlemsnummer (se adressetikett), e-postadress och ett telefonnummer där vi kan nå dig. Om
flera personer har lika många rätta svar kommer lottning att ske bland dem. Utdelning av vinsten kommer att genomföras i samband med kretsens adventsfika 28 november (alternativt skickas hem). Rätt
svar kommer därefter att publiceras på hemsidan. Lycka till!
1. Hur många lokala kretsar finns det inom Naturskyddsföreningen i Östergötland?
2. Vilken traditionell högtid firas varje år på den äng i Bjärka Säby som kretsen förvaltar?
3. Vad är syftet med skötseln av ängen i Bjärka Säby?
4. Vad har styrelsen gjort för sammanställning inför de senaste politiska valen?
5. Nämn, förutom ängen, ytterligare en lokalt viktig landskapstyp som tas upp på kretsens hemsida.
6. Var hittar man enkelt kretsens aktiviteter på hemsidan (flera svar kan vara rätt)?
7. Nämn ett sätt som alla medlemmar enkelt kan bidra praktiskt till kretsens arbete (flera svar
kan vara rätt).

Naturskyddsföreningen Linköping
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Det biologiska mångfaldsåret rullar vidare
FN utlyste 2010 till det år då förlusten av biologisk mångfald skulle ha upphört. Att utrotningshoten duggar tätare än någonsin har väl ingen
undgått att märka, men uppmärksamheten har blivit större även utanför de frälstas skara. Medan
jag gläder mig åt att möta gråhakedopping,
kornknarr och mindre flugsnappare i Linköpings
fina närnatur, oroas jag av den nya rödlistan där
ejder och gråtrut poppat upp.

medeltemperaturen stiger si och så många grader
dör si och så många arter ut.
I dagsläget har Länsstyrelsen en nyckelroll i skyddet av den biologiska mångfalden, och därför ska
det bli särskilt intressant att höra Kjell Antonsson
berätta för oss den 11 november (för mer information,
se
Natur-

Vad är det som händer i vår miljö. En forskargrupp påvisade B-vitaminbrist hos de döda trutarna, är det effekten av något nytt miljögift? Massmedia har det biologiska mångfaldsåret på sin
agenda. Bara en notis i raden är att miljöministern
nu i juni skickar undertecknade vykort till landets
alla kommuner med uppmaning att skydda sina
rödlistade arter.
Vården om vattensystemen utvecklas. SLU publicerade en utredning om skogsbruk, den sk Mintutredningen som syftar till att ytterligare öka produktionen av skogsråvara, både genom ett intensivare skogsbruk och utnyttjande av randmiljöer.
Samtidigt som man i dagsläget är långt ifrån att nå
miljömålen. Inom jordbruket är situationen än
värre. Och över alltihopa mullrar hotet, att om

centrums inlaga).

Teckning Frida Lögdberg
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Spårning i vinterväder
Det var länge sedan vi hade riktig snö i Östergötland, men i år fick vi njuta länge. Den 14 februari genomförde kretsen tillsammans med Svenska Rovdjursföreningen en heldag i Vargaviddernas naturreservat norr
om Laxå. Vackert solsken och meterdjup snö pyntade med spår av älg, rådjur, räv, lodjur, varg och mycket
annat höll humöret uppe för de flesta av oss 14 deltagare. Sämst gick det för dem som inte hade skidor och
hade oturen att trampa i ofrusen stöpis.
Tyvärr var vargflocken kvaddad av jakten i början av januari och bara en ensam varg hade lämnat sitt spår
på sjön. Desto mer hade två lodjur larvat runt på hyggen och gläntor och hoppat upp på nästan varje större
sten för att sitta och spana efter hare och annat. Vesslorna gjorde klokt i att hålla sig nere i snön där ju
också maten finns. Hermeliner vågade sig oftare upp på snön, ofta i förvånansvärt långa turer över öppna
ytor.
När man spårar bör man följa spåret långt för att se och känna doften av revirmarkeringar, legor, jaktförsök
mm. Grupppen hade en längre diskussion om det doftade räv eller lo på en stubbe där båda lämnat spår. Ett
lodjur hade legat länge vid sjön. På en hög sten såg vi spåren i snön av örnvingar och fötter. Att grilla över
öppen eld och få doften med sig hem i kläderna är ett måste, naturligtsvis. Vi hoppas på fin spårsnö även
februari 2011, men annars kan man se mycket av intresse även när det är mindre snö. Utter, bäver, spillning av diverse arter, insekter och mycket annat som utmanar nyfikenheten.
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Vi avslutade med en vandring i Söderåsens nationalpark och hade turen att grönskan var kanske som allra vackrast med tunna ljusgröna boklöv. Vi återvänder gärna
till Skåne.

