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Regeringens arbete med att ta fram en natio-
nell livsmedelstrategi går nu in i sin slutfas
och inom Naturskyddsföreningen är man be-
kymrade över vad slutresultatet kommer att
bli!
- Hur ska konsumenterna motiveras att välja
svensk mat, ifall den produceras med samma
regler som importerad mat?, frågar sig Natur-
skyddsföreningens ordförande Johanna San-
dahl i en debattartikel där hon också varnar
för att skyddet för miljö och djur kommer att
försvagas! .

Skyddet för miljö och djur försvagas?

Hela styrelsen med Bengt-Göran Norlin som ordfö-
rande fick förnyat förtroende när Natursyddsföre-
ningen i Timrå hade årsstämma. Som vanligt
redovisades en omfattande verksamhet från det
gångna versamhetsåret.
Efter förhandlingarna visade Stig Carlsson filmer
från Timrås natur. Alla förtroendevalda presenteras!

Förnyat förtroende för styrelsen!

Mark- och miljödomstolens beslut att inte avgöra ersättningsfrågan i en
särskild deldom tvingar Kammarollegiet att backa från kravet på om-
prövning av villkoren för Rundbackens kraftverk. Kammarkollegiet hade
krävt en fiskvandringsväg mellan Laxsjön och Laxsjöån och minimi-
tappning. Kammarkollegiet saknar pengar att betala ett eventuellt ska-
destånd.

Miljödomstolen tvingar Kammarkollegiet att backa!

Miljöberedningens förslag: Nollutsläpp senast 2045
Miljöberedningens förslag till mål innebär att Sverige, senast 2045,
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att
därefter uppnå negativa utsläpp. Bakom förslaget står sju av riksdags-
partierna.

Du kan också läsa om: ¤ Fantastisk helkväll med Fred-
rik Karlsson ¤ Vindkraften gav mer ny kapacitet än
någon annan kraftkälla ¤ Redo för solrevolution på
hustaken! ¤ WMO om 2015: Rekordvärme och extrem-
väder ¤ Trendbrott för koldioxidutsläppen ¤ Kina stor-
satsar på solenergi - trefaldigar kapaciteten ¤ Inbjudan
till skogsinventeringskurs och kommande program.



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 20 maj 2016,
med utdelning veckan efter.

Äntligen kan vi Välkomna våren! Vintern har för många känts lång även om den i år varit rätt
beskedlig. Vårlökarna vid stugväggen har sedan en tid visat sig och som vanligt är våren en års-
tid som passerar mycket snabbt. Därför gäller det att ta vara på alla stunder och låta solens strå-
lar värma upp oss efter den kalla vintern.  Härligt att ljuset kommit åter och kanske är det inte
så tokigt med sommartid i alla fall. Jag har precis som tidigare år haft matningen i
gång åt småfåglarna och det fortsätter ännu ett tag.
Snart är det dags för fagningen av Torsbodaängen - 2 maj är det i år. Det är 48:e året
som ängen fagas med goda insatser av Naturskyddsföreningen, Hässjö Hembygds-
förening och numera även Timrå kommun. Passa på Du också och kom till den år-
liga "städningen" av ängen. Detta är en trivsam utflykt då vi tittar efter vilka växter
som redan kommit fram. Har vi tur så blommar Tibasten och kanske även Sundsvallsviolen tit-
tat fram. Att träffas där och till spelmansmusik uträtta lite nytta för ängen och fika i fjolårsgrä-
set, det är livskvalitet det!
Vår förening har genomfört årets årsmöte, som du kan läsa om på näst sista sidan Vi i styrelsen
får tacka för det förtroende som detta val innebär. Vi lovar att göra vad vi kan för föreningens
bästa samt arbeta för att skydda natur och miljö.
Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år med mycket utflykter och olika ageranden i miljöfrå-
gor. Just nu filar vi på sommarens program som vi hoppas få återkomma  med mer om i nästa
nummer. En början av det kan du redan se i det program som syns på sista sidan.Vi behöver
många engagerade medlemmar och du behöver inte sitta i styrelsen för att hjälpa till. Har du för-
slag på någon utflykt eller aktivitet som du vill att föreningen skall ägna sig åt så finns kontak-
tuppgifter till alla i styrelsen i detta nummer. Du har kanske själv ett smultronställe som du anser
fler borde få uppleva. 
Vi har för avsikt att även under detta år ge ut vår medlemstidning Natur-likt med 5 nummer. Vi
är i mycket stort behov att få tag i fler annonsörer för att finansiera vår utgivning. Natur-likt som
når alla medlemmar finns även tillgängligt på biblioteket samt distribueras även till kommunen.
Det är alltså många Timråbor som läser den så en annonsör når många läsare. Har du tips på
någon presumtiv annonsör så hör av dig till någon i styrelsen. Detta är angeläget för att vi ska
kunna fortsätta med vår utgivning.
Missa nu inte att uppleva fagningen för 48:e året den 2 maj på Torsbodaängen.
Glöm inte räfsa/kratta och matsäck. Vi hälsar som alltid både medlemmar och icke medlem-
mar Välkomna till alla våra aktiviteter.
Jag önskar er alla en fin vår!
Bengt-Göran



