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Nytt om Mjällådalen
Länsstyrelsen bekräftar för Natur-likt att det pågår arbete med att bilda
naturreservat i Mjällådalen genom Oskar Norrgrann, som arbetar med
ärendet. Mer information kan förhoppningsvis komma till nästa nummer
av Natur-likt.

I budgeten för 2017 föreslår regeringen nya investeringar inom klimat-
och miljöområdet på 1,8 miljarder kronor, skriver Dagens Nyheter. In-
vesteringarna görs framför allt inom omställningen till förnybar energi,
fossilfria resor, internationella klimatinvesteringar och Klimatklivet.
Naturskyddsföreningen:
- Budgetsatsningarna kan inte ersätta de 
konkreta styrmedel som måste till!

Klimatsatsningar i höstbudgeten

Kostnaderna för ny vindkraft fortsätter sjunka
Produktionskostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka. Det finns i
dag gott om vindkraftsprojekt i landet som skulle kunna byggas till en
kostnadsnivå mellan 40 och 50 öre per kilowattimme, men de låga el-
och elcertifikatpriserna gör att det endast är de bästa projekten som kan
förverkligas visar en ny studie från Energimyndigheten.
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Ordföranden har ordet...

Natur-likt
är ett medlemsblad för Naturskyddsföreningen
Timrå. Innehållet handlar dels om föreningens
verksamhet, men också om natur- och miljö-
frågor. Har du idéer om vad du tycker vi ska ta
upp får du gärna höra av dig.
En del medlemmar tycker att det räcker att få
tidningen via mail. Andra vill gärna ha en tid-
ning att bläddra i eller för att visa upp för andra

intresserade. Du avgör själv vilket du tycker är
bäst.Kontakta oss
Jag, det vill säga Berry Johansson svarar för
redigeringen av Natur-likt. Du kan nå mig via
mitt e-mail, riibomannen@hotmail.com.
Stoppdatum för inlämning av manus till kom-
mande nummer av Natur-likt är 27 januari
2017.

Nu är det vackra höstdagar med sol och det riktigt ”brinner” i träden som växlat från grönt till
gult/orange. Frosten har gjort sin entré och det behövs lite mera kläder på kroppen. Många
dagar återstår ännu av året,  men för vår verksamhet i Naturskyddsföreningen är detta årets

sista nummer av Natur-likt. 
Dags att summera och verksamheten i sommar har fungerat bra med många
utflykter genomförda. Tyvärr kan vi inte i Natur-likt berätta om alla men av
vår kommande verksamhetsberättelse kommer förstås att framgå vad som
gjorts under året, så kom till årsmötet 28 mars på Inbetween. Allt som görs
är inte synligt på papper, men vi som jobbar i styrelsen hoppas att vi gör
lite nytta med vårt arbete att anordna aktiviteter.
Just nu håller vi på med att planera vinterns inomhusaktiviteter. En hel del

är klart och du kan hitta det på programsidan i denna tidning. Tyvärr har vi inte lyckats hitta på
så mycket som vi önskar och vi saknar tips från er medlemmar på vad vi kan hitta på.
Redan den 10 november kommer Lars Åkerlund att berätta om bin och all den nytta hans bin
gör i Naturen. Han kommer att visa en dokumentärfilm om bin som skall vara riktigt sevärd.
Roligt om ni kommer! Programmet till årsmötet är ännu inte klart. Kolla i nästa nummer!
En ny tid har börjat för mig och ”mina” småfåglar som jag matat i många år. Jag har ju haft en
stor syrénbuske där jag hängt upp diverse matningsanordningar, men nu är busken av ålders-
skäl borta och jag har dessutom fått in mera ljus i vardagsrummet vilket är bra för mig så jag
kan se an aning bättre.
Redan förra året togs en del grova halvdöda grenar bort, så mycket skott har redan skjutit upp.
Allt har sin tid och säkert upphörde detta i rätt stund innan jag någon frostig morgon när jag varit
ute och fyllt på fågelmat kunde ha halkat och blivit liggande i snön – det finns en i min nära
krets som verkar nöjd med att slippa oroa sig över att ha mig vinglande där ute på ishalkan.
Vi väntar fortfarande på beslutet från Förvaltningsrätten om vår laglighetsprövning av kom-
munfullmäktigebeslutet om att avsluta det gamla beslutet om bildande av Åstöns naturreservat.
Håll utkik i kommande nummer av Natur-likt eller på vår hemsida.
Som vanligt håller föreningen sitt årsmöte på Inbetween och vi vill att fler är med och arbetar
i föreningen. Har du förslag på någon (varför inte du själv) som kan ställa upp så ring gärna vår
valberedare, Ann Fredbäck tel 060 – 58 72 38. Vill du lämna in någon motion eller förslag så
skall de lämnas till styrelsen före den 15 februari. Lite tidigt, men ändå för det här är årets sista
nummer vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Bengt-Göran



