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Naturskyddsföreningen slår medlemsrekord
Naturskyddsföreningen har aldrig varit större. Föreningen slår rekord
med 221 000 medlemmar, en ökning med nio procent på ett år. Nu öpp-
nar föreningen regionala kanslier på tio platser från Lund i söder till Ju-
oksengi i norr. Även Timråkretsen ökar trots den hetskampanj vi utsattes
för under 2014.

Samma träd och samma örter för 2000 år sedan!
Sammanfattningsvis kan man säga att trots de variationer som varit i kli-
matet de senaste 2000 åren så såg den biologiska och botaniska vardagen
ungefär likadan ut då som nu!

Fortsatt förtroende för styrelsen
Bengt-Göran Nortlin omvaldes som ord-
förande vid Naturskyddsföreningens års-
stämma. 
Fortsatt förtroende blev det även för öv-
riga som stod i tur att avgå.
Dessutom får kretsen två nya namn i led-
ningen; Magnus Eriksson som ordinarie
ledamot och Fredrik Karlsson, som 
suppleant.

Dom i högsta förvaltningsdomstolen: 
Naturskyddsföreningen sakägare vid skogsavverkning

Magnus Eriksson och Fredrik
Karlsson, två nya namn i Timrå-

kretsens ledning.

Ren båtbotten utan gift
Ett 25 -tal båtägare från mestadels närliggande båtklubbar samlades i
klubbstugan vid Wifstavarfs båtklubb för att ta del av information från
Naturskyddsföreningen om vilka olika alternativ som står till buds för att
bekämpa den beväxning som sker på båtarnas undervattenskropp.

Utse ditt eget favoritträd!
Under Naturvänliga veckan, 4-10 maj 2015, kommer riksföreningen
via sociala medier och webben uppmana allmänheten att utse sitt eget
favoritträd. Nästan alla har ett favoritträd, det kan vara ett stort, grovt,
högt, gammalt, ihåligt, knotigt träd, ett klätterträd, vårdträd eller kanske
ett träd med märkliga former, ett träd som helt enkelt är värt att upp-

märksamma!

Sångsvanarna sena vid Bölesjön



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 25 april  2015,
med utdelning veckan efter.

Nu är den efterlängtade våren här! Ännu har jag inte sett några krokusar eller andra vårlökar blomma
vid stugväggen, men av bladen att döma blir det mycket blommande lökar i år. Fåglarna besöker fort-
farande fågelbordet, men deras kvittrande har blivit mer intensivt. Inomhus syns det tydligt att våren
är här. Det är frösådd på gång. Några korta cykelturer har jag redan gjort för att besöka närmaste affär
och känslan finns där redan om den frihet som jag kan uppleva på cykeln. Nu ser jag fram mot fag-
ningen den 4 maj på Torsbodaängen. Jag hoppas att återse Sundsvallsviolen som ofta blommar då.
Du kommer väl med? Fagningen är en trivsam ”utflykt” då nytta förenas med nöje eftersom vi bru-
kar ha glädjen att få njuta av folkmusik. 

Föreningen har haft  årsmöte och vi i styrelsen får tacka för det förtroende som
valen innebär. I år har vi glädjen av att styrelsen förstärks ytterligare med två väl-
meriterade namn; Magnus Eriksson och Fredrik Karlsson.Vi säger: Välkommen i
gänget!
Kretsen kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år med mycket aktiviteter och
agerande i olika miljö- och naturfrågor.

