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Denna regniga försommar får man väl 
trösta sig med att snart kommer svam-
parna i skogen. 

Linköpings kommun har nu kommit ut 
med ett nytt naturvårdsprogram med en 
uppdaterad inventering av kommunens 
naturvärden. Man föreslår också gläd-
jande att nya naturreservat bildas på 
kommunägd mark intill tätorterna.  

Till exempel kan ett nytt naturreservat i 
Ekängsdalgången knyta ihop Ullstämma-
skogen och Vidingsjö. Kommunens pla-
ner på en grönstrukturplan går långsamt 

och verkar inte ha tagit ett helhetsgrepp 
på grönstrukturen i hela tätorten och för-
bindelser med omkringliggande natur. 
Vid detaljplanearbetet med förtätning i 
Majelden saknades en analys av hur tall-
skogen i området utgör en viktig länk i 
ett större ekologiskt samband.  

En grönstrukturplan över Linköpings stad 
bör redovisa vad som är viktig natur och 
vilka gröna fläckar som kan bli aktuella 
för exploatering. 

Hälsningar  

Björn Ström 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 
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Ordförande Björn Ström 
Foto Inger Nylin-Karlsson 

Vårens fototävling verkar ha haft ett tema som berör. Fantastiskt vackra, stämningsfulla och livliga bilder över 
östgötska vattendrag har skickats in till tävlingsjuryn. Juryn hade en fantastisk uppgift att titta på, och njuta av, 
alla fantastiska naturbilder. Men vad är det som kännetecknar en bra bild? En vacker scen? En speciell stämning? 
En rolig händelse? Liv och rörelse? Stillhet? Det mesta fanns representerat, och att utse en vinnare var inte lätt. 

Slutligen kunde dock juryn enas om en vinnarbild: Kväll vid Stjärnorpsravinen av Carin Gondesen. Motivering-
en lyder som följer: ” Färgerna är helt fantastiska där vattnet slingrar sig fram genom den lummiga omgivningen. 
Det är en nästan magisk stämning över bilden!". 

/Fotojuryn genom Erika Weddfelt 

VÅRENS FOTOTÄVLING : ÖSTGÖTAVATTEN 

Vinnarbilden: Kväll vid Stjärnorpsravinen, Foto: Carin Gondesen 
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Till hösten anordnar vi en ny fototävling. Den här gången är temat HÖSTLÖV!  
Mejla dina bästa/roligast/vackraste… bilder till naturskyddsforeningen.linkoping@gmail.com senast den 10:e 
november 2012. Första pris är ett presentkort på 500 kr på en friluftsbutik i Linköping. Prisutdelning sker vid 
årets adventsfika. Varje tävlande får skicka in tre bidrag. Beskriv kort var och när bilderna är tagna.  
Vinnare, och eventuellt andra tävlingsbidrag, publiceras i vår kretstidning och på vår hemsida 
www.naturskyddsforeningen.se/linkoping. 

 /Fotojuryn genom Erika Weddfelt 

INBJUDAN TILL FOTOTÄVLING HÖSTEN 2012 

FLER BILDER FRÅN FOTOTÄVLINGEN 

Tallen står i siluett mot den fina solnedgången över 
Vättern (Hästholmen ). 

Foto: Barbro Nelly  

En marsdag vid Roxen (Stjärnorp), allting hade 
samma färg, himmel och vatten och det kändes långt 
till våren. 

Foto: Charlotte Hagstad  

Vågrörelse (Hästholmen ). Med lång slutartid ser man 
vågornas rörelse. Det ligger issörja i vattnet som gör 
det hela mer spännande. 

Foto: Barbro Nelly  

Höstvass vid Svalsjön i Kinda. Klarblå himmel speglar 
sig i sjön. 

Foto: Carin Gondesen  
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Under hösten ordnar Naturskyddsföreningen Lin-
köping följande två studiecirklar. 