Objektivet från 1896 som användes visade
Fredrik med några bilder hur han tillverkat en
specialring för att kunna passa ihop med en
modern kamera och då åstadkommit ett optiskt
hokus-pokus. 
I många av bilderna visade Fredrik hur man
kan hitta mycket säregna figurer genom att
titta på olika detaljer. Bilder visade hur man på
olika sätt kan beskriva verkligheten ute i natu-
ren. Hur man i bilderna kan hitta troll, änglar
eller olika mytiska figurer. Den vita Näckro-
sen som är Sveriges största blomma och väl fe-
nomenologisk släkting (alltså växer i liknande
miljö, på liknande sätt och ser liknande ut) till
Lotusblomman, avbildades i otroligt vackra
bilder. Man kan förstå att Lotusblomman i
Asien är en symbol för renheten. I samband
med den totala månförmörkelse som var för en
tid sedan tog Fredrik en massa bilder. Blod-
månebilder där även Vintergatans alla stjärnor
syntes.   
Till en del bilder läste Sejdun dikter som för-
höjde stämningen.  Efter en timme tog vi paus
för att fika tillsammans. Föreställningen fort-
satte igen med ljudet från trolltrumman (ram-
trummor) som innebar att sorlet tystnade efter

fikat och vi fortsatte att beundra bilderna. Fan-
tastiska bilder på Norrsken blandat med bilder
av stjärnor och meteorer. Fredrik förklarade
också skillnaden på en meteor och en meteorit.
En meteorit blir det av en meteor då den slagit
ned på marken. 
Skogsguden Pan som också anses vara väktare
av kunskapens träd förekom på några bilder.
Många bilder är inspirerade av Rolf Lidberg,
Bror-Eric och Anders Zorn. Fantastiska film-
snuttar visades som Fredrik skapat genom att
ta massvis av bilder på stjärnorna som speglar
sig i en tjärn och sätta samman dem till rörliga
bilder. En otrolig upplevelse att skåda. 
Bilder som visar hur verkligheten och "overk-
ligheten" möts. Bilder som visar hur det som
finns i skyn också finns nere i dyn. 
Vi alla besökare satt andäktigt som förhäxade
över alla bilder fram till klockan 21. 
Stort Tack till Sejdun och Fredrik för denna
gång och Tack även till besökarna - det blir så
mycket roligare när det kommer många!
Webbadressen till Fredriks hemsida om du vill
se hans bilder själv.  http://romantiskljus-
fangst.weebly.com/
Vid pennan Bengt-Göran  

Fantastisk helkväll med Fredrik Karlsson
Det blev en fantastisk helkväll på Inbetween med Fredrik Karlsson den 11 februari!  Troll-
trummorna ljöd som inledning och fick alla i stämning inför föreställningen.  En fantastisk bild
på blåsippan med dimmig bakgrund skapad med Fredriks specialobjektiv fick alla att bli för-
tjusta!
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Miljödomstolen tvingar Kammarkollegiet att backa från kravet
på omprövning av villkoren för Rundbackens kraftverk

Naturskyddsföreningen har fått möjlighet att
yttra sig och skrev till domstolen:
Ingen överraskning

Kammarkollegiets återkallande av ansökan om
omprövning av rubricerade ärende kommer
inte som någon överraskning för Natur-
skyddsföreningen, eftersom vi redan i vårt ytt-
rande 20151220 förutspådde att Kammar-
kollegiet skulle tvingas att vidta denna åtgärd,
som en följd av att Mark- och miljödomstolen
gått på företagets linje i ersättningsfrågan, dvs
att inte godta Kammarkollegiets begäran om
att ersättningsfrågan skulle avgöras i en sär-
skild deldom. 
Förorenaren ska betala