Vi i föreningen behöver många engagerade medlemmar som är beredda att lägga en liten del av sin
tid på ideellt arbete. När vi blir fler som är engagerade blir det mindre för var och en att göra, sam-
tidigt som det blir roligare och ger mer tillbaka för var och en. En gammal seglivad myt är att man
måste sitta i en styrelse för att vara engagerad. Så är det inte! Jag vill uppmana alla att ta en funde-
rare på vad just du kan bidra med! Jag vill lova att det ger mersmak. Ta bara kontakt med någon i
styrelsen som du har kontaktuppgifter till i denna tidning. 
Nu börjar det  hända saker omkring Rundbacken och Laxsjöån igen. Kampen är inte över utan E.ON.
fortsätter sina planer med kraftverket och med följder för den ekologiska mångfalden i Laxsjöån.  Nu
vill man genomföra ett större arbete med dammen i Födslodammet och har anmält detta till Läns-
styrelsen. LS  vände sig bland annat till oss för att få vår synpunkt på om vi tycker det räcker med
en anmälan. Vi har i vårt yttrande svarat att E.ONs planer innebär så stora konsekvenser för Laxsjöån
att det självklart krävs en förhandling vid Mark- och miljödomstolen.
Vi väntar med spänning på hur Länsstyrelsen kommer att hanterara detta. 
På vår hemsida samt nu även på Facebook kan du kontinuerligt hålla dig underrättad om våra kom-
mande aktiviteter. Ta för vana att alltid kolla dem vid dina besök på internet. Se det lika naturligtt
som att du varje dag kollar din brevlåda eller läser dagens tidning.
Fagningen av Torsbodaängen den 4 maj är något du inte får missa. I år blir det 47:e året som det fagas
på denna äng. Glöm inte räfsa/kratta och matsäck.
Vi hälsar som alltid både medlemmar och icke medlemmar välkomna till alla våra aktiviteter. och
önskar er alla en fin vår!
Bengt-Göran 
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Dessutom visades en del bilder tillsammans
med effektfulla ljud och under högläsning av
dikter. Utfärder på Internet gjordes också
ibland för att hitta intressanta fakta om fram-
ställningarna. Fredrik berättade om att man
kan se mycket genom att zooma in detaljer
från bilder för att visa vad mycket
man kan hitta i bara en bild. Jämförelser gjor-
des till den Fornnordiska mytologin och till Bi-
beln. En bild har många dimensioner. 
Långa exponeringstider

Den moderna digitala systemkameran som an-
vänts för bilderna var ofta utrustad med ett an-
tikt objektiv från år 1896. Detta har gett bilder
med unika dimmor och atmosfär. Många bil-
der över stjärnorna och norrsken har tagits med
extremt långa exponeringstider. Detta gav, ut-
över de naturbilder som visades, ett fantastiskt
intryck för deltagarna. 

Mycket nöjda och andäktiga besökare hade
Naturskyddsföreningen glädjen att bjuda på
fika denna cafékväll som avslutades vid 21-
tiden.

Återigen succé för Fredrik Karlssons bildvisning på Inbetween
Onsdag den 4 februari höll Naturskyddsföreningen Timrå en Cafékväll där Naturfotograf Fred-
rik Karlsson visade bilder under temat ”Från trollrot till Andromeda” Vi var 32 st. som bevis-
tade visningen och andäktigt tog del av bilderna samt lyssnade på Fredriks berättelse om en
tänkt promenad ut i naturen genom dem.



Hänt i fågelmarkerna
Hänt i Medelpads fågelmarker 1.12-28.2. Ob-
servationerna är ännu inte granskade av rrk
(regionala rapportkommitten) så ändringar kan
komma att ske.

En sen bredstjärtad labb passerade Åstön den
2.12. Vid Lörudden rastade en rekordsen träd-
lärka 7-8.12. Under december gjordes i övrigt
flera för Medelpad sena fynd som en ormvråk
i Indalsälvens delta 2-13.12 och den 26:e
samma månad, en ringduva på Björkön den
8:e, fyra bläsänder vid Storgrundsviken i Nju-
runda den 12:e, två skrattmåsar i Bergafjärden

samma dag, två fjällvråkar (en på Ännsicke-
landet den 3:e och en vid Sköns kyrka den
27:e), två olika gärdsmygar och även två svart-
hättor, en rödhake på Haga den 14:e samt slut-
ligen en rekordsen dvärgbeckasin på
Luciadagen vid Norråkersviken i Tynderö.
En stationär hökuggla kunde beskådas vid ett
flertal tillfällen under hela vintern på Änn-

