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Ordförande har ordet
Året var 2022 då vi fick en regering och 
riksdagsmajoritet som monterar ner naturvården. Vi 
behövs mer än någonsin, för naturen och framtiden, och 
att vi har blivit mer än trehundrasjuttio medlemmar fler 
än före valet, är väldigt glädjande. Det finns fler positiva 
signaler. Ökande intresse för naturnära skogsbruk. 
Målmedvetet arbete för att låta den biologiska 
mångfalden komma tillbaka, rewilding Sweden. Ökande 
intresse för att komma ut i naturen. 

Ett mycket gott nytt år önskar jag Dig, alla människor 
och en blomstrande natur!

Göran Toss
Ordförande
Naturskyddsföreningen Linköping



Lodjuren på offerbänk
Har du sett ett vilt lodjur? Om inte, så är du inte ensam. 
Det är mycket få som har sett detta vackra djur i det vilda. 
Vintern 2022 såg man spår av 17 lodjur som hade 1-2 
ytterligare i sällskap, dvs hona med unge/ungar. Nästan 
varannan unge dör under sitt första år. En hona med 
ungar rör sig inom ett område som är 1-2 kvadratmil stort, 
och man har beräknat att Östergötlands natur kan bära 
långt fler lodjur än som finns idag. Lodjuret skadar i 
genomsnitt bara 7-9 får per år av de 40.000 som finns
(räkna ut hur många promille det är!). Och lodjuret är helt 
ofarligt för människan. Varför har då länsstyrelsen 
beslutat att 28 lodjur ska få skjutas i Östergötland våren 
2023, från 1 mars till längst 31 mars? Man hänvisar till 
den förvaltningsplan som gjorts på Naturvårdsverket för 
flera år sedan. Det är dags att ändra planen men planen 
är väl inte tvingande? Tillåt lodjuren bli fler!

Är du intresserad av lära dig mer om lodjur är du 
välkommen den 28 mars till Naturcentrum då 
Naturskyddsföreningen har bjudit in Rovdjursföreningen.



  

Januari 
 
Samtal om FN:s klimat- och 
miljökonferenser COP27 och COP15 
Tisdag 24 januari kl. 18.00–20.00 
Undrar du också hur det går till på FN:s konferenser om 
miljö och klimat? Och vad var det egentligen som 
beslutades? Marie Francisco, doktorand på Linköpings 
universitet, deltog i FN:s klimatkonferens i Egypten 
(COP27) och Oliwer Schultz, biolog, deltog i FN:s 
konferens om biologisk mångfald i Kanada (COP15). De 
berättar om och jämför sina erfarenheter från de två 
konferenserna förra året. 
Plats: Naturcentrum i Trädgårdsföreningen 
Kontakt: Annika Elmqvist, 073-834 23 83, 
annika_elmqvist@hotmail.com 
 

Februari 
 
Uppstart: Bokcirkel  
Torsdag 2 februari, 16 februari, 2 mars och 16 mars 
kl 18.00–20.00 
Vi genomför en spännande bokcirkel utifrån Magnus 
Lintons bok Klimat och moral som är en antologi där 
Magnus Linton och åtta forskare skriver om krisens 
moraliska dilemman, historiska möjligheter, 
psykologiska barriärer, ofrånkomliga ansvar och 
kognitiva felslut. Boken köper du in själv. 
Plats: Föreningshuset Fontänen 
Föranmälan: Senast 1 februari till Pär Thorell, 
013-12 35 78, parthorell7@gmail.com 



Östergötlands skogar 
Tisdag 7 februari kl. 18.00–20.00 
Nytt år för skogen och skogsgruppen! Är du intresserad 
av skog och skogsfrågor och vill engagera dig eller bara 
delta, lyssna och vandra? Skogsgruppen presenterar 
sig och berättar om sitt arbete de senaste åren och hur 
de har arbetat med att inventera skog. Carl Alexander 
Lindman som är jurist berättar om utvecklingen i 
skogspolitiken.  
Plats: Naturcentrum i Trädgårdsföreningen 
Kontakt: Göran Toss, 076-830 60 64, 
goran.toss@gmail.com 
 