David Loeffler berättade hur det brukar se ut
och var sådana gravar brukar ligga. Den här
ligger på toppen. Vi såg även platsen för en
dansbana där ungdomar i Ljustorp dansade,
kanske i mitten av 1900-talet.

Efter ett kort stopp vid Sanna där vi såg ån
ovanifrån och hörde hur snabbt landskapet för-
ändras i den mjuka mjälan. Man får akta sig
för ras!
Gick över Mjällån vid Petter Norbergsbron
Sen åkte vi vidare och stannade vid Tunbo-
darna. Vi gick över Mjällån på Petter Nor-
bergsbron och fortsatte Tuna fäbodstig.
Elisabeth Nilsson visade korvsjöar och tim-
mervägar som håller på att växa igen.
Visade fångstgrop för älg
David visade en fångstgrop för älg och visade
prov på jordlager som han tog upp med sin
marksond. Överst torv, sen blekjord, sen sot
från skogsbrand och sen rödjord och nederst
alven, det orörda lagret. 
Elisabeth hittade svampar
Elisabeth hittade klibbticka, fnöskticka, eld-
ticka och den sällsynta grantickan. Även en
murkla, biskopsmössa, hittade hon.
Vi var ute drygt 5 timmar i klart och regnfritt
väder. Många frågor och svar, undringar och
berättelser hanns med. Mjällån rinner lugn och
mörkbrun, hela tiden.
Text: Linnéa Henriksson
Bilder: Linnéa Henriksson

Arkeologi-
utflykten 
28 augusti 
Idag har det åter varit en trevlig
utflykt i Ljustorp/Mjällå. Vi var
18 personer och två hundar,
Einar en baby och Pia en gam-
ling. Halva människogänget var
från Härnösand. Vi började med
att bestiga Frötunakullen där vi
såg en mindre grav och en
större, ett skrytbygge från 500-
talet.

Den sällsynta grantickan (rödlistad NT) som
man tycker växer uppochner.

David visar hur man skadar träd för att få ämnen till
t ex yxskaft.



Naturskyddsföreningen välkomnar regeringens satsning på klimatet. Det är en välbehövlig sats-
ning, behovet är stort. Det som hittills kommit ut av budgeten är på det hela taget riktigt bra sats-
ningar. Insatserna för underhåll och drift av tågtrafiken är till exempel ytterst viktiga.
Budgetsatsningarna kan dock inte ersätta de konkreta styrmedel som måste till, som kvotplikt
och kilometerskatt.
– Om regeringens uppgift stämmer att det rör
sig om största investeringsbudgeten för klimat
och miljö någonsin som omfattar 12,9 miljar-
der, så är det väldigt glädjande, säger Natur-
skyddsföreningens ordförande, Johanna San-
dahl, i en kommentar till regeringens utspel
om klimatsatsningar i budgeten.
– Det är alltid svårt att få en helhetsbild när re-
geringen presenterar valda saxade bitar från
budgeten och vi har ännu inte helheten eller all
information var pengarna tagits från.
- Men om regeringen nu sätter igång att göra
verklighet av de olika konkreta förslag som
redan finns inom klimatområdet som Natur-
skyddsföreningen drivit sedan tidigare så kan
vi se fram emot en riktigt grön vinter i positiv
bemärkelse.
Bland konkreta insatser inom klimatområdet
som Naturskyddsföreningen driver, finns t ex
ett bonus-malus-system, där miljöanpassade
fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid

premieras vid inköpstillfället genom en bonus,
medan fordon med relativt höga utsläpp av
koldioxid får en högre skatt. Andra viktiga för-
slag är kilometerskatt och en kvotplikt för att
bensinbolagen ska satsa på biobränslen, ett
måste på väg mot en eldriven fordonsflotta.
– Förra veckans nyhet om att utsläppen av
växthusgaser ökade i vintras, gav skrämsel-
hicka. Även om det bara rörde sig om ett hack
i kurvan på grund av kallt väder, så betyder en
förstärkt klimatbudget att det blir lite lättare
för de svenska förhandlarna att agera med
självförtroende under klimatförhandlingarna i
Marrakesh i november, säger Oscar Alarik,
Naturskyddsföreningens klimatchef.
– Vi är positiva till budgetsatsningen, men inte
nöjda, förrän vi ser resultaten steg för steg. Till
exempel är satsningarna på järnvägsunderhåll
långt ifrån tillräckliga, men det som regeringen
nu aviserar är helt klart stora steg i rätt
riktning.