sickelandet i Njurunda samt flera varfåglar ut-
efter kusten. Kattugglor, ett flertal, ropade i
kusttrakterna. Året inleddes med en vitnäbbad
islom på Åstholmen på nyårsdagen. Här sågs
även 1 ex av denna art både 13-15.1 och den
20.2. Släktingen smålom noterades även här
13-15.1. En tidig hornuggla ropade den 14:e
denna månad vid Hussborgs herrgård i inre
delen av vårt landskap. En långstannande
salskrake fanns i Bergafjärden 10.1-26.2.
Gärdsmyg och ormvråk sågs med 1 ex vardera
vid Birsta resp. Mjösund samt en rödhake (sä-
kerligen samma ex som i mitten av december).
Kring mitten av februari började ugglorna ropa
i lite större omfattning med flera kattugglor,
några pärlugglor och sparvugglor samt ett par
slagugglor i tidigare kända områden i inre
delen av landskapet. Dalripa observerades med
1 ex vid Navarn den 11:e februari och en obe-
stämd storfalk passerade genom Sundsvall
samma datum. Turkduvorna (max 3 ex) åter-
upptäcktes i Fränsta under februari. Dessa
hade inte setts sedan sommaren -14 och man
befarade nästan att de var borta. Men icke så!
En berguv ropade i slutet av denna månad på
en lokal en bit in i landskapet. Till avdelningen
ovanliga februariarter kan föras  en gråhake-
dopping vid Skeppshamn den 14:e och en
ormvråk vid Edsgården i Timrå den 9:e. Grå-
gås, skogsduva, sånglärka och snösparv note-
rades månadens sista dag, vilket får anses vara
tidigt.
Text: Ingemar Marklund
Foto: Stig Carlsson

Grågäss

Snösparv

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

i Naturskyddsföreningen



Träffen som hölls den 3 mars var ett samar-
rangemang med Naturskyddsföreningen, Väs-
ternorrlands båtförbund, Sportfiskarna och
Skärgårdsstiftelsen.
Helena Nilson började träffen med att infor-
mera sig om varför deltagarna kommit och vil-
ket som var av största intresse att fokusera på
för dagens träff. Det visade sig flera hade bli-
vit intresserade på grund av det radioinslag
från Radio Västernorrland som sändes under
dagen med intervju av Helena i anledning av
kvällens föreläsning.
Det som verkade intressera mest var de riktlin-
jer som upprättats av Havs och Vattenmyndig-
heten ( HaV) och som reviderats under 2014. 
Helena förklarade att riktlinjerna nu är lite tyd-
ligare skrivna för kommunerna. HaV framhål-
ler att båtklubb och kommun tillsammans ska
hitta bästa lösning för med tillgänglig teknik
och att en bedömning alltid ska göras i det en-
skilda fallet.
Det största problemet med beväxning är sjö-
tulpaner som sätter sig på båtbottnar och biter
sig fast i skrovet hårdare ju längre tid de sitter
fast.
En film visade hur beväxningen avsevärt
ökade bränsleförbrukningen för i synnerhet
snabbgående motorbåtar. Således är det av
största vikt att båtbotten hålls så ren som möj-
ligt. Det finns dock alternativ till att använda
biocidfärger.
Sex olika metoder

Det visades prov på sex olika metoder. Helen
hade med sig en matta som demonstrerades.
Mattan har flytkraft och läggs ut i vattnet så att
den täcker båtbotten och därmed skapar ett
mörker och syrefattig miljö som effektivt
minskar påväxt. Ett alternativ var inmontering

av 2-3 ultraljudssändare på insidan av båtskro-
vet som intermittent sänder ut ultraljud och
därmed förhindrar påväxt. Helena hade även
med sig en specialkonstruerad skrapa/rulle av
plastmaterial på ett långt böjt aluminiumskaft
som kan användas för att skrapa båtbotten från
bryggan.
Sjötulpanerna lever endast i saltvatten och de
har visat sig att de vanligtvis gör sina angrepp
vid två korta perioder varje sommar. Därför
kan man vid dessa perioder flytta båten till söt-
vatten om man har möjlighet till detta. Det
finns en app att ladda ned med varning om
vika datum som sjötulpanerna är på gång.
För träffens deltagare blev det uppenbart vi i
detta distrikt inte har så stort besvär med sjö-
tulpaner eftersom våra vatten är bräckta näst
intill söta på många håll och dessutom håller
en låg temperatur. 
Målning - ofta tradition

Att vi målar båtbottnarna är ofta tradition och
påverkan av reklam från färgtillverkarna.
Under pausen fick deltagarna njuta fika/Bagu-
ett/lättöl/vatten.
Efter fika och gemytligt småprat fortsatte träf-
fen med vidare information.
Fram till i mitten av 1980-talet var det vanligt
att bottenbehandla nya båtar med tennbaserade
bottenfärger. Detta är ett större miljöproblem
än de kopparbaserade färgerna.
Att anordna spolplattor för rengöring av bå-
tarna med krav på steg två rening är en miljö-
åtgärd med ringa effekt och hög anlägg-
ningskostnad. 
Här kan klubbarna hjälpa till genom att upp-
rätta handlingsplaner på hur man på bästa sätt
kan avlägsna dessa färger på de kontaminerade
skroven. Blästring är den bästa rengöringsme-

