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Ord fö ran den har ord et.
Det var min gran ne Anna Lisa som sa att: ”Du som är så in tres se rad av na-
tu ren mås te ju gå med i Na tur skydds före ning en!” Så fick det bli och se-
dan dess, i bör jan av 1970-ta let, har jag va rit med lem i fö re ning en.

Min gran ne Anna Lisa sa inte att: ”Du som är så in tres se rad av mil jö frå-
gor …” el ler ”Du som är så eng a ge rad i kli mat kri sen …” el ler ”Du som
tyck er att över kon sum tio nen är ett så stort pro blem. …”.

Nej det var na tu rin tres set som det häng de på. På den ti den. Se dan dess
har myck et vat ten run nit un der broar na och nu är in tres set för na tu ren
allt mer kopp lat till eng a ge mang ock så för en håll bar ut veck ling, min ska-
de kol diox i duts läpp och så vid a re och så vidare….

Det kri sar och kna kar näs tan i var je vrå av vårt jord klot. Vad som hän-
der med li vet på pla ne ten häng er myck et ihop med vad vi män ni skor hit-
tar på.

Just det, att hit ta på sa ker, kan du som med lem göra i Na tur skydds-
före ning en. Blädd ra i pro gram met och se! Häng se dan med och lyss na på
ug glor. Gå till sam mans med and ra i Ris ve dens gam mel sko gar el ler slå
med lie. Lär dig om våt mar ker nas be ty del se för kli ma tet el ler skriv en in-
sän da re till lo kal tid ning en. Häng med ut på Mjörn med ång bå ten Her bert
el ler delta i nå gon av våra grup per som sysslar med gran skning av kom mu-
na la pla ner el ler be va ran de av gam mel skog el ler ta ett ar bets pass vid stu-
gan i Bro backa.

El ler kan ske både och!
När jag nu tar över ord fö ran de klub ban för Na tur skydds före ning en i

Alings ås, Bjär ke, Hem sjö Öde näs från Anna Hans son (Tack Anna för 5
eng a ge ra de år!) är det med stolt het jag blädd rar i vårt pro gram blad. Det
hän der en hel del.

Jag får till sam mans med sty rel sen häl sa dig som med lem väl kom men
att del ta i vår verk sam het.

Hop pas vi ses!

Mats An ders son

Ord fö ran de i Na tur skydds före ning en i Alings ås
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Mats An ders son. Foto: Per nil la Krantz.



Våt mark sinventeringar i Risveden
Ris ve deng rup pen har un der 2019 vid gat sitt ar bets fält ge nom att grup-
pen fått ett an slag från Riks fö re ning ens pro jekt 'Tid för våt mark'. Syf tet
är att in ven te ra våt mar ker med av se en de på dik ning ar ut gräv ning ar och
and ra in grep inom Ris ve den och där i ge nom ska pa ett under lag för
eventuella res tau re rings in sat ser.

Un der se na re år har våt mar kers be ty del se för dels vat ten hushåll ning en
i land ska pet dels di ka de våt mar kers sto ra läck a ge av kol di ox id till at mo-
sfä ren upp märk sam mats. Tor kan som ma ren 2018 vi sa de hur den fram ti-
da kli mat si tu a tio nen kan kom ma att på ver ka vat ten flö den ge nom bl.a. en
kraf tig för som mar tor ka som un der 2018 var a de hela som ma ren. Sjö ma-
ga si nen i sko gar na sjönk och på ver ka de vat ten flö de na i bäck ar och åar.
Många min dre bäckar torrlades helt, och även större bäckar/åar
påverkades kraftigt.
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Den spe ci el la, starkt och smås ku ret ku pe ra de ter räng en inom Ris ve den
med för att man i dal gång ar na fin ner an ting en en ofta re jält blöt våt mark,
sumps kog el ler tall mos se, och så små ning om ett bäck dråg som över går i
bäck som rin ner till en min dre sjö. På kar tan ser man det ta inom ett för
många väl känt om rå de, ter räng en kring Val sjön med många småsjöar och
våtmarker.

