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S IDA 2

O RDFÖRANDE HAR ORDET
Allemans strand
Linköpings kommun har gjort ett förslag till
”översiktsplan för landsbygden och småorterna”Där utnyttjar även kommunen den
nya möjligheten i plan- och bygglagen att
peka ut områden inom strandskyddet för de
större sjöarna och vattendragen där man kan
tillåta byggnation för att utveckla landsbygden. Dessa områden kallas
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” så
kallade LIS-områden. Detta innebär att det
kan blir aktuellt med byggnation i områden
som tidigare skyddats av det generella
strandskyddet. Det är rätt små ytor som
pekas ut i förslaget till översiktsplan för

landsbygden. Vi kommer ändå att bevaka strandskyddsfrågor framöver i kretsen. Fria stränder utmed våra större
sjöar och vattendrag är viktiga för det
rörliga friluftslivet och viktiga biotoper
för flora och fauna. Sjöstränderna som
många gånger har relativt opåverkad
trädvegetation är också viktiga länkar
mellan olika biotoper
Passa på och njut av vår fina linköpingsnatur under sensommaren och jag hoppas att regnet ger oss svamp.

Ordförande Björn Ström
Foto Inger Nylin-Karlsson

V INNARE AV FOTOTÄVLING - T EMA D JUR I N ATUR
Djur i natur…
…var temat för Naturskyddsföreningens fototävling, som pågått under våren. Alla kopplingar mellan djur och natur har varit

välkomna, och ett antal olika spännande bilder har trillat in. Juryn hade som vanligt en härlig utmaning att välja en vinnare
bland bidragen.
Efter en rafflande finalomröstning kunde juryn till slut enas om en vinnare: Myrmöte vid ingången till en myrstock av Morgan
Lönnevik. Juryn fastnade för denna spännande närbild av myror i interaktion. Är det en närkamp, samarbete eller något annat
vi ser? Vi lämnar det till betraktaren att fundera över dessa små finurliga varelser.
Stort grattis till Morgan, som får ett presentkort på 500 kr i en friluftsbutik i Linköping!
Se fler bilder från fototävlingen på sidan 4.

fotojuryn

Vinnarbilden på tema djur i natur. Foto: Morgan Lönnevik

S IDA 3

S URRANDE HUMLOR –
F ÖREDRAG MED G ÖRAN
H OLMSTRÖM
Ännu nu i september kan vi njuta av humlornas surrande när de söker nektar och pollen (och kanske något
annat också) bland blommorna. Göran Holmström är en
av Sveriges främsta experter på humlor och har skrivit
den första boken om landets alla humlor. Deras levnadsvanor är mer invecklade och fascinerande än man kanske
tror. Den 11 september, Naturcentrum 18.30
kommer han till Linköping och berättar och visar mycket vackra bilder.

K LIMATRIKSDAG 2014
Klimatriksdag i Norrköping! Boka in 6-7-8 juni 2014.
Syftet är att intresserade ska mötas, diskutera och ge
framför allt politikerna förslag till valet 2014 om goda
åtgärder som hanterar klimateffekterna. Under klimatriksdagen bjuds ett program med utskottsarbete, inspiration och föredrag. En fristående intresseförförening skall
bildas för att genomföra arrangemanget klimatriksdag
2014. Ett konstituerande årsmöte sker den 31 augusti kl 14.00 på Arbetets museum i Norrköping.
Sedan är meningen att olika arbetsgrupper ska ta sig an
planering och genomförande under året som kommer.

Några lokala kretsar i Östergötland
och länsförbundet av Naturskyddsföreningen har förklarat
sig villiga att stödja projektet på olika sätt. Det bästa stödet är givetvis om du som medlem i intresseföreningen
för en klimatriksdag 2014 vill arbeta i någon av arbetsgrupperna!
Se klimatriksdagens hemsida för aktuell information
ww.klimatriksdag2014.se
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Ä R DU INTRESSERAD AV EKOLOGISK MAT ?!