Ren båtbotten utan gift
Ett 25 -tal båtägare från mestadels närliggande båtklubbar samlades i klubbstugan vid Wifsta-
varfs båtklubb för att ta del av information från Naturskyddsföreningen om vilka olika alter-
nativ som står till buds för att för att bekämpa den beväxning som sker på båtarnas
undervattenskropp.



Trädet rapporteras in på Naturskyddsförening-
ens webb, med uppgifter som trädslag, plats,
rapportör, datum, trädets omkrets, höjd eller
något annat som är speciellt med trädet. 
Vi länkar också till  ”Trädportalen”
http://www.tradportalen.se. Trädportalens syf-
te är i första hand att rapportera in skyddsvärda
träd, gamla, grova eller hålträd. 
Till Trädportalen rapporterar också Länssty-
relserna när de inventerat träd enligt Natur-
vårdsverkets åtgärdsprogram för skyddsvärda
träd.
Natur- och kulturvärden

Favoritträden har i många fall höga biologiska
och kulturella värden. Gamla och grova hål-
träd, både levande och döda är särskilt skydds-
värda, och viktiga för många fåglar, insekter,
svampar, mossor och lavar. Vad har Natur-
skyddsföreningen gjort tidigare?
Satsning i tre år

Vi planerar för en längre satsning på träd, i tre
år, där vi börjar med att samla in rapporter om
olika ”Favoritträd”. I nästa steg, i samråd med

kretsar, kontaktas markägaren om det är ett
skyddsvärt  träd som står på deras mark.  Det
sista steget blir att föreslå hur trädet kan vårdas
så att det blir ett ”evighetsträd”. 
SVT Gomorron Sverige

Per Bengtson kommer att berätta om Natur-
vänliga veckan och Favoritträd i SVT Gomor-
ron Sverige, tisdagen den 5 maj, precis  när
Naturvänliga veckan startar.
Naturens dag

Vi har också planer på att bygga om Natur-
vänliga veckan till en Naturens dag istället. Vi
tror att det blir enklare att planera aktiviteter
kring en dag. Vi har också funderingar på att
ha ett flexibelt datum, trädaktiviteter kanske
passar bättre under hösten?  Kom gärna med
era egna tips och idéer!
Vad kan du göra?

Den 31 mars kommer det att öppnas en länk
www.naturskyddsforeningen.se/favorittrad/.
Då får ni gärna sprida information om under-
sökningen via era egna kanaler (webbsidor,
Facebook, med mera).

Utse ditt eget favoritträd!
Under Naturvänliga veckan, 4-10 maj 2015, kommer riksföreningen via sociala medier och
webben uppmana allmänheten att utse sitt eget favoritträd. Nästan alla har ett favoritträd, det
kan vara ett stort, grovt, högt, gammalt, ihåligt, knotigt träd, ett klätterträd, vårdträd eller kanske
ett träd med märkliga former, ett träd som helt enkelt är värt att uppmärksamma!

toden med efterföljande epoxibehandling. 
En epoxibehandlad båtbotten är tät för in-
trängande vatten i motsats till vanlig botten-
färg vars enda uppgift är att hindra beväxning.
En epoxibehandlad yta är dessutom lättare att
hålla ren.
Sammanfattningsvis är det avsevärt bättre för
miljön och i många fall även billigare att en till
två gånger per är rengöra botten istället för att
bottenmåla.
En representant för Härnösands Kommun del-
tog i träffen och informerade om att Härnösand
till denna säsong investerat i en båtbottentvätt.
Priset för tvätt beräknas bli 300 kr. Båtar med
en bredd upp till 4 meter och ett djupgående

av högst 2 meter kan tas emot. Observera att
HaV inte vill tillåta borsttvätt av båtar målade
med biocidfärg.
Från Sundsvalls Kommun deltog två personer.
Kim Ottosson höll en avslutande information
om vad Sundsvall gjort och hur tillsynen kom-
mer att bedrivas. Hon såg fram mot ett posi-
tivt samarbete med båtklubbarna och ett
samförstånd i dessa frågor.
Helena Nilsson avtackades för en givande in-
formation med varma applåder från de delta-
gande i träffen.
Antecknat av Håkan EnerudWifstavrfs båt-
klubb.