Välfärd utan tillväxt- bokcirkel 

Start onsdag 12 september 18.30 
Tim Jackson har skrivit en intressant, tankeväck-
ande och omtalad bok som heter ”Välfärd utan till-
växt”. Huvudbudskapet är att vi måste tänka an-
norlunda hur vi ser på vad begreppet ekonomi in-
nebär och hur det påverkar naturen, samhället och 
planeten.  

Under en bokcirkel på fem gånger samtalar vi om 
hans bok och hur vi kan skapa en bättre värld. An-
talet platser är begränsat.  

Pris 150 kr och bok ingår. Övriga cirkelträffar blir 
26/9, 10/10, 24/10 och 7/11. Tidpunkt för 
bokcirkeln föreslås till 18.30-20.45.  
 
Anmälan till: Studiefrämjandet, Stefan Arrelid   
011-290907 - stefan.arrelid@studieframjandet.se 
Information: Pär Thorell 070-680 99 99 eller 
par.thorell@telia.com 

De stora Rovdjuren 

Start tisdag 23 oktober 18.30 
De stora rovdjuren finns åter i Sverige och är skyddade i 
lag. I denna studiecirkel söker vi kunskap om dem i böcker, 
kurstexter, Internet och egna erfarenheter. Studiecirkeln 
genomförs i samarbete med Studiefrämjandet. 
 
Info och anmälan: Göran Toss 0768-30 60 64. 
Plats Studiefrämjandet, Platensgatan 25, Linköping. 

LÄR DIG NYTT - GÅ PÅ STUDIECIRKEL I HÖST 

Tycker du att det är svårt att fylla hela kundvagnen 
med ekologiskt när du handlar mat? Naturskydds-
föreningens gröna guide tipsar om några värstingar” 
som är bra att börja med. 

Kött - Läs artikeln ”Enorma konsekvenser för na-
tur och djur” på sidan 7, om du inte redan har gjort 
det. Förutom de argument som omnämns där bi-
drar naturbetesdjur till levande landskap och biolo-
gisk mångfald. 

Kaffe - På kaffeplantager används ett av världens 
farligaste bekämpningsmedel som varit förbjudet 
länge i Sverige och EU. Det skadar - och dödar - 
både natur, djur och människor. Välj därför ekolo-
giskt kaffe! 

Bananer och vindruvor - Två frukter som är 
riktigt hårt besprutade. På bananodlingar används 
extremt miljöfarliga bekämpningsmedel som ger 
arbetarna och deras barn nervskador. Vindruvor, 
med sina tunna skal, kan innehålla rester av flera 
kemiska bekämpningsmedel. Välj därför ekologiska 
bananer, vindruvor, russin och vin – eller något 

annat när ekologiska alternativ inte finns. (I ett EU-
stickprov på ett paket russin hittades till exempel rester av 
26 olika bekämpningsmedel.) 

Mejeriprodukter – Dessa produkter härrör också från 
djurriket, och bidrar således också till stora utsläpp av växt-
husgaser. Välj ekologiska alternativ, som gör att mindre 
mängder gifter kommer ut i naturen till följd av odling av 
foder. Ingen regnskog skövlas heller i Brasilien och andra 
länder, eller natur och människor förgiftas, för att svensk 
boskap ska få billigt foder. 

Potatis – Detta är den gröda som besprutas mest i Sve-
rige. Värst är King Edward. Välj därför ekologiskt odlad 
potatis. 
 

Källor: 

www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/ata/5-
varstingar/ 
www.dyraremat.nu/wp-content/uploads/2011/09/
broschyr_miljosmartmat.pdf 

 Erika Weddfelt  

FEM VÄRSTINGAR ATT BYTA TILL EKOLOGISKT  

Foto: Göran Toss 
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Vattenråd är lokala samverkansorgan där berörda aktörer kan mötas och diskutera fram gemensamma lösningar i 
vattenfrågor. I alla områden kring större vattendrag, så kallade avrinningsområden, har det bildats vattenråd vars 
roll är att hjälpa myndigheter med kunskap om det egna vattenområdet och föra ut föreslagna åtgärder på lokal 
nivå. Däremot är vattenrådet ingen myndighet, utan är tänkt som en mötesplats där olika perspektiv kan bytas 
mot varandra. Vattenrådens organisation ser lite olika ut beroende på lokala förutsättningar. Vattenråd ska re-
presentera alla intressen i området och ge alla som berörs av vattnet möjlighet att delta i diskussionerna. 