Kommentarer från valenkät (forts. från sid 7.)
Fråga 3
S: Vi vill förstärka miljöarbetet i Linköpings kommun, och göra Linköping till en ledande miljökommun i Sverige. Vi har ett
långtgående miljöprogram med visioner, idéer, mål och konkreta förslag som ska göra Linköping till en ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbar kommun. I det arbetet ingår en sammanslagningen av miljönämnden med byggnämnden. Vår kommun växer
kraftigt och kommer att behöva ett tydligare miljöprogram.
Fråga 4
Fp: Vi är generellt inte negativa till prospektering och brytning av mineraler, inte heller uran. Vårt parti är också positivt till
kärnkraft som energikälla. Vad gäller brytning av uran på Östgötaslätten måste angelägenheten av detta dock ställas mot värdet
av att bevara den bördiga åkermarken.
M: Det går inte att svara kategoriskt ja eller nej på den frågan. Om det ska vara aktuellt kräver det att verksamheten uppfyller
mycket stränga miljökrav och att den sköts på ett bra sätt.
Fråga 7
M: Vi tycker att det är viktigt med en god tillgänglighet till området och ser gärna en ökad grad av aktiviteter, riktade mot linköpingsbor som vill öka sitt engagemang för miljö- och klimatarbetet. En sådan verksamhet skulle också kunna vara en viktig pusselbit i undervisning, öppet för alla skolor. Om det sedan är ett Naturum som är bästa lösningen får diskuteras.
Fråga 8
S: Vi kommer dock att fullfölja de redan påbörjade projekten samt beslutade och ingångna avtalen, dvs detaljplaner som redan
är igång.
M: Vi vill i så stor utsträckning som möjligt bevara viktiga områden. Samtidigt måste den alternativa nyttan vägas in, exempelvis säkerhet i trafiken.
Fråga 9

Naturskyddsföreningen Linköping
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Inför valet 2010 - Presentation av resultat från kretsens lokala valenkät
Naturskyddsföreningen Linköping har liksom inför tidigare val ställt ett antal lokala natur- och miljöfrågor till kommunfullmäktiges partier. Vi vill på detta sätt belysa de lokala miljöfrågorna och ge dig som medlem och väljare en
chans att få reda på vad partierna tycker. Frågorna har tagits fram inom styrelsen och några av frågorna har vi ställt
inför tidigare val. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet hade inte lämnat sina svar på enkäten när det var dags för
tryckning av programmet. Nedan presenteras svaren som vi fått in från partierna samt deras kommentarer till vissa
frågor.
Frågor till partierna i fullmäktige (* kommentar finns, se sid 5)

M

FP

C

S

Mp

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

1

Vill Ni bevara och utveckla persontrafiken på Stångådals- och Tjustbanan?

2

Vilken lokal miljöfråga anser Ert parti vara den viktigaste under den kommande mandatperioden? Se svar nedan.

3

Vill ert parti bevara miljönämnden som en fristående nämnd under
kommande mandatperiod?

Nej

Ja

Nej

Nej*

Ja

4

Vill Ert parti tillåta brytning av uran och andra mineraler på Östgötaslätten?

Ja*

Ja*

Nej

Nej

Nej

5

Vilka tre åtgärder avser Ert parti att prioritera när det gäller att bevara och utveckla den biologiska mångfalden? Se sid 7.

6

Kommer Ert parti att aktivt verka för att kommunen satsar på ett Naturum i Tinnerö eklandskap?

Se
kom.

Ja

Ja

Ja

Ja

7

Kommer Ert parti att aktivt verka för att kommunen tar fram en grönstrukturplan som tydligt pekar ut parkmark, grönstråk och gröna kilar
som skall undantas från bebyggelse?