Högsta förvaltningsdomstolen går på Kam-
marrättens linje och slår fast domen, som in-
nebär att skogsstyrelsen gjorde fel när
myndigheten godkände avverkningen av den
skyddsvärda skogen nordväst om Kvikkjokk, i
porten till Sarek och världsarvet Laponia.
Skogsstyrelsen överklagade

Domen hade överklagats av skogsstyrelsen.
Det var 2011 som striden om Änok flammade
upp. Markägarna, bröderna Stenman, fick
överraskande tillstånd till avverkning av
skogsstyrelsen, och länsstyrelsen ville inte in-
gripa och bilda naturreservat. Detta trots att
båda myndigheterna klassade skogen som
nyckelbiotop.

Naturskyddsföreningen överklagade beslutet,
och ärendet har vandrat genom rättsinstan-
serna förvaltningsrätten, kammarrätten och
Högsta förvaltningsdomstolen i två olika spår.
Skogsstyrelsen tog nämligen parallellt strid
mot att Naturskyddsföreningen ansågs som sa-
kägare – även det en strid som skogsstyrelsen
slutligen förlorade.
Tillämpade skogsvårdslagen fel

Domen innebär en punkt för ärendet. Skogs-
styrelsen tillämpade skogsvårdslagen på fel
sätt, Naturskyddsföreningen har talerätt i lik-
nande ärenden framöver och markägarna är
berättigade till ersättning från staten för mar-
ken.

Dom i högsta förvaltningsdomstolen: 
Naturskyddsföreningen sakägare vid skogsavverkningar
Skogsstyrelsen tillämpade skogsvårdslagen på fel sätt, Naturskyddsföreningen har talerätt i lik-
nande ärenden framöver och markägarna är berättigade till ersättning från staten för marken.
Det framgår av två domar i högsta förvaltningsdomstolen.



– Det är ett styrkebesked från vindkraftsbran-
schen som visar att det går att växa trots de
mycket tuffa marknadsvillkor som gäller idag.
Det befäster vindkraftens position som det
mest konkurrenskraftiga alternativet för ny el-
produktion, säger Charlotte Unger, vd på
Svensk Vindenergi.
Globalt sett hamnade Sverige på åttonde plats
sett till nyinstallerad effekt. Vindkraftsutbygg-
naden domineras av Kina som ensamt instal-
lerade nästan lika mycket som alla andra
länder tillsammans, 23 351 MW.
De kommande åren ser däremot ut att bli mer
osäkra för den svenska vindkraften. Två frå-
gor kommer att vara särskilt avgörande för den
fortsatta utbyggnaden. Den första är flaskhal-
sar i det svenska stamnätet. Vindkraftsutbygg-
naden sker till största del i norra Sverige och

om inte överföringsförbindelsen från norr till
söder förstärks i närtid kan det sätta ett tak på
hur mycket vindkraft som kan byggas. Den
andra är osäkerheten om vad som händer med
stödsystemet för förnybar el – elcertifikatsys-
temet – efter 2020.
– Elcertifikatsystemet har ett högt förtroende
hos investerare, konsumenter och politiker.
Det har gett förnybar el till mycket låga kost-
nader jämfört med andra stödsystem i Europa.
Det är därför viktigt att det redan nu diskuteras
hur systemet skall se ut efter 2020. De sam-
hällsekonomiska analyser som finns tillgäng-
liga visar på stora vinster med att förlänga
systemet till 2030 och sätta en ny ambitions-
nivå på minst 55 TWh ny förnybar el, säger
Anton Steen, ansvarig för analys och sam-
hällskontakter på Svensk Vindenergi.

Sveriges snabba utbyggnad av vindkraft fortsätter. Förra året ökade den installerade effekten
med 1 050 MW vilket placerade Sverige på tredje plats i EU, bakom Tyskland och Storbritan-
nien. Vindkraften är också det kraftslag som växer snabbast i EU och stod förra året för 44 pro-
cent av ny effekt. Vind- och solkraft stod tillsammans för över 73 procent av all ny effekt i EU
under 2014.

