
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
Berry Johansson svarar för redigeringen av
Natur-likt. Du kan nå honom via hans e-mail,
riibomannen@hotmail.com.
Stoppdatum för inlämning av manus till kom-
mande nummer av Natur-likt är 7 februai
2014,  med utdelning veckan efter.

Tiden går fort! Årets sommar och höst är redan slut och de närmaste månaderna får vi inrikta oss
på kyla och snö.  Det innebär också att vi kryper inomhus (läs Inbetween) med  det mesta av vår
verksamhet. Närmast en kväll med Inga-Lill Häggberg, som kommer att dela med sig av sina ge-
digna kunskaper om svamp. Du får lära dig hur man artbestämmer det som hamnat i din svamp-
korg och hon kommer också att tipsa om bra svampböcker.
Du håller nu årets sista nummer av Natur-likt i din hand. Ett år som gett
oss både glädjeämnen och anledning att se dystert på tillvaron. Överst på
plussidan finns förstås räddningen av Laxsjöån efter flera års kamp. När
den statliga Vattenverksamhetsutredningen nu har lämnat sitt delbe-
tänkande till regeringen kan vi konstatera att deras förslag ligger helt
i linje med de tankegångar vi fört fram under miljöprövningen. 
Betänkandet innehåller flera viktiga lagförslag på förbättringar av vat-
tenkraftverksamheter. För att förslaget ska nå önskad effekt måste de
nya lagförslagen omfatta alla vattenverksamheter,  principen om att
förorenaren betalar ska gälla och det ska finnas en bortre tidsgräns för
när samtliga verksamheter ska vara prövade enligt miljöbalken. Utan de föreslagna lagföränd-
ringar med nyprövningar av vattenverksamheter, där utövaren själv ska betala för den miljö-
hänsyn som krävs, såsom minimitappning och fri upp- och nedvandring av fisk, kan Sverige
räkna med fortsatt kritik från EU. 
Återstår att se om regeringen har modet att omvandla förslagen till lagstiftning?
På minussidan finns den segdragna kampen för att rädda de kommunala naturreservaten, Åstön
och Fågelsången, undan den vanvård de utsätts för i dag. Hittills har vi totalt misslyckats i för-
söken att få kommunstyrelsen att leva upp till det ansvar de har för de övergripande natur- och
miljöfrågorna. Nu senast demonstrerade en enhällig kommunstyrelse sitt ointresse genom att
lägga våra skrivelser till handlingarna utan åtgärd. Här kan du som enskild medlem hjälpa till;
kontakta din politiker och förklara det allvarliga läget för reservaten!  
Tack vare många och kunniga och entusiastiska medlemmar har vi lyckats genomföra en om-
fattande och intressant verksamhet under året. Ofta med välbesökta träffar! En av dessa ideella
kämpar, utan vars engagemang vår verksamhet vore omöjlig att genomföra, har i dagarna fått
ett litet men välförtjänt erkännande. Det är Elisabeth Nilsson som utnämnts till Årets Miljösti-
pendiat av vår distriktsstyrelse. Vi övriga i styrelsen gratulerar och gläds med henne!
Till sist vill jag önska er en fin vinter, En God Jul och Ett Gott Nytt År!
Bengt-Göran