Naturskyddsföreningen:
- Budgetsatsningarna kan inte ersätta de 
konkreta styrmedel som måste till!

De totala satsningarna mellan 2017 och 2020
uppgår till 12,9 miljarder kronor och kallas av
regeringen ”den största investeringsbudgeten
på klimat- och miljöområdet i Sveriges histo-
ria”.

Men kritik har sedan dess riktats mot att 9,5 av
de miljarder som satsas ska spenderas efter
nästa val, vilket gör det osäkert om dessa in-
vesteringar blir verklighet, skriver bland andra
ETC.

Klimatsatsningar i höstbudgeten
I budgeten för 2017 föreslår regeringen nya investeringar inom klimat- och miljöområdet på 1,8
miljarder kronor, skriver Dagens Nyheter. Investeringarna görs framför allt inom omställningen
till förnybar energi, fossilfria resor, internationella klimatinvesteringar och Klimatklivet.

Det kostar mindre än 1 (en) krona/dag 
att vara med i Naturskyddsföreningen



Några höstbilder från Mjällådalen. Dalen är på sina ställen bred och vid med vackra utsikts-
punkter. Det är inte så att själva Mjällån alltid är närvarande som ett strömmande vattendrag,
men minst lika vackert och viktigt är det öppna landskapet med meandrar som skapats när det
strömmande vattnet valt en annan väg genom dalen. 
I höst har niporna längs dalen varit rika på stora och fina lingon, det i kombination med det
vackra vädret har gjort det underbart att vistas där.
Hälsar Lennart Olsson

Stora och fina lingon i Mjällådalen

– Djuren har i år löpt amok, säger Jens P. Jep-
pesen havsbiolog på Öresundsakvariet som är
en del av Köpenhamns universitet
Den senaste tiden har det kommit rapporter
om flera, på våra breddgrader, ovanliga arter.
– Jättestora tonfiskstim, delfiner, koncentra-
tionerna av makrill och sill. Inte på 20 år har vi
sett så stora ansjovismängder. Fiskare i Öre-
sund har inte sett så stora exemplar av makrill
som nu på 40 år.

Allt hänger samman
Årets höga temperaturer och de stora mäng-
derna föda är en förklaring, menar han. Och
allt hänger samman. 
Stora mängder plankton lockar till sig småfisk
och makrill som i sin tur blir mat åt delfiner
och tonfisk.
– När det gäller den blåfenade tonfisken så är
dock huvudförklaringen att bestånden vuxit på
grund av restriktioner på fisket.

Inte på flera decennier har mängden ansjovis, sill och makrill varit så stor i Öresund som den
är just nu, uppger Sveriges Radio.

Flera ovanliga fiskarter i Öresund



Septembersolen lyste, lite lagom slöjad av ett
tunt molntäcke och fick temperaturen att
hamna på ungefär 15 grader. 
Den markerade stigen är inte alltför brant trots
att höjdskillnaden är markant. Det blir lagom
med små korta uppehåll när Elisabeth passar
på att berätta vad vi hittar på marken, både
växter och intressanta svampar, lavar och mos-
sor. 
Väl uppe på toppen slås man naturligtvis av
den magnifika utsikten över Prästtjärn och Rö-
jesjön samt de blånande bergen i fjärran. Sol-

ljuset gör också rättvisa åt de sprakande höst-
färgerna som naturligtvis lockar till fotografe-
rande bland deltagarna. 
Givetvis gör gruppen också det obligatoriska
försöket att puffa storstenen över kanten ner i
Prästtjärns mörka vatten, men det lyckas inte
heller denna gång. 
Alla deltagare var överens om att detta var ett
perfekt sätt att tillbringa en septembersöndag
på! 
Text och foto: 
Stig Carlsson

Femton vandringssugna gick till Röjeknippen
Vädret hjälpte till att göra vår utflykt upp till den 310 meter höga Röjeknippen den 25septem-
ber  till en succé! Hela 15 vandringssugna samlades vid affären i Ljustorp och därifrån tog vi
oss sedan till utgångspunkten för vår vandring. Gruppen bestod av alla åldrar från fyra år upp
till dryga 70, en alldeles lagom blandning alltså! 