Allt i vår omgivning kan knytas till vatten – det vi 
äter, det vi ser omkring oss i naturen, vår historia, 
vårt välbefinnande och vår rekreation… Vattnet är 
vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för 
allt liv! Dessutom är vattnet livsmiljö för många 
tusen arter av växter, insekter, fåglar och smådjur 
som, för att kunna överleva, är beroende av vatten 
av en god kvalitet. 

Sedan våren 2012 är Naturskyddsföreningen i Linköping 
representerade i Stångåns Vattenråd. I detta vattenråd finns 
aktörer från både jordbruket, turismen och naturvården re-
presenterade, och tillsammans försöker vi arbeta för en 
bättre miljö och vattenkvalitet i Stångån. Det handlar ex-
empelvis om att minska risken för översvämning vid höga 
flöden, öka tillgängligheten till vattnet för turister och 
skapa bättre förhållanden för fiske och rekreation i hela 
Stångådalen.  

Är Du intresserad av att gå med i ett vattenråd?  
Kolla på www.vattenmyndigheterna.se och 
www.vattenorganisationer.se för att hitta till ett vattenråd 
där just du bor!  

Det finns även broschyrer och annan information hos  
Vattenmyndigheten. 

Under hösten genomför länsstyrelsen vattenvandringar, för 
mer info besök www.lansstyrelsen.se/ostergotland. 

Karin Johannesson 

VATTENRÅD - VÅRDAR VÅRT VATTEN ! 

Foto: Andreas Sahlman 

FAKTARUTA - VAD ÄR ETT VATTENRÅD? 

I många svenska landskap har man genomfört in-
venteringar av kärlväxternas utbredning inom 
landskapet, till exempel Uppland 2010.  

Östergötland har hört 
till undantagen fram 
till 2011 då förening-
en Östergötlands 
flora bildades för att 
genomföra en inven-

tering av Östergötlands kärlväxter.  

Den flora som Erik Genberg gav ut på 1970-talet 

börjar bli föråldrad och det var stora delområden som 
inventerades.  

Den som vill hjälpa till med att inventera Östergötlands 
flora och kan tänka sig att ansvara för en ruta på 5 x 5 km 
kan kontakta Kjell Antonsson, 013-154503 eller 
kjell.antonsson@home.se. 

Bli medlem i Föreningen Östergötlands flora genom att 
sätta in 50 kronor på plusgiro 60 19 89-7. Läs mer på 
hemsidan www.ostgotaflora.se. 

INVENTERA ÖSTERGÖTLANDS KÄRLVÄXTFLORA ! 

Foto: Göran Toss 

mailto:kjell.antonsson@home.se


Vartannat år har Naturskyddsföreningen riksstämma 
då man väljer ny ordförande och styrelse för förening-
en och behandlar motioner från medlemmarna. I år 
ägde stämman rum i Falkenberg den 15-17 juni.  

På Naturskyddsföreningens internet-forum Naturkon-
takt efterlyste föreningens klimatkoordinator Urpo 
Taskinen från Jouksengi i Tornedalen, om någon ville 
cykla med honom till stämman. Jag nappade på detta 
och följde med honom från Linköping.  

Vi startade på måndagen den 11 juni och kom fram till 
Falkenberg efter 30 mils cykling på torsdagen den 14 
juni.  

Urpo genomförde cykelturen för klimatets skull. Han 
har sålt sin sista bil och vill visa att det går att leva 
utan bil och att hotet mot vårt klimat är så allvarligt 
att vi redan nu borde sluta att släppa ut fossilt koldi-
oxid. 