Sverige topp tre i vindkraftsutbyggnad

Eftersom vintern varit så pass mild så kunde
man kanske räkna med att i år skulle det bli re-
kordtidigt för sångsvanarna i Bölesjön. Så blev

dock inte fallet. Förra året så hade vi vår svan-
spaning den 15:e mars och i år har vi faktiskt
fått flytta fram den så att i år blir det söndagen
den 29 mars. Bölesjön med den fina rastplat-
sen som Vägverket ställt i ordning har blivit
ett Timrås Tysslingen.
Naturskyddsföreningen har tubkikare

Tysslingen är ju den vassjö nere i Närke där
tusentals svanar numera rastar på väg norrut.
Riktigt lika många stannar inte till i Bölesjön
men ändå. Det är en synnerligen bekväm skå-
darplats och i princip kan man skåda från bil-
fönstret. Naturskyddsföreningen ställer upp
med tubkikare så att man verkligen kan se sva-
narna på närhåll. Ta med lite fika och följ med
på vår utflykt eller gör en egen!
Text o foto
Stig Carlsson

Sångsvanarna sena vid Bölesjön



Störst procentuell medlemsökning har de lo-
kala kretsarna i Borlänge med 62 procent, Älv-
karleby 60 och Falun med 39 procent, tätt
följda av Säter och Askersund.
Känns väldigt inspirerande

– Medlemstillströmningen känns väldigt in-
spirerande och uppmuntrande. Det är ett tyd-
ligt tecken på att allt fler vill engagera sig i de
frågor som vi jobbar för: att rädda naturen,
främja människors hälsa och verka för global
solidaritet. Det är fantastiskt att vi nu kan starta
våra regionala kanslier i ordentlig medvind,
säger Johanna Sandahl, Naturskyddsförening-
ens ordförande.
Spridda över hela landet

– Att vi är så
många medlem-
mar både på
l andsbygden
och i städer be-
tyder mycket
när vi möter po-
litiker och andra
beslutsfattare.
Naturskydds-
f ö r e n i n g e n
finns med 270

lokala föreningar, kretsar, i så gott som alla
Sveriges kommuner. Medlemmarna är spridda
över hela landet, i procent fördelat på 27,7 på
landsbygd, 30,6 i stadsområde och 41,7 i stors-
täder. Fördelningen mellan män och kvinnor
är ganska jämn, med ett litet övertag för kvin-
nor.
Regionala kanslier

– Vi har länge planerat för nya regionala kans-
lier på tio platser. Nu är vi i stort sett i mål
också med den satsningen. Det blir en viktig
förstärkning och ett stöd för alla våra ideellt
aktiva runt om i landet. Det känns väldigt ro-

ligt, säger Hans Brehnfors, programansvarig,
regionala kanslier.
De regionala kanslierna inom Naturskydds-
föreningen är ett samarbete där ett eller flera
länsförbund driver ett gemensamt kansli för att
ge bättre service, utbildning och för att sam-
ordna kretsar i det regionala natur- och miljö-
vårdsarbetet.
Här öppnas de regionala kanslierna: 
Juoksengi - Norrbotten, Skellefteå - flyttas
inom kort till central ort i länet Västerbotten 
Sollefteå - Västernorrland tillsammans med
Jämtland/Härjedalen, Mora - Dalarna och
Gävleborg, Örebro - Örebro och Värmland,
Enköping - Sörmland, Västmanland och Upp-
sala, Stockholm - Stockholms län, Göteborg
- Naturskyddsföreningen väst har redan ett
etablerat regionalt kansli som samordnar läns-
förbunden i Bohuslän, Norra Älvsborg, Södra
Älvsborg, Halland och Skaraborg, Växjö -
Jönköping, Kalmar, Östergötland, Kronoberg
och Gotland, Lund - Skåne och Blekinge.
Timråkretsen ökar 

Även kretsen i Timrå kan notera en liten ök-
ning trots den våldsamma hetskampanjen med
namninsamlingar mot oss efter överklag-
ningen av kommunens dispens från strand-
skyddsreglerna på Åstön! Plus 3 medlemmar.
Antalet familjemedlemmar har däremot mins-
kat, men ersatts av ett ökat antal fullbetalande
medlemmar.
Saknade grund

- Det här visar att de uppgifter som spreds i
pressen om att våra medlemmar skulle ha vänt
sig till entreprenören på Åstön och beklagat sig
saknade grund i verkligheten. Vi tolkar den
lilla medlemsökningen som att även Timrå-
borna vill att miljölagstiftningen ska gälla i
kommunen, säger Naturskyddsföreningens
ordförande Bengt-Göran Norlin.