Det naturliga hade enligt Naturskyddsför-
eningens uppfattning varit att domstolen i en
mellandom prövat frågan om företagets ersätt-
ningskrav, eftersom de stöder sitt krav på en
uttolkning av bestämmelsen i 31 kap. 20 § mil-
jöbalken som enligt vår mening är problema-
tisk i ljuset av principen om att förorenaren ska
betala i balkens 2 kap. 8 § och EU-rätten. Ett
eventuellt skadestånd kan enligt vår mening
vara ett otillåtet företagsstöd. 
Kammarkollegiets hemställan till domstolen
att ompröva beslutet gällande mellandom i er-
sättningsfrågan, innan målet avskrivs, framstår

därför mot den bakgrunden som välmotiverad.
Detta understryks också av det faktum att par-
terna är överens i sakfrågan, dvs hur skyddet
för miljön bör utformas. Vi vill även, liksom
Älvräddarna peka på den så kallade Bremen-
domen, C 461-13 från EU-domstolen, som
tydliggör att miljökvalitetsnormen för vatten
ska nås i tid och att det är tvingande mål. Den
så kallade Bremendomen, tydliggör att miljö-
kvalitetsnormen för vatten ska nås i tid.. I
denna vattenförekomst ska God Ekologisk
Status uppnås och det finns inga omständig-
heter som pekar på att undantag från detta kan
användas. EU-domstolens praxis är bindande
och enligt vår mening fullt tillämplig i detta
mål.
Alternativet: Återkallande av tillståndet

Naturskyddsföreningen understryker vikten av
att domstolen enligt Kammarkollegiets yr-
kande behandlar ersättningsfrågorna i en mel-
landom, för att i möjligaste mån kunna utröna
om omprövningsinstitutet kan användas för att
nå de EU-rättsligt tvingande miljömålen.   Al-
ternativet är att Kammarkollegiet alternativt
länsstyrelsen, framgent ansöker om återkal-
lelse av tillståndet enligt 24 kap. 3 §, punkt 7,
vilket inte kan sägas vara den bästa lösningen
för E.ON. 

Mark- och miljödomstolens beslut att inte avgöra ersättningsfrågan i en särskild deldom tvingar
Kammarollegiet att backa från kravet på omprövning av villkoren för Rundbackens kraftverk.
Kammarkollegiet hade krävt en fiskvandringsväg mellan Laxsjön och Laxsjöån och minimi-
tappning. Kammarkollegiet saknar pengar att betala ett eventuellt skadestånd.

Vindkraften gav mer ny kapacitet än någon annan kraftkälla
I de 28 EU-länderna svarade vindkraften för
44 procent (12.8 GW) av alla nya kraftinstal-
lationer 2015. 
Totalt 142 GW

Antalet nya anläggningar ökade 6,3 procent
jämfört med 2014. Den totala vindkraftskapa-

citeten i Europa ligger nu på 142 GW och om-
fattar 11,4 procent av Europas elbehov. Det
skriver European Wind Energy Association.
Under 2015 investerades 26,4 miljarder euro i
vindkraftsparker i Europa. Nästan hälften av
de nya anläggningarna finns i Tyskland.

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



Mer preciserat innebär målet att utsläppen från
verksamheter inom svenskt territorium ska
minska med minst 85 procent jämfört med ut-
släppen 1990. Därutöver får kompletterande
åtgärder tillgodoräknas i enlighet med interna-
tionellt beslutade regler.
Långsiktigt mål till 2045

Miljömålsberedningen föreslår i betänkandet
ett samlat förslag till ett klimatpolitiskt ram-
verk. Ramverket består av ett långsiktigt mål
för 2045 och en målbana med etapper för ut-
släppsminskningar på vägen. Målbanan redo-
visas i nästa betänkande, se nedan.
Ramverket innehåller också preciserade for-
mer för regeringens planering och uppföljning
av politiken för att nå de uppsatta målen, med
periodiska redovisningar till riksdagen, samt
inrättande av ett klimat politiskt råd med upp-
gift att granska den förda politiken. Ramver-
ket kompletteras med ett rättsligt stöd i form
av en klimatlag.
– Jag är stolt över att sju partier kunnat enas
om ett så ambitiöst mål. Det ger en tydlig och
långsiktig signal inte minst till företagsamhe-
ten, säger Miljömålsberedningens ordförande
Anders Wijkman.
Miljömålsberedningen bedömer att det lång-
siktiga målet för utsläpps begränsningar i Sve-
rige till år 2045 bör gälla utsläpp från alla
verksamheter i Sverige, både de som ingår i
EU:s system för handel med utsläppsrätter och
de utsläpp som är utanför handelssystemet. För
att nå målet får även avskiljning och lagring
av koldioxid av fossilt ursprung (CCS) räknas
som en åtgärd, där rimliga alternativ saknas.
Anders Wijkman poängterar att beredningens
förslag till klimatmål för Sverige är den mest
ambitiösa utsläppsminskning som något land
hittills uttalat sig för.