Fredagen den 15 juni ägnades åt seminarier. Bland an-
nat genomförde vi ett möte där vi diskuterade att 
bilda en cykelgrupp inom Naturskyddsföreningen. 
Gruppen skulle kunna jobba med cykelpolitik och 
stötta lokala cykelgrupper inom Naturskyddsförening-
ens kretsar.  

Vidare genomfördes också ett rådslag kring hur Na-
turskyddsföreningen skall jobba med omställningen 
till ett hållbart samhälle. Alla deltagare fick komma 
med förslag och rösta på ett antal förslag.  

Vid fredag lunch anlände också kretsens två andra om-
bud, Erika Weddfelt och Pär Thorell, med tåg. Från 
Linköping deltog även Göran Toss som represente-
rade länsförbundet i Östergötland. 

På lördagen inleddes själva stämman med genomgång av 
verksamhetsberättelsen och val av hedersmedlemmar i Na-
turskyddsföreningen. Eftermiddagen ägnades åt arbete i 
utskott med olika inriktningar där motionerna och styrel-
sens propositioner diskuterades inför stämmans beslut på 
söndagen.  

På lördagskvällen var det fest med havstema, på hotell 
Strandbaden, där också stämman ägde rum. 

Söndagens stämma inleddes med val av riksordförande där 
det fanns två kandidater. Efter en sluten omröstning mel-
lan nuvarande ordförande Mikael Karlsson och Karin 
Åström fick Mikael förnyat förtroende för två år.  

Eftermiddagen av stämman ägnades åt behandling av 89 
motioner och stämman kunde avslutas i tid vid 18:00.  

På söndagskvällen deltog jag i en visning av laxtrappan i 
Ätran i Falkenberg. De har en vandrande laxstam i Ätran 
och de skall riva en mindre dam vid ett kraftverk där ett 
mindre vattenflöde passerar så att laxen kan vandra i en na-
turlig fors. 

Det är alltid kul att åka på en stämma och träffa andra en-
gagerade människor från hela Sverige.  

Nästa år blir det en rikskonferens i Kronobergs län. 

Björn Ström 

 

RAPPORT FRÅN NATURSKYDDSFÖRENINGENS RIKSSTÄMMA 
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Foto: Björn Ström 

Foto: Björn Ström 
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Det är lätt att drunkna i alla miljötips, och man kan 
bli rådvill i sin strävan att vara en god och medveten 
miljövän. Det finns dock en faktor som har avgö-
rande betydelse för både djur och natur, och det är 
köttindustrin. Denna står för majoriteten av värl-
dens växthusgaser, alltså mer än bilar och flyg till-
sammans. Den är även den största orsaken till djurs 
lidande i världen. Betyder då detta att man måste 
bli vegetarian om man är djur- och naturvän? Inte 
alls, men man ska börja fundera över sin egen kött-
konsumtion. 

För det första, att börja äta mindre kött är en för-
ändring som får stora positiva konsekvenser. Om 
världens befolkning skulle minska köttkonsumtion-
en skulle ju även utsläppen av växthusgaser minska. 
Enkel matematik. Det är främst vi i västvärlden 
som måste ändra våra vanor, då det är vi som äter 
allra mest kött per person. (Att kycklingkött skulle 
vara mer klimatsmart stämmer inte alls, så länge 
fodret innehåller sojabönor, vars odling orsakar för-
ödande regnskogsskövling och tillhörande klimatpå-
verkan.) 

För det andra, om vi blir noggrannare med vilket 
kött vi köper kan vi minska antalet djur som lider i 
grymma djurfabriker. De mer djurvänliga alternati-
ven är ekologiskt och KRAV-märkt kött, djur som 
får vistas och beta utomhus, samt vilt. Om fler ef-
terfrågar kött från djur som har haft ett gott och 
värdigt liv skulle den marknaden öka. Visst är det 
köttet dyrare men om man äter kött mer sällan blir 
den totala kostnaden för kött den samma.   