Mycket av maten vi äter förstör tyvärr planeten, på olika sätt. Lyckligtvis har det ekologiska jordbruket lösningar på
många av problemen. Men av all mat som konsumeras idag i Sverige är det endast 4 % som är ekologisk. Den siffran vill
vi förbättra!
Varje år vecka 40 anordnar Naturskyddsföreningen den rikstäckande kampanjen ”Miljövänliga veckan”. I år är temat just
ekologisk mat. Under denna vecka kan ALLA som vill hjälpa till! Liten eller stor insats – det bestämmer du själv. All
hjälp är väldigt välkommen och uppskattad!

Är du intresserad av att engagera dig i denna kampanj nu i höst?
Kontakta Erica Hedberg: erica.hedberg@gmail.com

Y T TERLIGARE BILDER I FOTOTÄVLINGEN

Skogsduvor som bor mitt inne i stan har lämnat avtryck på en fönsterruta. Foto Carin Sellgren

Svartvit flugsnappare som satt still några sekunder
Foto David Weddfelt

Larv söder om slattefors. Foto Sören Steinkellner

Dött vildsvin ligger helt i sin päls med alla benen på plats. Foto
Carin Gondesen

S IDA 5

E T T DJUR ÄR INTE BARA EN ORAFFINERAD FALUKORV
”Hur mår maten?” är rubriken på Per Jensens senaste bok
som handlar om djurhållning och djurskydd i Sverige. Per
Jensen är professor i etologi (läran om djurs beteende) vid
Linköpings Universitet, satt som ordförande vid EU- kommissionens vetenskapliga djurskyddsråd under ett decennium samt har varit rådgivare åt svenska regeringen. Han
har många års erfarenhet av forskning inom djurskyddsområdet.
Under våren höll Per ett inspirerande föredrag med samma
rubrik som sin bok i Stadsbibliotekets hörsal för Naturskyddsföreningens räkning. ”Ett djur är inte bara en oraffinerad falukorv, utan har också beteenden” konstaterar Per
i inledningen, och beskriver målande hur vi i Sverige, inom
loppet av bara några decennier, har gått från en mångfaldig
och småskalig djurproduktion till en specialiserad och
industrialiserad djurproduktion.

beteshagar och öppna ängsmarker, miljöer som ligger
många varmt om hjärtat. Däremot ska det ske på ett sätt
som gör att djuren mår bra. Per Jensens personliga tips till
den som konsumerar kött är följande:

 Köp i första hand bara svenskt kött. Sverige har världens skarpaste djurskyddslagstiftning (även om den skulle
kunna vara ännu bättre)
 Köp gärna kött som är ekologiskt (KRAV-märkt eller
EU-ekologiskt), det uppfyller fler krav jämfört med lagstiftningen
 Köp gärna närproducerat naturbeteskött, det bidrar
till kulturlandskapet och är mer ”humant” för djuren. Undvik naturbeteskött från andra länder, eftersom det kan innehålla mediciner och annat som inte är tillåtet i Sverige.
Naturbeteskött från Sydamerika kan gynna skövling av
regnskog.
Ett sätt att få råd med bättre kött är att äta mindre mängd
kött - om man konsumerar exempelvis 50% mindre kött
kan man ju betala 50% mer för det köttet man faktiskt köper.

Han konstaterade att Sverige har en av världens skarpaste
djurskyddslagstiftning, men att det ändå finns aspekter
kring djurhållningen i Sverige som behöver tas upp för debatt. Över huvud taget har kraven på ökad produktion av
kött, mjölk och ägg bidragit till en ökad belastning på djurens välfärd och deras möjligheter att utföra sina naturliga Karin Johannesson & Erika Weddfelt
beteenden inskränks.
Per själv är inte vegetarian. Tvärtom anser han att djurproduktion är viktig för att bibehålla vårt kulturlandskap med

F AVORIT I REPRIS
Om du missade föredraget i februari har du nu chansen
igen. Naturskyddsföreningen Linköping bjuder återigen in
till en föreläsning av professorn i etologi Per Jensen på
temat djurhållning med fokus på matproduktion. Föredraget äger rum den 2 oktober i NaturCentrum Lasarettsgatan 2 klockan 17-19.00. Anmälan senast den 25/9 till naturskyddsforeningen.linkoping@gmail.com.
Arrangemanget är kostnadsfritt och Naturskyddsföreningen bjuder på fika.