Miljömålsberedningen föreslår också att det
inrättas ett oberoende expertorgan – ett kli-
matpolitiskt råd - med uppgift att löpande ut-
värdera och bedöma om den samlade politik
som regeringen lägger fram är förenlig med
klimatmålen. Rådet ska vara tvärvetenskapligt
sammansatt och bistås av ett mindre kansli.
Klimatpolitist råd föreslås

– Vi saknar idag myndigheter - inte bara när
det gäller klimatet - som har till uppgift att se
till att olika sektorer i samhället drar åt samma
håll. Det är bakgrunden till förslaget om ett kli-
matpolitiskt råd. Rådet ska granska helheten
och säkerställa att klimatarbetet verkligen ge-
nomsyrar alla politikområden, förklarar An-
ders Wijkman.
Det klimatpolitiska ramverket innehåller också
ett planerings- och uppföljningssystem, ett
målsystem med utsläppsminskningsmål samt
en redovisningsskyldighet till riksdagen.
Obligatorist klimatarbete

Den föreslagna klimatlagen innebär att det blir
obligatoriskt för regeringen att bedriva ett kli-
matpolitiskt arbete som syftar till att förhindra
farlig störning i klimatsystemet. Arbetet ska
inriktas på att minska utsläppen av koldioxid
och andra växthusgaser och att bevara och
skapa funktioner i miljön som motverkar kli-
matförändring och dess skadliga effekter. Lag-
förslaget innehåller också bestämmelser om att
regeringen ska ta fram en klimatpolitisk hand-
lingsplan under varje mandatperiod och årli-
gen redogöra för resultatet av det klimatarbete
som bedrivits.
Nästa betänkande senast 1 juni

Beredningen ska senast den 1 juni 2016 lämna
ytterligare ett betänkande, med förslag till en
strategi med styrmedel och åtgärder för en
samlad och långsiktig klimatpolitik.

Miljömålsberedningen föreslår ett klimatpolitiskt ramverk med kli-
matmål till år 2045 och en klimatlag som reglerar former för arbetet
Miljömålsberedningen lämnade den 9 mars sitt delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för
Sverige till klimat- och miljöminister Åsa Romson. Beredningens förslag till mål innebär att
Sverige, senast 2045, inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att där-
efter uppnå negativa utsläpp. Bakom förslaget står sju av riksdagspartierna.
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I framtiden kommer det att vara lika vanligt att handla solceller på IKEA som det är att skruva
ihop en Billy bokhylla. Faktum är att man redan nu kan handla solceller på IKEA i Storbritan-
nien. Ändå fortsätter Sverige med kärnkraft och import av sopor som vi bränner för att värma
våra hus, med otrevliga utsläpp på köpet.
Det pågår en global solrevolution! För tio år
sedan var solceller något som engagerade tek-
niknördar. Idag är det en gigantisk industri
som skapar jobb till tusentals människor och
utmanar fossilenergin på allvar. Hoppa på ett
tåg i Tyskland så kan du se vad lite smart po-
litik kan göra. Hus efter hus har solceller på
taket. Eller åk till Bangladesh. Där smälls det
upp ett nytt solcellstak i minuten! Men i Sve-
rige gapar taken ännu tomma.
Många vill vara en del av solrevolutionen

Många vill vara en del av solrevolutionen, men
vet inte riktigt hur eller är oroliga att det ska
kosta en massa pengar. Sverige måste ta poli-
tiska beslut som gör att alla solrevolutionärer
slipper vara oroliga. Och kommunerna kan
visa vägen.
Energikälla i överflöd

I ett 100 procent förnybart och hållbart ener-
gisystem kan solenergi spela en viktig roll. En
timmes solinstrålning på jorden innehåller mer
energi än vad mänskligheten använder på ett
helt år. Snacka om energikälla i överflöd!
Också i Sverige är potentialen stor – våra
mörka vintrar vägs upp av ljusa somrar. Vi
kommer kanske inte få all vår energi direkt
från solen, men solenergin är en viktig pussel-

bit tillsammans med andra energislag. Fast
egentligen är ju vindenergi, vattenkraft och
biobränslen också solenergi. Tillsammans med
effektivare energianvändning kompletterar de
varandra riktigt bra, så vi kan slippa klimat-
förstörande fossilbränslen och dyr och farlig
kärnkraft.