Mars 
 
Årsmöte med föredrag om tjäder och 
havsörn 
Tisdag 14 mars kl. 18.00–20.00 
Vi börjar med årsmöte och efter årsmötet och fika får vi 
lyssna på ett föredrag av Ulf Hjulström som berättar om 
tjäderns behov av rätt skogstyp och örnens behov av 
grov gammeltall för sitt bo. Ulf Hjulström har arbetat 
inom skogsnäringen men vigt flera decennier åt att 
bevaka havsörnens återkomst och tjäderns allt svårare 
situation. Vi bjuder på fika. Meddela gärna om Du tänker 
komma! 
Plats: Naturcentrum i Trädgårdsföreningen 
Kontakt: Göran Toss, 076-830 60 64, 
goran.toss@gmail.com 
 
 
 



 
  

Ugglor i Tinnerö eklandskap 
Torsdag 23 mars kl. 19.00 
De fina ekmarkerna i Tinnerö eklandskap ger oss stora 
möjligheter att höra ugglor om förhållandena är de rätta. 
Vi gör en vandring och upplever vårvinternatten och 
fikar vid en brasa. 
Kostnad: 20 kr 
Plats: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap 
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51, 073-314 75 46, 
bjorn_strom@telia.com 
 
Östergötlands stora rovdjur 
Tisdag 28 mars tisdag kl. 17.30 
Sedan några år tillbaka har vi både vargar och lodjur i 
Linköpings och Östergötlands skogar. Kjell Bäcklund 
och Cecilia Nordström i Svenska Rovdjurs- 
föreningen följer utvecklingen och har mycket att 
berätta. 
Plats: Naturcentrum i trädgårdsföreningen  
Föranmälan: Göran Toss, 076-830 60 64, 
goran.toss@gmail.com 
 

April 
 
Vårvandring i Tinnerö eklandskap 
Tisdag 11 april kl. 18.00 
Vi söker vårtecken och annat intressant i Tinnerö 
eklandskaps norra del. Björn Ström guidar. Ta med fika 
och kläder efter väder. 
Plats: Bakom Stora Coop vid bron över Haningeleden 
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51, 073-314 75 46, 
bjorn_strom@telia.com 
 



Fagning av Naturskyddsföreningens äng 
Lördag 15 april kl. 10.00 
Välkommen att delta i fagningen av vår äng i Bjärka-
Säby. Fagning innebär att höstens löv och kvistar räfsas 
ihop. Räfsor finns att låna. Vi bjuder på fika. Meddela 
gärna om Du tänker komma! 
Plats: Bjärka-Säby, där vägen mot Bestorp korsar 
järnvägen 
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51, 073-314 75 46, 
bjorn_strom@telia.com 
 
Workshop: Vi bygger bihotell och skapar 
en bivänligare trädgård 
Söndag 16 april kl. 10.00–14.00 
Vad kan du göra för att öka den biologiska mångfalden i 
din trädgård? Under den här workshopen får vi hjälp av 
Eva Gustafsson att bygga ett bihotell och Lisa 
Bengtzohn från LiBe Design berättar om hur man får till 
en bivänligare trädgård. 
Plats: Naturcentrum i trädgårdsföreningen 
Kontakt: Annika Elmqvist, 073-834 23 83, 
annika_elmqvist@hotmail.com 
 
Klädbytardag  
Lördag 22 april kl. 11.00–15.00  
Vi byter kläder till dam, herr och barn. Ta med upp till 10 
rena, hela plagg i gott skick och byt till dig lika många 
”nya” plagg. Inlämning och utlämning under hela 
tidsintervallet.  
Plats: Spektrum Ebbepark, Fridtunagatan 41  
Kontakt: För frågor eller vid intresse för att hjälpa till 
under dagen kontakta 
handla.miljovanligt.linkoping@gmail.com 

 



 
  

Valborg i Naturskyddsföreningens äng  
Söndag 30 april kl. 19.00 
Välkommen att fira Valborg bland vitsippor och 
morkullor med Naturskyddsföreningen på vår äng i 
Bjärka-Säby. Brasan tänds cirka 20.30. Medtag fika. 
Brasan ger bra grillglöd.  
Plats: Bjärka-Säby, där vägen mot Bestorp korsar 
järnvägen 
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51, 073-314 75 46, 
bjorn_strom@telia.com 
 

Maj 
 
Vårvandring i Tinnerö eklandskap 
Tisdag 2 maj kl. 18.00 
Vi söker vårtecken och annat intressant i Tinnerö 
eklandskaps norra del. Ta med fika och kläder efter 
väder. 
Plats: Bakom Stora Coop vid bron över Haningeleden 
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51, 073-314 75 46, 
bjorn_strom@telia.com 
 