Per Jensen under föredrag i februari 2013
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N ATURSNOKARNA I LINKÖPING FINNS
Stort tack till er som deltog i natursnokarna Linköpings uppstartsmöte vid Smedstad dammar i Linköping i söndags den
21 april! Vi som träffades var nästan tjugo personer (ca 8 barn
och 10 vuxna) på en av vårens härligaste och soligaste dagar
hittills. Vi såg och träffade massor med fåglar. Det var skrattmås, knölsvan, sothöns och gräsand. Oscar och Melker hittade en igel att kika på i insektsburken och på slutet hittade vi
nästan en huggorm... Grodorna som våra nya natursnokar
skulle kika på höll sig undan på grund av det höga vattenflödet.

Om vi sen känner för att fortsätta träffas 2014 så är planen att
vi under hösten/vintern försöker göra ett program för hela
året som vi försöker sprida i program och till medlemmar i
Linköpingsområdet. Då hoppas vi bli fler.
Flera intressanta förslag på kommande utflykter diskuterades:
besök på bondgård, utflykt till Naturum Tåkern, utflykt till
fågelreservatet Svartåmynningen, insektssafari och en massa
annat.

Vi som träffades hade en jättetrevlig dag och vi tror att våra
barn kände likadant, tack och lov! Förutom att vi nu ska ha
Syftet med dagens uppstartsmöte var att träffas, lära känna
trevligt i naturen med våra barn ska vi också försöka fördela
varandra och diskutera närmaste framtiden för natursnokarna
ansvaret för minst en kommande utflykt varje gång vi träffas.
i Linköping. Det gjorde vi och vi kom fram till en massa bra
Klarar vi det kommer natursnokarna Linköping att leva visaker:
dare. Det hänger på oss och med det engagemang vi sett hitFörst och främst vill vi fortsätta att träffas. Det känns ju jätte- tills så tror vi på natursnokarna Linköping!
kul och vilken tur att det blev så. Hur hade det annars gått
Thomas, Carina och Oscar Agnevik
med natursnokarna Linköping? Vi som deltog är ju alla småbarnsföräldrar så därför känns det naturligt att vi ska dela på Du som vill ha mejl om kommande utflykter skickar bara ett
ansvaret och arbetet med kommande utflykter. Nästa evene- mejl till: thomas.agnevik.spf@telia.com
mang kommer att bli en guidad fågeltur i Vallaskogen i Linköping i slutet av maj. En av deltagarna erbjöd sig på stående
fot att arrangera en utflykt i augusti. Vilket imponerande
engagemang!

Insektsstudier i Tinnerö eklandskap foto Björn Ström

S IDA 7

S TUDIECIRKEL N ATURVÅRD
OCH S IGNALARTER I SKOGEN
Cirkeln handlar om arter och strukturer som visar på värdefull skog ur naturvårdssynpunkt. Större delen av träffarna äger rum i fält. Antalet träffar och datum bestäms senare. Studiecirkelsstart Studiecirkelstart torsdag 12
september klockan 18:30.på Naturcentrum i Trädgårdsföreningen

Info och anmälan Björn Ström m.fl. 013-103451
bjorn_strom@telia.com

F ÄLTBIOLOGERNA
Fältbiologerna, som är en rikstäckande förening för
alla barn och ungdomar som är intresserade av natur
och miljöfrågor. Fältbiologerna startade förra året en
ny klubb i länet under namnet Östergötlands Fältbiologer med utgångspunkt i Linköping och Norrköping.
Är du en person som sätter värde i naturen och miljön? En som gillar att vistas i naturen och vara med på
roliga aktiviteter med ett gäng underbara personer
med liknande intresse?
Då är Östergötlands fältbiologer något för dig!
Läs mer, www.faltbiologerna.se/ostergotland eller
kontakta Sara Ödling odlingsara@gmail.com.