5 soliga förslag till politiker!
# Enkla regler för dem som vill sälja sin
överskottsel. Äntligen har vi fått gehör för vårt
krav på rimlig ersättning för solrevolutionä-
rernas överskottsel! Men den nya skattereduk-
tionen är onödigt krånglig.
Vi vill se en återbetalning direkt på elräk-
ningen varje månad. Och dagens investerings-
stöd är en toppenbra tanke, men har tyvärr
dålig effekt.
Ansökningsprocessen är krånglig, väntetiden
lång och pengarna tar slut i ett nafs.
Många hugade solrevolutionärer sitter och
väntar på svar istället för att pynta taket med
solceller. Gör om och gör rätt, eller ta bort stö-
det och satsa pengarna smartare. 
# Bort med kravet på momsregistrering.
Enligt skatteverket måste den som säljer el 

Redo för solrevolution på hustaken!



från egen produktion momsregistrera sig. Yt-
terligare ett onödigt hinder för blivande solre-
volutionärer med andra ord. 
Tidigare fanns en gräns på 30 000 kr för in-
täkterna - under denna gräns behövdes ingen
momsregistrering. Återinför denna gräns och
skatteverket slipper dessutom krångla med
massor med kostsam administration.
# Folk i lägenhet vill också bli solrevolutio-
närer. Alla bor inte i villa. Faktum är att hälften
bor ovanpå varandra istället för bredvid. Där-
för måste staten också satsa på att alla som bor
i lägenhet ska kunna sätta upp solceller på
taket ihop med grannarna.
# Kommunal solrevolution. Kommunerna
äger ofta en massa fastigheter. Inte bara kom-
munhuset, utan också till exempel skolor och
bostadshus. Köper de fulel till husen, eller pry-

der de taken med solceller som skickar en tyd-
lig solrevolutionär signal till grannarna?
Och när kommunen väl satsar på solen borde
de passa på att se över byggreglerna också.
Kommunerna har olika regler för bygglov för
solceller, och på en del håll är det onödigt
krångligt.
# Sätt mål på 100 procent förnybar energi.
Ska vi klara klimatmålen finns inget utrymme
för velande. Ett tidsbestämt mål på 100 proent
förnybar energi skickar tydliga signaler till alla
aktörer om vad som gäller, och sätter fart på
omställningen.
Solenergin spelar en viktig roll, tillsammans
med energieffektivisering och andra förnybara
energislag. Ett ambitiöst planeringsmål för sol-
energi skulle också ge en tydlig hint om rikt-
ningen för framtidens energisystem.

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



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!



Svensk livsmedelsproduktion ligger än så
länge långt fram på flera områden. Djurom-
sorgen är bland den bästa i världen, och tack
vare det är behovet av antibiotika litet. Före-
komst av salmonella är ovanligt. Mjölk- och
köttproduktionen är bland den klimatsmartaste
i världen. Sverige har fortfarande en bransch-
överenskommelse om GMO-fritt djurfoder.

Lantbrukarna har historiskt sett varit bra på att
använda begränsat med bekämpningsmedel.
Stora lönsamhetsproblem

Det svenska lantbruket har emellertid stora
lönsamhetsproblem. Livsmedelsstrategin syf-
tar därför till att öka lönsamheten, samtidigt
som miljömålen nås. Här finns en uppenbar
vinn-vinn-lösning. Svenskt lantbruk har, precis
som många andra branscher, små chanser att
konkurrera med pris. Produktion av billig mat

är också en dyr affär för samhället. Exempel-
vis är det extremt dyrt att rena dricksvatten
från bekämpningsmedel. Att svensk matpro-
duktion redan ligger i framkant i hållbarhets-
arbetet innebär en konkurrensfördel, nu när
marknaden för miljösmart mat växer i hela
världen.
Bejakar inte marknadspotentialen