Ett steg närmare en internationell lag mot miljöförstörelse
Internationella Brottsmålsdomstolen i Haags beslut att börja ta sig an miljöbrott är ett viktigt
steg mot ett införande av en internationell ekocidlag. Det anser organisationen End Ecocide on
Earth som arbetar för att inkludera allvarliga brott mot miljön som ett femte brott inom Rom-
stadgan.Så ska Google skydda havens fiskebestånd
Google lanserar nu plattformen Global Fishing Watch där vem som helst kan gå in och spåra
fiskefartyg i realtid. Syftet är att förbättra övervakningen av haven och upptäcka illegalt fiske.

Det kostar mindre än 1 (en) krona/dag
att vara med i Naturskyddsföreningen



– Teknikutvecklingen inom vindkraftssektorn
går snabbt, samtidigt råder en hård konkurrens
på elmarknaden med låga elpriser och elcertifi-
katspriser. Det pressar kostnaderna nedåt, säger
projektledare Maria Stenkvist på Energimyn-
digheten.
Den nya studien, Produktionskostnader för
vindkraft i Sverige (ER 2016:17), är en upp-
följning av en liknande rapport som Energi-
myndigheten tog fram 2014 (ER 2014:16). Den
visar att kostnadskurvan för ny vindkraftsel idag
ligger på en lägre nivå än 2014.
– Det är viktigt för oss att ha goda kunskaper
om utvecklingen, eftersom vindkraften är det
kraftslag som byggs ut allra snabbast. Det på-
verkar hela energisystemet och också förutsätt-
ningarna för andra kraftslag, säger Maria

Stenkvist.
Men trots låga och sjunkande produktionskost-
nader är situationen i vindkraftsbranschen pres-
sad. Enligt rapporten täcker intäkterna från elen
som vindkraften producerar idag bara kostna-
den för de billigaste vindkraftsprojekten i studi-
ens referensfall. Den utvecklingen främjar
aktörer som har låga avkastningskrav. Det har
också påverkat antagandena i de nya beräk-
ningarna.
– Vår slutsats är därför att det bara är de allra
bästa projekten som kommer att förverkligas
med de förutsättningar som råder idag och att
det främst är investerare som har projekt med
goda vindlägen, låga kostnader och små av-
kastningskrav som kommer att investera i
svensk vindkraft under de närmaste åren.

Kostnaderna för ny vindkraft fortsätter sjunka
Produktionskostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka. Det finns i dag gott om vind-
kraftsprojekt i landet som skulle kunna byggas till en kostnadsnivå mellan 40 och 50 öre per
kilowattimme, men de låga el- och elcertifikatpriserna gör att det endast är de bästa projekten
som kan förverkligas visar en ny studie från Energimyndigheten.



Magen blev verkligen välfylld av det som Lea
hade att erbjuda. Förrätter av  olika slag och
sedan flundra som huvudrätt. Därefter fikade
vi med efterrätt därtill.
Under kaffet delade Bengt-Göran ut lite bro-
schyrer med  Miljövänliga veckans tema
”Fräsch  på riktigt” från Naturskyddsför-
eningen. 
Huvudinriktningen är att då vi alla handlar hy-
gienprodukter bör vi välja miljömärkt med Bra
Miljöval eller märkt med  Svanen. Detta för att
ge vårt bidrag till att skona Miljön och oss
själva.

Frågesport med 15 frågor stod sedan på pro-
grammet och  där det efter mycket huvudbry
visade sig att Ann-Charlotte och Inga –Lill
hade 11 rätt vilket gav damerna rätt att fritt
välja sig en pocketbok - även några flera priser
delades ut.
Kvällen avslutades med att alla deltagare pas-
sade på att handla lite av Leas
Tomater.
En fin tradition denna höstbuffé och Tack för
visat intresse!
Text och Foto
Bengt-Göran

Höstbuffén hos Tomat-Ås i september
Vi var 15 deltagare som samlades hos Lea i Tomat Ås för att njuta av den fantastiska buffén som
där erbjöds oss. Fantastiskt som alltid!