Pro jekt led ning, och så små ning om av rap por te ring står Sport fis kar nas
Re gion kon tor i Gö te borg för, och Ris ve deng rup pens med lem mar kom-
mer fram för allt att göra en hel del in ven te ring ar. På kart ma te ri al från
Lant mä te ri et har alla mar ke ra de våt mar ker fått ett unikt id-num mer.
Den sto ra mäng den våt mar ker to talt har med fört att grup pen fick läg ga
fo kus på de vik ti gas te av rin nings om rå de na, så da na som Sle re boån, Grö n-
ån, For sån (Råt tån), Va lån, Söa bäck en med fle ra av de bäck ar som av-
vatt nar till An ten el ler Mjörn. Inom des sa finns sta tio när el ler le kvan-
dran de öring, och/el ler lax och i någ ra fall fak tiskt rik li ga be stånd av flod-
pärl mussla, bl.a. i Råt tån trots att långa sträck or var mer el ler min dre
torr lag da 2018. Det kan allt så vara vik tigt att hit ta objekt som är be läg na
högt upp i avrinningsområdena vilka kan bidra till ett jämnare och mer
uthålligt flöde i bäckarna ned ströms.

För ar be tet har ett pro to koll och ma nu al ta gits fram och ev. fynd av di-
ken el ler som i bland en dast en min dre gräv ning i ut lop pet av våt mar ken
re gi stre ras med längd och djup för att man en kelt ska kun na be räk na ar-
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bets in sat sen vid res tau re ring. Fo to do ku men ta tion och en upp skatt ning
av hur om gi van de skogs mark ser ut är and ra data som är bra under lag.
Ibland hit tas rik tigt hem ska ex em pel på nya dik ning ar (se bil den av Ola
Freijd) och t.om. även spräng da di ken, men även små mer el ler min dre
igen vux na di ken, vars funk tion allt så har upp hört. Un der vår en 2020 ska
ar be tet vara fär digt och då ska vi i grup pen även ha haft någ ra träf far med
mark äga re. För hopp nings vis ska vi ock så kun na pre sen te ra ett el ler fle ra
objekt där vi får till stånd att fort sät ta pla ne ra, i bäs ta fall objekt som är
oli ka och som kan göra skillnad.. För en ev. restaurering kommer nya
pengar att kunna sökas.

Många av om rå dets min dre våt mar ker är po si tivt nog inte alls på ver ka-
de och des sa ut gör ofta små pär lor i skogs lands ka pet ge nom en ri ka re
mång fald än i pro duk tions sko gen som om ger. In ven te ring en med för att
grup pens med lem mar kom mer till plat ser som an nars kan ske inte skul le
ha be sökts, ibland rik tigt fina skydd svär da mil jö er vil ket är det som är de
van li ga besöks-/inventeringsobjekten för gruppen.

Efter som ar be tet är om fat tan de så in bju der vi in tres se ra de att höra av
sig om de vill del ta. Vi går ofta ut i min dre grup per, mera säl lan en sam ma,
vil ket ger goda möj lig he ter att få in blick i hur ar be tet går till. Sam ti digt
får man ibland en god upp fatt ning om vad Ris ve den verk li gen in ne bär,
men ock så trev lig ge men skap med fika på nå gon väl vald plats och även
viss art kun skap om man så vill. Vi tit tar na tur ligt vis lite ex tra om vi pas se-
rar na tur skog senkla ver och and ra in tres san ta om rå den.

In gvar An ders son tfn 0322-713 31 el 070-338 01 49.
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Efter ord...
I 5 år har jag haft för må nen att vara ord fö ran de i Alings ås  Naturskydds-
för ening. Nu läm nar jag med varm hand över ord fö ran de klub ban till näs-
ta per son. Det har vart en trev lig tid. Sty rel se ar be tet har va rit ge myt ligt
och sam ar bets an dan god. Jag finns så klart kvar som en re surs i fö re ning-
en och le der någ ra av pro gram ak ti vi te ter na un der det nu på bör ja de verk-
sam hets året.