Därför ställer vi oss frågande till att en del re-
presentanter för livsmedelskedjan inte tycks
bejaka denna marknadspotential, utan istället
driver att Sveriges miljö- och djurskyddsregler
ska försvagas.
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) vill lösa
lantbrukets lönsamhetsproblem genom att få
konkurrensneutrala villkor gentemot andra
länder. I praktiken handlar det om att försämra
miljö- och djurskyddskraven, exempelvis att
halvera kornas betessäsong från fyra till två
månader, i södra Sverige. Det skulle innebära
en försämring för djuren och den biologiska
mångfalden.
Innebär sänkta miljökrav

Konkurrensneutrala villkor innebär sänkta
miljökrav. Ett sådant exempel, som LRF varit
drivande för, är att stråförkortningsmedel nu
tillåts i all spannmålsodling i Sverige. Det har
resulterat i att användningen av medlet ökat.
Studier visar att medlen ger sämre hälsa för
fiskar, fåglar och däggdjur och försämrar re-
produktionen för djur.
Vill stärka exporten

Livsmedelsföretagarna vill stärka exporten av
svensk mat, men har samtidigt uttalat sig om
att miljö- och djurskyddsfrågorna inte har med
livsmedelsstrategin att göra (tidningen ATL
16/2). Det är märkligt då organisationen sam-
tidigt konstaterar att det svenska hållbarhets-
arbetet svarar mot en växande global efter-

Skyddet för miljö och djur riskerar att försvagas!
Regeringens arbete med att ta fram en nationell livsmedelstrategi går nu in i sin slutfas. Na-
turskyddsföreningen har i mer än ett halvårs tid deltagit i landsbygdsminister Sven-Erik Buchts
dialoggrupp om strategin. Dessvärre upplever vi processen som väldigt sluten. Inga skriftliga
underlag har ännu delgetts och vi är bekymrade över vad slutresultatet kommer att bli. Vi be-
farar att svensk mat i framtiden inte kommer att vara vad konsumenterna förväntar sig av den.

- Hur ska konsumenterna motiveras att välja
svensk mat, ifall den produceras med samma
regler som importerad mat?, frågar sig Na-
turskyddsföreningens ordförande Johanna

Sandahl



frågan på ekologisk mat, låg antibiotikaan-
vändning och god djurhållning.
Försvagning av kraven helt fel väg

Naturskyddsföreningen vill se ökad lönsamhet
i svensk matproduktion. En försvagning av
miljö- och djurskyddskraven vore emellertid
helt fel väg att gå. Hur ska konsumenterna mo-
tiveras att välja svensk mat, ifall den produce-
ras med samma regler som importerad mat?
Den svenskmärkning som nyligen lanserades
av Svensk Dagligvaruhandel, LRF och Livs-
medelsföretagen blir ju innehållslös om den
svenska maten inte skiljer sig från den impor-
terade.
Stränga miljökrav stärker köpviljan

De svenska konsumenterna värnar om de
svenska miljö- och djurskyddskraven. Hälften
skulle sluta välja svensk mat ifall djuren be-
handlades likadant i Sverige som i resten av
EU, enligt en opinionsundersökning av You-
gov. Över 70 procent av de tillfrågade i under-
sökningen svarade att ”strängare miljökrav i
Sverige” är viktigt för deras vilja att köpa
svenskt. Hela 70 procent väljer att köpa
svenskt för att djuren har det bättre i Sverige
(YouGov, augusti 2015, på uppdrag av Veteri-
närförbundet, Naturskyddsföreningen med
flera).
Försäljningen av ekologisk mat ökar

Försäljningen av ekologisk mat visar på en
starkt ökad efterfrågan på miljövänlig mat.
Bara under 2015 ökade den med 39 procent –
den snabbaste ökningen i världen. Problemet
är att den svenska ekologiska produktionen
står och stampar. 
Om inget görs kommer svenskarna få nöja sig
med att äta importerad ekologisk mat. Det
skulle vara en dålig affär för svenskt lantbruk
och samhället i stort. Ekologisk produktion ger
utöver miljönytta även fler jobb och en mer le-
vande landsbygd.
Vädjan till Sven-Erik Bucht