Det kostar mindre än 1 (en) krona/dag
att vara med i Naturskyddsföreningen



Mjällan är ett oreglerat vattendrag som har sina
källor i finnskogsområdet Villola i Ångerman-
land, nordväst om Viksjö. Den mynnar så
småningom ut i Ljustorpsån vid Åsäng. Nam-
net på ån kommer troligen från ”mjäla”, som är
en vanlig jordart längs dalgången.
Vår vandring startade strax öster om land-
skapsgränsen och följde ån mot havet efter en
stig som heter flottarleden. Ån meandrar sig
fram och bildat nipor och så kallade getryggar.
Kan vara en liten prestation att ta sig upp för
en getrygg, balansera en stund på dess smala
rygg och ta sig ned igen på andra sidan.
Lövskog följer åns stränder, blandat med gran
och på avsatser med sandbrinkar får tallen
fäste. 
44 olika arter svampar antecknades under van-
dringen. De som skall få en liten presentation är
rosenticka och kandelabersvamp. Rosentickan
(Fomitópsis rósea) har en förhållandevis liten
trähård, hovformad fruktkropp. Porerna är grå-
rosa till rosa. Tickan tillhör gruppen indika-
torarter och visar stor kontinuitet på skogen
som är närmast urskogsartad. Våra exemplar

växte på en kullfallen grov granstock. Frukt-
kropparna på stam och brottyta är samma ex-
emplar då själva svampen lever i trädet.
Rosentickan är sällsynt och blir på grund av det
moderna skogsbruket allt sällsyntare. 
Kandelabersvamp (Artomyces pyxidáta) och
denna fingersvamp är vår enda art i släktet.
Svampen är smutsvit till hudfärgad och är  tätt
kandelaberlikt förgrenad med skållikt
utvidgade toppar. Den är tämligen lätt att känna
igen. Vårt exemplar växte på en starkt rötad
stock av asp. Den är sällsynt och också den
hotad av det moderna skogsbruket. 
Genom mina två exempel ovan visar att det är
viktigt att unika naturtyper som Mjällådalen får
någon form av skydd. Helst ett reservat.
Mörkret började sänka sig på vår vandring där
så mycket fanns att studera att vi avslutningsvis
fick avstå artbestämning pga. mörker. Stort
tack till Elisabeth Nilsson för guidningen och
som har stor lokalkännedom i området.
Text och bild: Hans Andersson
Sundsvalls Mykologiska Sällskap och Svamp-
färgarsällskapet

Timrå Naturskyddsförening, Sundsvalls Mykologiska Sällskap och Svampfärgarsällskapet hade
en dag i augusti en utflykt till Mjällådalen. Utflyktsledare var Elisabeth Nilsson och Hans An-
dersson. 

Svampvandring i Mjällådalen
Stor aspticka (Phéllinus populicola) tidigare också funnen i Mjällådalen. Ytterligare en art

som indikerar skog av stort värde.



Med Timråheden har Myko Sundsvall i många
år menat de tallhedar som ligger centralt väst
om Timrå centrum eller Vivsta som befolk-
ningen i kommunen själv vill kalla området.
Den matsvamp som fanns i någotsånär mängd
var fårticka. Växte på ställen som såg ut som
stora grävda diken, nästan raviner. 
Varför dikena förekom var det ingen som
kunde komma underfund med. Lamticka (Al-
batrellus subrubescens) är en sällsynt släkting
till fårtickan och blev för ett antal år sedan fun-
nen på heden och så även denna gång. Den lik-
nar en liten tunn fårticka men är en egen art. 
Svampar att färga med fanns det fler av. Med
dem går att färga animaliskt organiskt material
som ullgarn, horn, ben, fjädrar och vad man
kan hitta på. Man får faktiskt fram hela färg-
paletten med dessa svampar.
Några hade turen hitta stor blodspindling
(Cortinarius purpureus) som gynnas av upp-
trampade stigar på tall marker. Vilket det ju

finns en hel del av eftersom heden också är ett
stort rekreationsområde för Timråborna. 
En svamp som förekommer på heden är Mo-
taggsvamp (Sarcodon squamosus) som med
kunskap och skicklighet ger den åtråvärda blå
färgen. Den fanns på 1800-talet beskriven som
en egen art, men mykologer tyckte att fjällig
taggsvamp (Sarcodon imbricatus) var samma
art. Det var ett misstag för den sist nämnda ger
inte någon färg och växer bland gran. Så blev
den över 100 år senare åter en egen art. 
Undertecknad är själv inte från kommunen
men finner stort värde att hänsyn tas till denna
närnatur som så många finner stort värde på
för rekreation och motion. Något för kommu-
nens politiker och planerare att tänka på och
inte låta hejdlöst byggande förstöra området.
Text och bild: 
Hans Andersson
Svampkonsulent
Tfn.: 070 234 08 91