Lunglav
Foto Björn Ström

S KOGSGRUPPEN BILDAD OCH IGÅNG
Skogsgrupp
”Gillar du kalhyggen?”” Gillar du skog?” Det var två frågor
som vi ställde till folk som passerade, och svaret var övertygande. Många är upprörda över hur skogen behandlas på
många håll. I maj hade Naturskydds-föreningen på många
håll i landet olika sorts manifestation för skonsammare
skogsbruk och ökat skydd av gammelskogar, och vi stod i
hörnet av Stora Torget i Linköping en solig lördag i maj .
Många av dem som stannade var själva skogsägare, och alla
höll med oss: somliga bedriver ett fint skogsbruk men alltför många går för hårt fram. Och samhället måste avsätta
mer resurser för att spara gammelskog. – I januari bildades en skogsgrupp för hela Östergötland- hör av dig om du
vill vara med! Till malin.lundberg.89@gmail.com,
becka.lemoine@gmail.com eller goran.toss@gmail.com.
Vi har startat studiecirklar och kurstillfällen om skog och
försöker skaffa oss kunskap om allt som har med skog att
göra, och vi njuter också av skog värd att njutas. Vi försöker hitta rester av värdefull naturskog. Vi planerar att utnämna årets skogsbrukare, så nominera gärna till oss om du
har förslag på en skogsbrukare som värnar den biologiska
mångfalden!
Göran Toss

Foto Göran Toss

Avsändare:
Naturskyddsföreningen Linköping
c/o Björn Ström
Åbylundsgatan 36
582 36 LINKÖPING

Adressetikett

Du har väl inte missat att vi
finns på facebook?!
Om du går in på vår sida och trycker på gillaknappen så kommer du få uppdateringar om
vad som händer i föreningen, och även diverse
andra intressanta och skojiga tips!
Du hittar vår sida genom att söka på
”Naturskyddsföreningen i Linköping”.

Besök kretsens webbplats
www.naturskyddsforeningen.se/linkoping

Bli programutdelare .
En utdelare delar ut program för några postnummer.
På detta sätt spar vi portokostnader och får pengar
som kan användas till aktiviteter i kretsen.

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

 Praktiskt naturvårdsarbete tex ängsskötsel
Kretsstyrelsen 2013
Björn Ström
Åbylundsgatan 36
013-10 34 51
582 36 LINKÖPING
bjorn_strom@telia.com

Medlemskap i Naturskyddsföreningen
Ordinarie medlemsavgift är 295 kr/år vid engångsbetalning eller 24 kr/mån via autogiro.

Vice ordf. Erika Weddfelt
070-996 27 21

Familjemedlemsavgift (hela familjen) är 365 kr/år
eller 30 kr/mån via autogiro.

Silverstigen 2
587 29 LINKÖPING

Göran Toss
013-12 13 11

Rådjursvägen 5
587 31 LINKÖPING

Marrtin Widin

Rängenvägen 4E

076-7608657

590 45 BROKIND

För dig upp till 25 år är medlemsavgiften 195 kr/år
eller 16 kr/mån via autogiro. Du kan även bli medlem i Fältbiologerna utan extra kostnad.

Kassör

Du blir enklast medlem via föreningens webb
www.naturskyddsforeningen.se.

Ledamot Pär Thorell
013-12 35 78

Dalslund Gärdala
590 41 RIMFORSA

Medlemmars adressändringar meddelas direkt till
riksorganisationen i Stockholm.

Ledamot Karin Johannesson
013-12 81 60

Björkliden 79
586 65 LINKÖPING

Svenska Naturskyddsföreningen
Box 4625, 116 91 Stockholm
telefon 08-702 65 00

Ledamot Erica Hedberg
073-7846163

Hjortvägen 14
587 31 LINKÖPING

Övriga e-postadresser, se naturskyddsforeningen.se/linkoping