Det var en fin fö re ning re dan när jag till träd de ord fö ran des ka pet. Jag
har ändå ar be tat en del med verk sam het sutveck ling och va rit nöjd med
re sul ta tet. Ett struk tu re rat och ef fek tivt ar be te för sty rel sen, ett nytt
kon cept med öpp na sty rels e mö ten 2 gång er per år, ökat fo kus på so ci a la
me di er, ut ö kad kon takt och di a log med kom mu nen och upp mun tran till
ak ti vism har varit några av de lyckade arbetsområdena.

Na tur skydds före ning en ver kar för att hos män ni skor väcka och under-
hål la känslan för na tu ren och dess vär den. Vi ver kar ock så för att män nis-
kans sam häl le och verk sam het an pas sas ef ter na tu rens fö rut sätt ning ar. Vi
ar be tar ock så med att väcka opi nion och på ver ka be slut rö ran de na tur-
skydd och mi ljö vård, samt ver-
kar för skydd och vård av vär-
de full natur. En mycket viktig
verksamhet.

Det är ro ligt och trev ligt att
ar be ta för så goda syf ten! Jag är
tack sam för den tid jag ar be tat
till sam mans med sty rel sen och
öv ri ga ak ti va medlemmar.

Anna Hans son

Ord fö ran de åren 2015–2019
Alings ås Na tur skydds fö re ning

 Naturskyddsföreningen i Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Program 2020

7



Alings å skret sens Skogs grupp
För gan ska pre cis ett år se dan skrev jag fö ljan de ra der som in led ning till
en text om den skogs grupp som Na tur skydds före ning en har — "Så har vi
pas se rat yt ter li ga re ett års skif te och da gar na ef ter var ju mer el ler min dre
vår li ka, en på min nel se om en möj lig var ma re fram tid som del vis re dan är
här. Vad det ta in ne bär för våra svens ka skogs mar ker och dess oli ka ar ter
kan inte fö rut ses, men vis sa ar ter med nord lig tyngd punkt kan för svin na,
syd li ga ar ter kan vand ra nor rö ver och "nya svens ka" ar ter in van drar sö-
der ifrån".

Nå väl, fort sätt ning en un der vår en och för som ma ren blev både varm
och torr, var för många fruk ta de att fö re gå en de års skogs brän der skul le
upp re pas. Så blev det nu inte efter som res ten av som ma ren blev nå gor-
lun da nor malt blöt. Där e mot dök ett an nat pro blem upp, en kraf tig ut-
vid gning av om rå den i sö dra Sve ri ge som här ja des av gran bark bor rar. Var-
på skogs bruk och del vis myn dig he ter vi sa de prov på ett för has tat och
 okri tiskt age ran de. Da gens mo no to na gran plan ta ger na är na tur ligt vis som
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gjor da för att bark bor rar na ska kun na fro das. Den tor ra som ma ren 2018
stres sa de gra nar na och blev dess utom gynn sam för upp byg gna den av
bark bor re po pu la tio nen. En ti dig varm vår 2019 gav se dan en ti dig svärm-
ning och re la tivt om fat tan de an repp. Skogs bruk och po li ti ker skyll de på
re ser va ten som härd för an grep pen, vil ket dock till ba ka vi sa des av for ska-
re. Gång en är sna rast den na: skog sä ga re ka lav ver kar till grän sen på re ser-
va ten, re ser va tens kant gra nar blå ser ner el ler stres sas av den ex po ne ring
de plöts ligt ut sätts för, dä ref ter kom mer ev. an grepp. Da gens skogs bruk
med gran plan ta ger (ibland på fel mar ker) och ett kal hyg ges bruk med
ringa el ler ing en hän syn har stor del i att an grep pen sker i re ser va ten. I re-
ser va ten blir dock an grep pen ofta inte så all var li ga då träds lag va ri a tio nen
är stör re än i bru kad skog. Det ta in ne bär fär re gra nar och även att fler fi-
en der till bark bor rar na fö re kom mer. En del tog till fäl let i akt och an mäl-
de av verk ning ar på grund av bark bor re ang repp, vil ket in ne bar att de fick
car te blan che för ome del bar av ver kning (nor malt ska 6 veck or gå in nan
av ver kning får på bör jas). Nå gon ting i den sti len gjor de Alings ås kom mun
(via Skogs sälls ka pet som förvaltar skogen) på ett område i Hjortmarka,
och ca ett hektar gran och tallskog hann avverkas innan arbetet
stoppades. Naturskyddsföreningen kunde inte finna något bevis för att
det skulle ha rört sig om ett färskt utbrott.
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Mi ljö mål nås inte