Svamputflykt på Timråheden
Timrå Naturskyddsförening gjorde en sen höst utflykt till Timråheden med sakkunniga från
Sundsvalls Mykologiska Sällskap och Svampfärgarsällskapet. Artbestämningen stod Jeanette
Södermark, Hjördis K Lundmark och Jessica Andersson för. Ett  20-tal deltagare kände sig kal-
lade. Undertecknad skrev själv upp 12 arter men säkert blev fler funna.

Jeanette Södermark, Myko, berättar om svampar som hittats under utflykten. 



Annons



Som medlem i Naturskyddsföreningen bidrar du först och främst till det viktiga arbetet
för natur och miljö. Men du får dessutom en del fina förmåner!

Medlemsförmåner

Värva en medlem
eller 
ge bort ett medlemsskap!
Kontakta Bengt-Göran tel 060 - 57 03 25
eller någon annan i styrelsen.
Här nedanför har du argumenten,
på nästa sida vad det kostar.

Sveriges Natur
Du får vår medlemstidning Sveriges Natur, som
är landets största tidning om natur- och miljö-
frågor.

Natur-likt
Timråkretsens egen medlemstidning som infor-
merar om den lokala verksamheten och lokala
natur- och miljöfrågor.

Rabatt i vår egen webbutik
Naturbutiken har böcker för hela familjen, CD-
skivor, planscher och massor av smarta natur-
prylar till bra priser. Toppen för dig som gillar
natur och miljö och letar fina presenter. Som
medlem har du upp till 20 procent rabatt på de
flesta artiklarna. Vinsten från Naturbutiken går
till vårt arbete för natur- och miljö.

Aktiviteter och engagemang
Som medlem ansluts du till din lokala natur-

skyddsförening (krets) där du bland annat kan
delta i fågelskådning, resor, kurser och olika ar-
betsgrupper. Hur aktiv du vill eller har möjlighet
att vara bestämmer du själv. Se programmet!

Hyr en stuga
Upplev den svenska naturen genom att hyra
någon av Naturskyddsföreningens stugor runt
om i landet. En del hyrs ut av Rikskansliet i
Stockholm, andra av olika kretsar.

Rabatt på seminarier
Naturskyddsföreningen anordnar seminarier
och konferenser på aktuella teman inom natur-
och miljövårdspolitik. Som medlem har du kraf-
tig rabbat på avgiften.



Kärleken till naturen vår drivkraft!

Naturskyddsföreningen är en ideell
och partipolitiskt obunden miljöorga-
nisation. Föreningen har över 224
000 medlemmar och finns i lokalför-
eningar och länsförbund över hela
landet. Kärleken till naturen är vår
drivkraft. 
Vi sprider kunskap, kartlägger miljö-
hot och försöker hitta konstruktiva
lösningar på problemen. Ju fler vi är,
desto större kraft har vi att förändra
samhällsutvecklingen till det bättre.
Vi arbetar med att påverka politiker
och myndigheter såväl nationellt
som internationellt. 

Klimat, hav, skog, miljögifter och
jordbruk är våra viktigaste arbets-
områden.
Vi står dessu-
tom bakom
världens tuf-
faste miljö-
märkning, Bra
Miljöval. Den
är en del i vårt
arbete med att
utveckla bra
verktyg för mil-
j ömed ve t n a
konsumentval.

Har du tänkt på vad lite du kan köpa för en krona idag. Fundera en stund! Just
det! Det var inte så mycket du kom på! Till och med lite mindre än en krona om
dagen är vad ett medlemsskap i Naturskyddsföreningen kostar. Och då kom-
mer hela familjen med i medlemsskapet!