Vandring i Månhults naturreservat 
Söndag 7 maj kl. 9.00-15:00 
Vi vandrar i ett av våra fina naturreservat och tittar på 
det fina som reservatet vill skydda. Vi varvar med att 
titta på fåglar, växter och insekter. Vi kommer ofta att 
lämna stigen, så ta på dig grova skor. Ta även med fika 
och kläder efter väder. 
Samlingsplats: Linköpings resecentrum för samåkning  
Kontakt: Göran Toss, 076-830 60 64, 
goran.toss@gmail.com 
 



Biologiska mångfaldens dag 22 maj -
Trädgårdsföreningen och Magistratshagen
Måndag 22 maj kl. 18.00
Den 22 maj är det internationella dagen för 
biologisk mångfald. Följ med på en guidning om värdet 
av biologisk mångfald i staden. Björn Ström guidar i 
Trädgårdsföreningen och Magistratshagen. 
Plats: Naturcentrum i Trädgårdsföreningen
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51, 073-314 75 46,
bjorn_strom@telia.com

Juni
Kvällens fåglar i Tinnerö eklandskap
Torsdag 1 juni kl. 20.30
Upplev sommarkvällen i Tinnerö eklandskap. Björn 
Ström leder en cykeltur i Tinnerö eklandskap på jakt 
efter kornknarr och andra kvällsfåglar. Vi avslutar med 
fika och väntar in skymningen.
Plats: Smedstad dammar, ta med cykel
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51, 073-314 75 46,
bjorn_strom@telia.com



Augusti
Slåtter i Naturskyddsföreningens äng
Söndag 6 augusti kl. 10.00
Vi slår gräset med lie, räfsar ihop och hänger upp på 
traditionellt vis på hässjor. På slåttern bjuder föreningen 
på smörgås och svagdricka vid lunch. Lie och räfsor 
finns att låna. Alla är välkomna!
Plats: Bjärka-Säby, där vägen mot Bestorp korsar 
järnvägen
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51, 073-314 75 46,
bjorn_strom@telia.com



 

Arbetsgrupper 
 
Här presenterar vi våra arbetsgrupper och lite om vad 
som är på gång. Är du intresserad av att vara med, har 
frågor eller vill bara höra lite mer, tveka inte att kontakta 
oss.  
 
Klimatgruppen 
Klimatgruppen har kommit i gång under hösten och vi 
har jobbat med att sätta oss in i Linköpings klimatarbete 
för att se var vi kan göra nytta. Vi träffas varannan 
vecka och har under hösten bjudit in gäster från 
exempelvis Tekniska Verken och Linköpings kommun. 
Under våren kommer Linköpings kommun att lägga 
fram en handlingsplan för klimatet som vi har önskat få 
på remiss, så att vi kan ge våra synpunkter innan den 
klubbas före sommaren. 
 
Är du nyfiken på vad vi gör och vilka vi är – kom och var 
med någon gång. Inga förkunskaper behövs. Du 
bestämmer själv om eller hur mycket du vill engagera 
dig. 
 
Kontakt: Annika Elmqvist, 073-834 23 83, 
annika_elmqvist@hotmail.com 
 

 
 
 
 



 
  

Smarta kartan i Linköping 
Klimatgruppen jobbar med att starta upp Smarta kartan i 
Linköping. Smarta kartan startade 2016 i Göteborg och 
grundtanken är att man vill sprida kännedom om 
hållbara alternativ och visa upp verksamheter där man 
kan hyra, dela, låna, byta, ge eller få men Smarta kartan 
är även öppen för reparatörer och second hand.  
 
I början av året planerar vi för en MapJam som är en 
öppen kartläggningsträff dit vem som helst kan komma 
och hjälpa till att kartlägga vilka verksamheter som 
finns. Vi kommer att skicka ut ett mejl när det är dags 
och är du intresserad av att delta så är du mycket 
välkommen! Planen är att Smarta kartan i Linköping ska 
lanseras i april.  
 
Länk till Smarta kartan: www.smartakartan.se 
 
Kontakt: Tore Haglund, torehaglund@gmail.com 
 
Handla-miljövänligt-gruppen 
Handla-miljövänligt-gruppen jobbar för en mer hållbar 
konsumtion i samhället. Det kan handla om att byta 
grejer med varandra, lära oss om hållbarare alternativ 
till olika produkter och göra utåtriktade aktiviteter. Vi 
anordnar en klädbytardag varje år, i övrigt får 
medlemmarnas intressen styra vad vi hittar på. 
 