Så här i bör jan av året kan man kon sta te ra att po li ti ker na to talt miss lyck-
ats med att vid ta de nöd vän di ga åt gär der na för att nå mi ljö kva li tets må let
Le van de sko gar med må lå ret 2020. Det är ty värr inte det enda må let som
inte upp nås och för fle ra om rå den är ut veck ling en fort satt ne ga tiv. Sär-
skilt all var ligt är att ett över gri pan de mål som Ett rikt växt och djur liv
långt ifrån kan nås med nu va ran de in sat ser. Ut arm ning en fort sät ter men
inte bara i sko gar na. I glo bal ska la ta las det allt mer om en sjät te  mass-
utrotning och for ska re var nar för att så många som en mil jon ar ter (många
okän da) ris ke rar att för svin na från jord ens för änd ra de/för stör da eko sys-
tem. Män sklig eko no misk ak ti vi tet, in klu de ran de ock så en ef fekt som
den glo ba la upp värm ning en, har nått så dan om fatt ning att man de fi ni e rar
en ny ge o lo gisk tids pe riod, an tro po cen.

Ovan stå en de re la te rar di rekt till att även 2019 in ne bar en fort sätt ning
av den po li tiskt be slu ta de ned mon te ring en av en fram synt och så små-
ning om kan ske håll bar skogs po li tik. Den ge nom bud get ned skär ning och
Ja nu a riö ve ren skom mel se av brut na riks täck an de 10-åri ga nyck el bio top s-
in ven te ring en följ des av att Skog sty rel sen be slöt stop pa re gi stre ring av
nyck el bio to per vid av verk nings an mäl ning ar. Det blir allt mer tyd ligt att
Skogs vårds la gens (från 1992) por tal pa rag raf om att pro duk tions- och
 mil jömål ska vara lik ställ da inte fung e rar, främst ge nom po li ti kens brist
på in sikt om att nu va ran de icke håll ba ra skogs bruk krä ver om fat tan de
skydd för att be va ra mång fal den. Det ta kos tar na tur ligt vis peng ar, som i
dags lä get inte be vil jas. Al ter na ti vet är en ge nom gri pan de för änd ring av
skogs bru kets me to der, t.ex. att fö ryng ring i stor ska la sker med hyg ges-
fria me to der och  en an nan träds lags sam man sätt ning i de nya sko gar na. I
dags lä get kan ock så en ökad av verk nings ål der vara vik tig då den på kort
sikt skulle betyda mycket för att öka skogens roll som kolsänka, en viktig
faktor för att minska de allt högre halterna av koldioxid i atmosfären.

Kri tisk re miss

Det om fat tan de för sla get om en 'Na tio nell stra te gi för skydd av skog', har
dess utom om satts i re gio na la pro gram med Läns sty rel se och Skogs sty rel-
sen som huvud män. Un der Re miss ti den läm na de Ris ve deng rup pen en
kri tisk och grund lig gran skning av det re gio na la för sla get som dock to talt
neg li ge ra des. Det ta in ne bär t.ex. att skog som rå den som Ris ve den inte
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prio ri te ras och där för inte kan på räk na fler skydd sin sat ser för lång tid
fram ö ver. Det un der 2019 re miss be hand la de för sla get om ökad vir ke s-
pro duk tion i fram ti den pre sen te ra des i bör jan av 2020. Med åt gär der i 88
punk ter, bl.a. dik ning, göds ling, främ man de träds lag och nya me to der för
plant pro duk tion, skul le till väx ten kun na ökas kraf tigt. I ar be tet med för-
sla get del tog även Na tur skydds före ning en i en sa mord nings grupp, men i
en kraft full re ser va tion tog fö re ning en av stånd från för sla get. Det ta
efter som inte kon se kven ser na för sko gar nas bio lo gis ka mång fald och mi l-
jö kva li tets må let 'Le van de sko gar' be ak tas. Det ta skar pa av stånd s ta gan de
för tegs ofta i sam band med me di a rap por te ring en.