Ja*

Ja

Ja

Ja

Ja

8

Är Ert parti berett att sätta stopp för ytterligare exploatering av eklandskapet
Ullstämma-Sturefors med hänsyn till dess mycket höga naturvärden och viktiga funktion som spridningsväg för många hotade arter?

Nej*

Ja

Nej

Ja*

Ja

9

Kommer Ert parti att se till att tillräckliga resurser avsätts för att fullfölja Linköpings påbörjade och planerade naturvårdssatsningar?

Ja

Ja

Ja

Ja*

Ja

10

Vilken kommunal miljöfråga har Ert parti drivit framgångsrikt under nuvarande mandatperiod? Se svar nedan.

11

Vad vill Ert parti att kommunen i första hand satsar på för att minska kommunens bidrag till negativ klimatpåverkan? Se sid 7.

Fråga 2 Vilken lokal miljöfråga anser Ert parti vara den viktigaste under den kommande mandatperioden?
Mp

Skydda åkermark och känsliga naturområden från exploatering t ex åkermarken väster om Skäggetorp och det internationellt viktiga eklandskapet.

S

Vi vill lyfta fram och utveckla spårbunden kollektivtrafik i Linköping, för att få fler att välja andra färdsätt än bilen.

C

1. Trafiken
2. Jobba för en klimatneutral kommun

Fp

Bevara den värdefulla åkermarken kring E 4:an väster om Stångån.

M

Det finns inte ett svar på en sådan fråga. Vi vill att Linköping ska vara den stad som är ledande på miljöteknik, något
som både bidrar till att förbättra miljö och klimat – men också till att skapa fler företag och arbetstillfällen i kommunen.

Augusti-december 2010
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Inför valet 2010 - Presentation av resultat från kretsens lokala valenkät
Fråga 5 Vilka tre åtgärder avser Ert parti att prioritera när det gäller att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i Linköpings kommun?
1. Reservera minst 10 procent av parkanslaget till naturvård.

Mp

2. Bevara och utveckla värdefulla natur- och parkområden framförallt eklandskapet.
3. Skydda värdefulla gröna stråk och länkar från exploatering t ex växtlighet kring vägrenar och vattendrag.

S

1. Ökade ekonomiska resurser till natur och miljövård.
2. Systematiskt arbete med att skydda värdefulla biotoper.
3. Fortsätta satsningen på Tinnerö och slå vakt om Eklandskapet.

C

1. Fortsatt stark budget för naturvård.
2. Plantera fler träd, främst ekar.
3. Stärk samarbetet med närliggande föreningar.

Fp

1. Bevara tillräckligt breda stråk mellan värdefulla områden.
2. Vara restriktiva vid tillstånd till bebyggelse nära stränder.
3. Bevara grönområden inne i staden.

M

1. Utvecklingen av staden med en attraktiv stadskärna och grönområden.
2. Rusta upp stråken kring Stångån/Kinda kanal.
3. Bevara och utveckla områden med stora naturvärden.

Fråga 10 Vilken kommunal miljöfråga har Ert parti drivit framgångsrikt under nuvarande mandatperiod?
Mp
S

Frågor som vi har jobbat länge med börjar få genomslagskraft som t ex mer lokalproducerat samt miljö – och klimatkrav vid upphandlingar (förslag till Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun) liksom tvågradersmålet i trafiken som antagits i översiktsplanerna. För att ha varit ett mindre parti i opposition får vi vara nöjda.
Flera vill vi säga. Men två viktiga områden har varit grönstrukturplanen samt ökade resurser för miljöövervakning
och arbetet med att identifiera och riskklassificera förorenade områden.

C

1. Vi lyckades med målsättningen att höja anslagen till naturvård och att freda dem vid den generella besparingen.
2. Vi lyckades avsätta en stor summa för ett framtida Naturum vid Eklandskapet.

Fp

Vi tycker att vi har argumenterat för bevarande av värdefull åkermark i kommunens arbete med översiktsplaner och
därmed skapat en större förståelse för detta inom kommunen.

M

Arbetet i Linköping under den gångna mandatperioden har letts av Alliansen, där moderaterna är en del. Att enbart
peka ut en sak är svårt, men vi gläds åt det framgångsrika arbetet med att försköna staden och att göra Linköping
mer attraktivt för människor att bo i.