Naturskyddsföreningen slår medlemsrekord
Naturskyddsföreningen har aldrig varit större. Föreningen slår rekord med 221 000 medlem-
mar, en ökning med nio procent på ett år. Nu öppnar föreningen regionala kanslier på tio plat-
ser från Lund i söder till Juoksengi i norr. Även Timråkretsen ökar trots den hetskampanj vi
utsattes för under 2014.

Känns inspirerande, säger
Johanna Sandahl



Annons



Samma träd och samma örter för 2000 år sedan!
Sammanfattningsvis kan man säga att trots de variationer som varit i klimatet de senaste 2000
åren så såg den biologiska och botaniska vardagen ungefär likadan ut då som nu. Ett litet frå-
getecken är avsaknaden av ek i undersökningsmaterialet, ett trädslag som vi vet förekom rik-
ligare i Timrådalen vid den aktuella tiden.
Länsmuseet Västernorrland genomförde under
våren 2013 arkeologiska undersökningar av
Timrå medeltida kyrka, som nuvarande kyrka
är byggd uppe på, samt en gravhög under den
medeltida kyrkan.
Rester efter graven finns i form av ett kärnröse
längs med nuvarande kyrkas södra vägg, bitvis
täckt av en jordmantel samt ett brandlager
under kärnröset. Gravläggningen har daterats
till romersk järnålder, cirka 300-400 evt (efter
vår tideräkning).
Jordprover

Jordprover och rester av träkol togs i det som
tolkades som ett marklager under brandlagret,
det vill säga det lager som bildas av kol med
mera efter att den avlidne brändes på plats.
Nu har proverna analyserats av Miljöarkeolo-
giska laboratoriet, Umeå Universitet.
Vanliga träslagen

Träkolen består av de vanliga trädslagen i våra
nutida skogar, men med en dominans av träd-
arter från fuktigare/näringsrikare marker,
främst al och gran.
Betes- och ängslandskap

Proven i övrigt innehöll pollen från växtarter
som visar på att ett betes- och ängslandskap
fanns i omgivningen. I detta fall kan betes- och

ängslandsskapet indikeras av växter såsom
gräs, gullris, kattfot, röllika, prästkrage, fibb-
lor, maskros, våtarv, stjärnblomma, rödblära
och smörblommor. 
Även den höga andelen sporer från dvärglum-
mer visar att ett betes- och ängslandskap fanns
i omgivningen. Ett pollenkorn från sädessla-
get korn har hittats i pollenproven, vilket tyder
på att odling kan ha förekommit på orten under
den tidsperiod som provet representerar.
Skogsvegetationen på platsen bestod av gran,
tall, al och björk. Med andra ord ett typiskt
skogslandskap för regionen.
Klimatet svalare en bit in i medeltiden
I synnerhet som medeltemperaturen i nordeu-
ropa då var något gynnsammare än idag.
Bland annat odlade till exempel romarna dru-
vor i Storbritannien. Det var först en bit in i
medeltiden som klimatet blev svalare.
Intressant är också den låga förekomsten av
korn i undersökningsmaterialet då det i övrigt
var tämligen förekommande. Korn som odlad
säd har förekommit i södra norrlands älvdalar
och vikar sedan 2000-2500 fvt.
Kent Ivan Klingstedt
070 – 699 08 10
klingstedt@ebrevet.nu

Söndag 2015-04-12 
Skrängstasjön, Skottsundslätten 
Bo Näsström, samling P-plats Skrängstasjön kl 08.00
Söndag 2015-05-10 
Stornäset, Fågelskådningens dag
Styrelsen, samling P-plats Stornäset kl 08.00
Tisdag 2015-05-19
Selångersjön 

Bengt Allberg, samling P-plats vid kyrkogården kl
18.00
Lördag 2015-05-23
Korstjärnsmyrarna
Ingemar Marklund, samling Plattan, Navet kl 07.00.
Eventuellt en exkursion till Bergafjärden under hösten
ledare Jan Lindström

Medelpads Ornitologiska Förening Vårens program



- Vi lägger tillbaka stenar som rensats undan
och ibland kör vi dit ny sten som ersättning för
bortsprängda stenblock. Vi öppnar också upp
sidofåror och svämzoner.  
Tydliga resultat