Det finns inga vetenskapliga bevis för att man bör 
äta kött i den utsträckning som vi i västvärlden gör. 

Snarare är det starka krafter inom köttindustrin som vill få 
oss att tro att vi behöver stora mängder animaliskt protein 
för att må bra eller bli smala. Detta stämmer inte utan är 
inget annat än en jakt på ökad försäljning och vinst för före-
tagens del. Sverige har ökat sin köttkonsumtion med 67 % 

sedan 1990, och parallellt med detta har andelen importe-
rat kött ökat och svenskt kött minskat. 

De producenter som behandlar sina djur värst kan pressa 
ner priserna mest, och det är kött från dessa producenter 
som konkurrerar ut det mer etiskt försvarbara köttet, som 
rimligen måste kosta mer. Tänk på det när du väljer kött i 
butiken!  

Summa summarum – följande två ändringar i dina mat-
vanor får stora positiva konsekvenser på natur och djur: 

1. Ät mindre kött. 

2. Välj ekologiskt eller KRAV-märkt kött, kött från 
svenska djur som betat utomhus, eller vilt. 

Erica Hedberg  

ENORMA KONSEKVENSER FÖR NATUR OCH DJUR 

Foto: Andreas Sahlman 

Fältbiologerna är en rikstäckande förening för alla ungdomar som är intresserade av natur och miljöfrågor. Fält-
biologerna har startat en ny klubb i länet under namnet Östergötlands Fältbiologer med utgångspunkt i Linkö-
ping 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! 

Se mer under www.faltbiologerna.se/ostergotland 

ÖSTERGÖTLANDS FÄLTBIOLOGER 



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

KRETSTIDNING NR 2—2012 

Kretsstyrelsen 2012 

Ordförande Björn Ström Åbylundsgatan 36 
 013-10 34 51 582 36 LINKÖPING
 bjorn_strom@telia.com 

Vice ordförande Erika Weddfelt Silverstigen 2 
 070-996 27 21  587 29 LINKÖPING 

Sekreterare Göran Toss Rådjursvägen 5 
 013-12 13 11 587 31 LINKÖPING 

Kassör Inger Nylin-Karlsson Åbylundsgatan 21B 
 013-12 68 82 582 36 LINKÖPING 

Ledamot Pär Thorell Dalslund Gärdala  
 013-12 35 78 590 41 RIMFORSA 

Ledamot Karin Johannesson Björkliden 79   
 013-12 81 60  586 65 LINKÖPING 

Övriga e-postadresser, se naturskyddsforeningen.se/linkoping 

Bli programutdelare 

Cirka hälften av upplagan av detta program delas 
ut av medlemmar som ställer upp som program-
utdelare i sitt område. En utdelare delar ut pro-
gram 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. 

Medlemskap i Naturskyddsföreningen 

Ordinarie medlemsavgift är 295 kr/år vid en-
gångsbetalning eller 24 kr/mån via autogiro.  

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

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.  

Medlemsavgiften sätts in på plusgiro 901909-2 
(Naturskyddsföreningen – Riks). Du kan också bli 
medlem via www.naturskyddsforeningen.se 

Medlemmars adressändringar meddelas direkt till 
riksorganisationen i Stockholm 

Svenska Naturskyddsföreningen 

Box 4625, 116 91 Stockholm 

telefon 08-702 65 00 

Naturskyddsföreningen Linköping 

Naturskyddsföreningen Linköping är en lokal krets av Svenska Natur-

skyddsföreningen. Lokala kretsar finns i nästan alla Sveriges kommu-

ner. 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, bl.a. genom skötsel av vår äng. 

Besök kretsens webbplats 

På www.naturskyddsforeningen.se/linkoping fin-
ner du aktuella aktiviteter, uppgifter på styrelsen 
mm. Lägg gärna in ett bokmärke. Lämna gärna 
synpunkter till webbmaster Andreas Sahlman, 
andreas@sahlman.net. 