Fråga 11. Vad vill Ert parti att kommunen i första hand satsar på för att minska kommunens bidrag till negativ klimatpåverkan.
Mp
S
C

Att Tekniska Verken bygger om sin kolpanna till eldning med träbränsle och sätter upp fler vindkraftverk på lämpliga platser
Förtätning av staden, ekologiskt och socialt hållbar stadsutveckling med bland annat satsningar på gång, cykel och
kollektivtrafik.
1.Minska biltrafiken, satsa på gång- och cykeltrafik.
2.Inga fossila bränslen ska användas i Tekniska Verken, inte ens vid köldknäppar

Fp

Minska trafikarbetet för en övergång transporter med bil till kollektivtrafik,cykelåkning och gång.

M

Mycket kan göras för att ständigt minska den negativa miljöpåverkan i våra kommunala verksamheter. Några exempel är energieffektiviseringar samt förbättrad hantering av avfall, kemikalier och läkemedel.

Kommentarer från några partier (vilka anges med * i tabell på sidan 6) återfinns på grund av platsbrist på sidan 5.

Sammanställt av Björn Ström
Naturskyddsföreningen Linköping
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Kretstidning nr 2—2010
Avsändare: Naturskyddsföreningen
Linköping, c/o Björn Ström
Åbylundsgatan 36
582 36 LINKÖPING

Bli programutdelare.
Cirka hälften av upplagan av detta program
delas ut av medlemmar som ställer upp som
programutdelare i sitt område. En utdelare
delar ut program för några postnummer. På
detta sätt spar vi portokostnader och får
pengar som kan användas till aktiviteter i
kretsen.
Om du vill bli programutdelare kontakta
Björn Ström 013-103451.

Naturskyddsföreningen Linköping
Naturskyddsföreningen Linköping är en lokal krets av
Svenska Naturskyddsföreningen. Lokala kretsar finns i nästan alla Sveriges kommuner. I Linköping är vi en av de största
ideella föreningarna.
Detta gör vi i Linköping:

 Tar del av och försöker påverka kommunala beslut som rör
natur– och miljöfrågor

 Ordnar utflykter och föredrag för att sprida kunskap och
förståelse för naturen omkring oss

Medlemskap i Naturskyddsföreningen
Ordinarie medlemsavgift för år 2010 är 295
kr vid engångsbetalning eller 24 kr/mån via
autogiro. Familjemedlemsavgift (hela familjen) för år 210 är 365 kr vid engångsbetalning eller 30 kr/mån via autogiro. För ungdom under 25 år är medlemsavgiften 195 kr
eller 16 kr/mån via autogiro.
Medlemsavgiften sätts in på plusgiro
901909-2 (Naturskyddsföreningen – Riks).
Du kan också bli medlem via hemsidan:
http://www.naturskyddsforeningen.se
Medlemmars adressändringar meddelas direkt till riksorganisationen i Stockholm
Svenska Naturskyddsföreningen
Box 4625, 116 91 Stockholm
tel 08-702 65 00.

Efterlysning av bilder
Vi efterlyser bilder som vi kostnadsfritt kan
använda i kommande programtidningar. Du
får med ditt namn som fotograf. Bilderna
mailas enklast till andreas@sahlman.net.

 Praktiskt naturvårdsarbete, bl.a. genom skötsel av vår äng.

Kretsstyrelsen 2010
Ordförande

Björn Ström
013-10 34 51

Åbylundsgatan 36
582 36 LINKÖPING

Sekreterare

Göran Toss
013-12 13 11

Rådjursvägen 5
587 31 LINKÖPING

Kassör

Inger Nylin-Karlsson Åbylundsgatan 21B
013-14 68 82
582 36 LINKÖPING

Ledamot

Pär Thorell
013-12 35 78

Gärdala Dalslund
590 46 RIMFORSA

Ledamot

Erika Weddfelt
013-12 68 82

Åbylundsgatan 21B
582 36 LINKÖPING

Ledamot

Karin Johannesson
070-264 94 19

Skolgatan 19A
582 35 LINKÖPING

Våra e-postadresser finner du på webbplatsen
http://www.naturskyddsforeningen.se/linkoping