Naturskyddsföreningen vädjar till landsbygds-
minister Sven-Erik Bucht att inte sälja ut mer-
värdena i den svenska livsmedelsproduktio-
nen. Se istället till att lantbrukare får betalt för

de mervärden de skapar, och gör det lättare att
göra rätt för såväl konsumenter som resten av
livsmedelskedjan genom följande åtgärder:
1. Ge stöd till lantbruket för de mervärden
som det skapar. Stärk landsbygdsprogrammet
så att lantbrukare som gör naturvårdande in-
satser, exempelvis med betande djur, får ytter-
ligare stöd. Utforma också skatten på
bekämpningsmedel som en avgift, där skatte-
intäkterna går tillbaka till lantbrukssektorn
som stöd till forskning och utveckling av mer
hållbara växtskyddsmetoder.
2. Marknadsför den svenska matens håll-
barhetsfördelar. Den svenska livsme-
delsbranschen har inte lyckats marknadsföra
sig tillräckligt som de hållbarhetsaktörer de är.
Livsmedelsbranschen bör därför få stöttning i
folkbildande marknadsföringsinsatser om för-
delarna med svensk mat, i såväl Sverige som i
exportländer. Regeringen bör även avsätta
pengar för exportsatsningar av svensk miljö-
smart mat.
3. Gör det lättare att ställa om till ekolo-
giskt. Sätt konkreta mål för ekologisk produk-
tion och konsumtion och utveckla strategier
för att nå målen.
4. Sluta köpa in det allra värsta. Handeln
och Livsmedelsföretagarna bör ta mer eget an-
svar i att sluta köpa in den del av den importe-
rade maten som är allra sämst ur hållbar-
hetssynvinkel.
Ta vara på kunskaperna

Naturskyddsföreningen hoppas att livsmedels-
strategin bygger vidare på den svenska mo-
dellen inom lantbruket – ett jordbruk på väg
mot att bli världens renaste. Ta fasta på de in-
vesteringar i miljövänlig produktion som
redan gjorts. 
Ta vara på den kunskap och erfarenhet som
byggts upp och som gett svensk mat ett för-
språng. Det bör vara utgångspunkten för livs-
medelstrategin.
Johanna Sandahl, 
ordförande Naturskyddsföreningen



WMO om 2015: Rekordvärme och extremväder

WMO redovisar en global medeltemperatur
2015 som överträffar alla tidigare rekord med
bred marginal. Världsmeteorologiorganisatio-
nen noterar en ökning med 0,76 grader jämfört
med medeltemperaturen 1961-1990. Bakgrun-
den är en kraftfull El Niño och global upp-
värmning till följd av mänsklig påverkan.
Utsläpp av växthusgaser måste begränsas

- Vår planet skickar ett kraftfullt meddelande
till världens ledare att implementera Paris-
överenskommelsen och att begränsa utsläppen
av växthusgaser nu, innan vi kommit till vägs

ände, säger WMOs Petteri Taalas i pressmed-
delandet.
Mera extremväder

WMO beskriver också olika typer av extrem-
väder under 2015; värmeböljor, skyfall, torka
och tropiska cykloner.
– Många av de rekord och extrema händelser
som WMO rapporterar om för 2015 är vad vi
kan förvänta oss mer av i en allt varmare värld.
Det pekar våra klimatscenarier för framtiden
på, säger Erik Kjellström vid SMHIs klimat-
forskningsenhet Rossby Centre.

- Den alarmerande takten i klimatförändringen som vi nu ser, som ett resultat av utsläpp av
växthusgaser, saknar motstycke i moderna noteringar, säger WMOs generalsekreterare Petteri
Taalas i ett pressmeddelande.

Trendbrott för koldioxidutsläppen
Koldioxidutsläppen i världen tycks defini-
tivt ha planat ut. För tredje året i rad ligger
de stilla på samma nivå, enligt nya siffror
från Internationella energiorganet (IEA),
rapporterar TT.
De flesta experter förefaller anse att det
verkligen rör sig om ett trendbrott. Siff-
rorna från IEA visar att utsläppen planat ut
mellan 2013 och 2015 och de totala utsläp-
pen ligger nu på 32,1 miljarder ton koldi-
oxid per år.

Kina storsatsar på solenergi 
– trefaldigar kapaciteten
Kina planerar att trefaldiga landets sol-
energikapacitet till närmare 143 gigawatt
per 2020. Under de kommande fem åren
ska kapaciteten ökas med 15-20 gigawatt
årligen, rapporterar Bloomberg News en-
ligt Svenska Dagbladet.
Kina gick under 2015 förbi Tyskland vad
det gäller installerad solenergikapacitet.
Solenergi står nu för 3 procent av landets
elektricitetsproduktion.