Efter 10 års arbete ser vi nu tydliga resultat.
Länsstyrelsen gör s.k. elfisken årligen på flera
ställen längs Ljustorpsån för att följa upp till-
ståndet. Elfiskeundersökningarna de senaste
åren visar på goda föryngringar av öring, både
stationära bestånd och havsöring. Dessutom

har vi glädjande nog även fått föryngring av
lax i Ljustorpsån och i ett av dess biflöden. 
Ålar påträffade

Vid 2014 års elfiskeundersökningar påträffa-
des även ålar som tyder på att Ljustorpsån är
ett tillväxtområde för arten. Ålen som repro-
ducerar sig i Sargassohavet hundratals mil bort
är numera hotad i Europa. I Sverige är den röd-
listad som akut hotad vilket har medfört ett fis-
keförbud.  
Stefan Grundström

Resultat av 10 års restaureringsarbete i Ljustorpsån
Timrå kommun i samarbete med Ljustorpsåns fiskevårdsområde har under 10 år arbetet med
att sträcka för sträcka restaurera Ljustorpsån efter flottledsresning. Arbetet går ut på att åter-
skapa en mera naturlig miljö för alla de djur, växter och svampar som lever i och vid ån.

Profilera företaget, bli sponsor!
Som sponsor till Svenska Naturskyddsföreningen kan företaget visa 

engagemang för en hållbar utveckling. Företaget investerar i miljöarbetet,
men även i sin egen framgång. Läs mera på naturskyddsforeningen.se.
Du kan även satsa dina sponsorpengar i Timrå. Kontakta styrelsen.



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 medlemeller 
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 221
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!



Alla arrangemang sker i samarbete med
Håll koll på hemsidan: timra.naturskyddsforeningen.se.Eventuella ändringar och tips om nya programpunkter kan dyka upp medkort varsel. Anmäl din mailadress till Bengt-Göran så får du meddelande.

Bjud med någon på nästa träff!

Kommande program 

Torsdagen den 16 april kl 18.30 på Inbetween
Cafékväll om fjärilar 
Den välkände fjärilskännaren Östen Gardfjäll berättar om fjärilar i vår närnatur. Naturskyddsför-
eningen bjuder på fika. Alla är välkomna! Du behöver inte vara medlem.
Söndagen den 26 april kl 10.00
Jättestenen, Lövbergskyrkan och Burberget
Bronsåldern, Guldrushen, Utsikter Samarrangemang med Archeologia. Samling affären i Ljus-
torp kl 10.00. Ta med fika! Kontaktperson Elisabeth Nilsson, 82079
Naturvänliga veckan 4-10 maj
Måndagen den 4 maj kl 18.00
Fagning av Torsbodaängen
Ta med kratta och fika så hjälps vi åt att förbereda ängen för årets blomning.
Söndagen den 10 maj kl 10.00
Favoritträd
Med anledning av Naturskyddsföreningens kampanj Favoritträd (se artikel) gör vi en rundtur med
bil Lögdö - Söråker och tittar på spektakulära träd. Passar alla, alla träd vid bilväg. Ta med fika.
Samling Lögdö bruk kl 10.00. Kontakt Elisabeth Nilsson 82079
Måndagen den 11 maj
Vårens första cykeltur
Samling på Bergeforsparkens parkering kl.18.30 Ta med fika. Deltagarna bestämmer gemensamt
hastighet och mål. Kontaktperson: Bengt-Göran Norlin, 060-57 03 25.
Måndagen den 8 jun
Dags för cykeltur igen
Samling på Bergeforsparkens parkering kl.18.30 Ta med fika. Deltagarna bestämmer gemensamt
hastighet och mål. Kontaktperson: Bengt-Göran Norlin, 060-57 03 25.
Tisdag 9 juni kl 18.00
Svampar på brandfäldt - Kanske vi finner toppmurklor
Ledare: Hans Andersson och Elisabeth Nilsson. Samling kl 18.00 vid OK-macken i Timrå, 18.15
väg 331 vid skylt Jällviksbron. Ta med fika! Kontaktpersoner: Hans Andersson, 070-23 40 891, och
Elisabeth Nilsson, 060-820 79. Samarrangemang med MYKO, Naturskyddsföreningen Timrå och