Låter det intressant? Hör gärna av dig! 
Följ oss på Facebook: Handla Miljövänligt Linköping 
 
Kontakt: handla.miljovanligt.linkoping@gmail.com 
 



Naturskyddsföreningens äng
Ängsmarkerna i Sverige har till stor del gått förlorade. 
Dessa miljöer är otroligt artrika och förlusten av dessa 
ängsmarker hotar den biologiska mångfalden och 
påverkar pollinatörer som är beroende av blommande 
växter. Strax söder om Bjärka-Säby, där vägen mot 
Bestorp korsar järnvägen, sköter Linköpings 
naturskyddsförening sedan 1972 en ca 1 hektar stor 
äng på traditionellt vis vilket innebär fagning på våren 
och slåtter på sensommaren. Fagning är den stora 
vårstädningen då man krattar bort kvistar och löv 
eftersom ängsblommorna behöver en näringsfattig jord. 
När det är dags för slåtter slås gräset på gammaldags 
sätt med lie, räfsas ihop och hängs upp på hässjor för 
att torka till hö.

Är du intresserad av att hjälpa till med att sköta ängen 
så är du välkommen till vårens fagning eller 
sensommarens slåtter. Varje år firas även Valborg på 
ängen dit alla är välkomna! 

Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51, 073-314 75 46,
bjorn_strom@telia.com



Östergötlands skogsgrupp
Det är hett i skogen, både av bränder, granbarkborrar 
och skördemaskiner. Pappersmassaindustrin anser att 
kalhyggesbruk och plantering är ”det enda som 
fungerar”, men nu höjs allt fler röster för ett mer 
naturnära skogsbruk. Att fälla enstaka grova träd som 
ger betalt för sågvirke. Låta den naturliga återväxten 
ske med de träd som trivs bäst just där, inte minst 
lövträd. Återväta skogarna för att minska torka och 
granbarkborreangrepp.

Om du är skogsintresserad och kanske vill delta i 
Östergötlands skogsgrupp - kom på vårt möte den 7 
februari! Till dess hinner du kanske också höra Anders 
Tivell berätta om sina erfarenheter av naturnära 
skogsbruk. En länk till hans föredrag hittar du på vår 
hemsida: https://linkoping.naturskyddsforeningen.se/

Följ oss på sociala medier!
Facebook: Östergötlands skogsgrupp
Instagram: @ostergotlandsskogsgrupp

Kontakt: Göran Toss, 076-830 60 64, 
goran.toss@gmail.com



Styrelsen 2023 
 
Ordförande Göran Toss 
 Goran.toss@gmail.com 
 076-830 60 64 
 
Kassör Martin Widin 
 Martin.widin@telia.com 
 076-760 86 57 
 
Sekreterare Björn Ström 
 Bjorn_strom@telia.com 
 013-10 34 51, 073-314 75 46 
 
Ledamöter Pär Thorell 
 Par.thorell@telia.com 
 013-12 35 78 
 
 Annika Elmqvist 
 annika_elmqvist@hotmail.com 
 073-834 23 83 
 
 Malin Gröndahl Maass 
 malingm70@gmail.com 
 070-890 72 70 
 
 
 
 
 



Kontakt
Hemsida
På vår hemsida hittar du uppdaterad information om 
våra aktiviteter:
https://linkoping.naturskyddsforeningen.se/

Nyhetsbrev
Vi skickar ut nyhetsbrev till alla medlemmar cirka en 
gång per månad med aktuell information om våra 
aktiviteter. Om du vill få mejl från oss kan du lägga till 
din mejladress på 
naturskyddsforeningen.se/komplettera. 
Vill du inte ha programmet i pappersform kontaktar du 
Göran Toss, goran.toss@gmail.com.

Följ oss på Facebook och Instagram
Facebook: Naturskyddsföreningen i Linköping 
Instagram: @naturskyddsforeningenlinkoping

Vill du bli medlem?
Medlemsavgiften är 360 kr per år, 420 kr för 
familjemedlemskap. Som medlem får du tidningen 
Sveriges Natur fem gånger per år, rabatt på tågresor 
med SJ och mycket mer! Du blir medlem genom att fylla 
i formuläret på
https://www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/bli-
medlem/

Naturskyddsföreningen 
Linköping
c/o Göran Toss
Rådjursvägen 5
587 31 Linköping
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