Skogsinventeringskurs  27-28 augusti 
Vi upprepar nu grundkursen i inventering av skogar med höga naturvärden. På kursen går
vi igenom grundläggande metodik för inventering. Du får lära dig hur man känner igen
viktiga strukturer och hur man bedömer deras betydelse för naturvärdena. Du får också lära
dig hur man känner igen de allra vanligaste och mest användbara signalarterna. Kursen in-
leds med en kort teorigenomgång inomhus. Resten av tiden tillbringas ute i skogen med
besök i de vanligaste typerna av nyckelbiotoper. 
Kursen leds av Lasse Bengtsson. 
Anmälan senast måndagen den 22 augusti till Lasse Bengtsson (0620-24119, 073-
8007172) eller Maria Danvind (073-2751736). 
Kursen är öppen för alla medlemmar i länet. Max 15 deltagare. 



Årsmötet hölls tisdagen den 29 mars, på In-
between. Vi var 16 medlemmar som deltog i
årsmötet. Naturligtvis vore det roligt och sti-
mulerande för oss som arbetar aktivt i för-
eningen om flera visade sitt intresse. 
Årsmötet beviljade som sagt styrelsen an-
svarsfrihet för det gångna året och omvalde
styrelsen. Det var en omfattande verksamhet
som presenterades i verksamhetsberättelsen.
Många aktiviteter har hållits under det gångna
året samt även ett aktivt agerande mot många
olika myndigheter.
Stig Karlsson visade naturfilm 

Efter mötet då några fler anslöt visade Stig
Carlsson naturfilmer, till större delen från Tim-
rås vackra natur. Det inleddes med vackra bil-
der på övervintrande sångsvanar på Åstön -
den milda vintern hade naturligtvis gjort att
svanarna inte hade kunnat bestämma sig för att
flytta!
Vidare visades bilder på en strömstare som
ovanligt nog vistades i Indalsälvens vatten.
Vanligtvis lever den vid mindre bäckar och

vattendrag som vintertid är öppna. 
Äkta svandans med sångsvanar var oerhört
vackert att se. Sidensvans letandes efter kvar-
varande rönnbär och orrar som fick nöja sig
med magra björkknoppar för att överleva.
Utsättning av holkar 

Utsättning av holkar i Deltat visades och ut-
flykter till Fågelsångens naturreservat med
mycket levande bilder. Slåtter på Torsboda-
ängen och även en utflykt till Röjeknippen
med fantastiska utsiktsbilder. Några bilder från
fågelmärkning på Alnön med Medelpads Or-
nitologiska förening avslutade visningen.
Stigs visning var uppskattad och han tackades
med en Naturbok

Rapport från årsmötet 2016
Naturskyddsföreningen Timrås årsmöte avverkades  snabbt och utan någon större dramatik
Verksamhetsberättelsen godkändes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret. Samtliga som stod i tur att avgå, inklussive ordföranden Bengt-Göran
Norlin omvaldes.

Det kostar mindre än
1 (en) krona/dag 

att vara med i Natur-
skyddsföreningen



Alla arrangemang sker i samarbete med

Har du frågor? Ring Bengt-Göran, tel 060 - 57 03 25
Här hittar du ytterligare information: timra.naturskyddsforeningen.seoch Facebook: Naturskyddsföreningen Timrå. Eventuella ändringar ochtips om nya programpunkter kan dyka upp med kort varsel. Anmäl dinmailadress till Bengt-Göran så får du meddelande.

Bjud med någon på nästa träff!

Måndagen den 2 maj kl 18.00
Fagning (städning) av Torsbodaängen
tillsammans med Hässjö Hembygdsförening (48:e året i rad). Ingvar Smedjegård spelar folk-
musik under arbetet. Ta med räfsa om du har! Och fika! Kontaktperson: Bengt-Göran Norlin,
tel 060-57 03 25.
Måndagen den 9 majVårens första cykeltur
Samling Bergeforsparkens parkering kl 18.30. Ta med fika! Deltagarna bestämmer färdväg och
hastighet! Kontaktperson: Bengt-Göran Norlin, tel 060-57 03 25.
Lördagen den 28 maj kl 08.00Fågelutflykt till Fågelsången
Samling vid Tomatodlingen. Ta med fika! Kontaktperson: Stig Carlsson, tel 070-312 90 62.

Måndagen 13 juni
Dags för en cykeltur igen!
Samling Bergeforsparkens parkering kl 18.30. Ta med fika! Deltagarna bestämmer färdväg och
hastighet! Kontaktperson: Bengt-Göran Norlin, tel 060-57 03 25.

Kommande program - Alla är välkomna!

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

engagemang för en hållbar utveckling. Läs mera på naturskyddsforeningen.se.
Du kan även satsa dina sponsorpengar i Timrå. Kontakta styrelsen.