Det kostar mindre än 1 (en) krona/dag 
att vara med i Naturskyddsföreningen

Diskussionerna om hur det internationella fly-
gets klimatpåverkan ska regleras har pågått
inom ICAO sedan 1998 och intensiva för-
handlingar har pågått i tre år. En överväldi-
gande majoritet av ICAO:s medlemsstater
uttalade sitt stöd för systemet.
Visar styrkan i internationellt samarbete
- Sverige har arbetat hårt både inom EU och
inom FN:s flygorganisation ICAO för att få till
det här beslutet. Det gick till slut, även om det
krävt en del tuffa förhandlingar. Detta visar
styrkan och nödvändigheten av att samarbeta
internationellt i EU och FN när det gäller kli-
matfrågan. Jag tror även att en ambitiös kli-
matpolitik främjar innovationsklimatet i
flygindustrin, säger infrastrukturminister Anna
Johansson.
Parisavtalet ökade trycket att enas
Parisavtalet som undertecknades i december
2015 innehåller skärpta globala klimatmål,
men ställde inga tydliga krav på internationellt
flyg. Det ökade trycket på ICAO att enas om
att begränsa utsläppen.
Flyget har inte tagit sina kostnader
- Utsläppen från flyg ökar snabbt vilket är en
ohållbar trend. Flyget har inte tagit sina sam-
hällskostnader för utsläppen vilket är anled-
ningen både till att dessa förhandlingar är
viktiga och att regeringen tillsatt en utredning

om flygskatt. Vi hade velat se en mer ambitiös
överenskommelse, men detta är ett mycket
viktigt första steg för det internationella flyget,
säger Isabella Lövin, minister för internatio-
nellt utvecklingssamarbete och klimat.
Utsläppen stabiliseras på 2020 års nivå
Beslutet inom ICAO innebär att det interna-
tionella flygets koldioxidutsläpp ska stabilise-
ras på 2020 års nivå. Om flygets utsläpp
fortsätter att öka efter år 2020 ska dessa ut-
släpp kompenseras genom att flygbolagen
måste köpa utsläppskrediter som bidrar till att
minska utsläppen inom andra sektorer.
Systemet obligatoriskt från år 2027
Systemet som beslutats om kommer att inle-
das år 2021 med en frivillig fas. Från och med
2027 kommer dock systemet att bli obligato-
riskt för alla länder, förutom för de länder som
tydligt undantas från deltagande.
65 stater kommer att delta
Redan nu har dock 65 stater aviserat att de
kommer att delta i systemet från början, vilket
utgör nära 84 procent av det internationella
flygtransportarbetet. Grundförutsättningen är
att samma förutsättningar ska gälla för alla
flygbolag som flyger på samma flyglinjer,
detta för att minska uppkomsten av negativa
konkurrenssituationer mellan flygbolag som
flyger på samma flyglinjer.

Historiskt beslut om att begränsa utsläppen från internationellt flyg
FN:s organisation för civilflyg, ICAO, har beslutat att införa ett globalt styrmedel för klimat-
utsläpp från internationellt flyg. Beslutet innebär att internationella flygets koldioxidutsläpp,
som idag ökar snabbt, ska stabiliseras på 2020-års nivå.

I sin infrastrukturproposition säger regeringen
ja till en satsning på höghastighetståg.
Byggstart av Ostlänken blir redan nästa år,
men det finns inget slutdatum för när banan
som knyter ihop Stockholm, Göteborg och
Malmö ska vara klar, rapporterar Sveriges
Radio.

Men en blocköverskridande samsyn saknas,
skriver Dagens Nyheter. Moderaterna skriver i
en debattartikel i Dagens Industri att de säger
nej till höghastighetståg.Regeringen föreslår
att de ekonomiska ramarna för transportinfra-
strukturen 2018-2029 ska vara 622,5 miljarder
kronor.

Regeringen säger ja till höghastighetståg. Byggstart nästa år



Det vi sökte efter var dels en stig som vi anat
skulle finnas upp på berget från dess norra
sida, men också efter en vid det här laget när-
mast mytisk vattenkälla som enligt riksantik-
varieämbetet skall välla upp på en berghäll
högt uppe på berget.
Dessutom med utrinning mot norr, så det är en
”äkta” källa. Enligt uppgift skall det vara ka-
pillärvatten som sugs upp från grundvattenni-
vån genom sprickor i berget.

En stig på norrsidan skulle vara intressant då
berget är flackare från det hållet, sydostsidans
stig är ju tämligen brant, mer eller mindre rakt
uppför. Dessutom skulle det hela utmynna i en
fin promenadslinga runt Barnbergstjärnen och
över berget med utsikt ner på tjärnen och mils-
vida över bygden, ja ända ner till Hälsingland.
Skogstjärnens magi finns kvar
Vi sammanstrålade på bilvägen nedanför ber-
get och anträdde sedan vandringen. Tyvärr är
ett stort område längs traktorvägen upp till
tjärnen och runt tjärnen avverkat sedan i vin-
tras. Men fortfarande finns rester av skogstjär-
nens magi kvar, platsen är ändå väl värd en
utflykt och de ursprungliga stigarna i området
har skonats från att förstöras vid skövlingen.

Området har också ett rikt djurliv.
Vi rundade längs traktorvägen tjärnen till dess
norra ände där en fin promenadstig fortsätter
mot NNV upp till ett gammalt älgtorn intill en
liten myr. Där bär det strax av på den stig vi
eftersökte upp på berget från NV. Stigen visade
sig vara mycket fin och lättgången, en ”riktig”
skogsstig och bara alldeles lagom uppför från
denna flackare sida.

Väl uppe på berget försökte vi lokalisera vat-
tenkällan, som skall ligga i förlängningen mot
NV av den mystiska stenmur som ingen vet ur-
sprunget för där uppe. Vi letade och letade.
Källan förblev dock ett mysterium då vi inte
lyckades lokalisera den den här gången heller.
Fika intogs sedan på platsen för den gamla
vårdkasen som lämnar vidunderlig utsikt.
En lyckad tur
Allt som allt var det en lyckad tur och kanske
resulterar det hela så småningom i en ny gui-
dad utflykt runt tjärnen och över berget i Na-
turskyddsföreningens regi. Sist var ju också
Arkeologia med och muren och den historiskt
sett spännande trakten satte fart på fantasin hos
samtliga deltagare.
Text och foto:
Fredrik Karlsson

Stigsökning på Barnberget
Denna vindstilla och fantastiskt fina oktoberdag den 6 ktober genomförde vi en sökexkursion
till Barnberget. ”Vi” var Elisabeth Nilsson, Stig Carlsson, John Nilsson från intilliggande Roken
med assisterande fyrbenta vännen Rollo, en vit och svartprickig fågelapporthund, samt under-
tecknad Fredrik Karlsson. John, som känner detta område väl, var vår guide på turen.

Vy uppifrån berget ner mot tjärnen.
John Nilsson och Stig Carlsson begrundar

en vril



Alla arrangemang sker i samarbete med
Här hittar du ytterligare information: timra.naturskyddsforeningen.se och Facebook: Na-turskyddsföreningen Timrå. Eventuella ändringar och tips om nya programpunkter kan dykaupp med kort varsel. Anmäl din mailadress till Bengt-Göran så får du meddelande.

Bjud med någon på nästa träff!

Torsdagen den 10 november kl 18.30 på InbetweenLars Åkerlund visar en dokumentär film om bin 
som tar upp frågan om deras betydelse för allt levande på jorden. Filmen är en vanlig långfilm
på 90 min med svensk text. Lars Åkerlund gör en kort presentation om biodling och dess ve-
dermödor och kommer dessutom att svara på frågor. Naturskyddsföreningen bjuder på fika!
Kontaktperson: Bengt-Göran, tel 060 - 57 03 25.Kontaktperson: Bengt-Göran Norlin, tel 060-
57 03 25

Tisdagen den 7 februari kl 18.30 på InbetweenDet osynliga, en bildspelsföreställningmed Fredrik Karlsson
"Ännu ett år har gått sedan min förra bildvisning. Jag har fortsatt med min kamera på vägen att
försöka fånga och förmedla glimtar av förborgade andliga ting. Frimodigt i fornnordisk och
John Bauersk anda där stubbar inte är stubbar och relika gudar inte är relika, utan levande väsen
i ett levande universum. Det universum vi möter varje dag, men denna afton på ett annat sätt.
En föreställning i tid och rum, närnatur och fjärran legender. En saga om det som inte syns.
Kanske en förtrollad afton, vi får hoppas på det!" Naturskyddsföreningen bjuder på fika! Alla
är välkomna!

Tisdagen den 28 mars kl 18.00 på InbetweenÅrsstämma
med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Naturskyddsföreningen bjuder på fika. Programmet
efter årsstämman är inte klart. Mer information kommer i nästa nummer av Natur-likt. Kon-
taktperson Bengt-Göran Norlin, tel 060 - 57 03 25.

Har du frågor? Ring Bengt-Göran, tel 060-57 03 25

Kommande program - Alla är välkomna!