Se dan länge har ett över gri pan de ar be te på gått inom Na tur vårds ver ket
där be grep pet 'Grön In fra struk tur' (GI) va rit cen tralt. Även det ta pro-
gram har bru tits ned till ett re gio nalt pro gram med list ning av oli ka åt gär-
der som be hövs för att upp rät ta en 'Grön In fra struk tur'. För många är be-
grep pet sä kert lite ode fi ni e rat och ab strakt, men i real i te ten så in ne bär
det inget an nat än att bio lo gisk mång fald ska be va ras och ut veck las i
lands kaps ka la.  Nå got som bl.a. in ne bär att det ska fin nas en funk tio nell
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kon nek ti vi tet (när mast sprid nings kor ri do rer) som ga ran te rar att ar ters
be va ran des ta tus och eko sys tems funk tion inte för säm ras i ett land skap s-
per spek tiv. Som van ligt finns det inga spe ci el la peng ar för att upp nå det-
ta, och be grep pet ris ke rar gå samma väg som det gamla begreppet
Riksintresse, i stor utsträckning en papperskonstruktion.

Kom mer stärkt ägan de rätt?

Med Ja nu a riö ve ren skom mel sen kom en punkt om att till sät ta en ut red-
ning: Stärkt ägan de rätt, flex ibla skydds for mer och na tur vård i sko gen
(dir. 2019:46). Kom mit té di rek ti vet samman fat tas som — " Syf tet med
ut red ning en är att vär na och stär ka den pri va ta ägan de rät ten till sko gen
ge nom att stär ka rätts sä ker he ten för mark äga re och fö re tag, och sä ker-
stäl la att mark äga re får eko no misk kom pen sa tion för in skränk ning ar i
ägan de- och bru kan de rät ten i den ut sträck ning de har rätt till. Syf tet är
ock så att be ly sa even tu el la mål kon flik ter och att sy ner gi er nytt jas mel lan
inter na tio nel la och re le van ta na tio nel la åta gan den om bio lo gisk mång fald
och en väx an de cir ku lär bio e ko no mi. Ut re da ren ska dess utom före slå hur
in ci ta ment för håll bart skogs bruk och en för bätt rad le gi ti mi tet för den
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för da skogs- och mi ljö po li ti ken kan ska pas. För sla gen ska samman ta get
främ ja en väx an de skogs nä ring och håll bar skog lig till växt med god och
sä ker ställd till gång till na tio nell bio mas sa från den svens ka skogen.

Ut red ning en har myck et kort tid till sitt för fo gan de och ris ke rar få läm-
na vis sa frå ges täll ning ar vid a re till nya? ut red ning ar. I bäs ta fall kan det bli
en hyg glig samman ställ ning av fak ta och lämp li ga åt gär der där na tur vård
och mi ljö mål be ak tas. I säm sta fall kom mer skog sä ga re och nä ring att
kun na få för slag som min skar de ras sek tor san svar för ut veck ling en i sko-
gar na, ett an svar som finns  men som inte klart de fi ni e rats. En vik tig mar-
ke ring är att mark äga res skyl dig he ter inte får ökas och skä lig eko no misk
er sätt ning ska utgå vid be gräns ning ar i ägan de el ler bru kan de rätt. Man
kan lämna förslag på utredningens hemsida: — skogsutredningen.se.

På det lo ka la pla net kan vi kon sta te ra att Ris ve deng rup pens ar be te allt-
mer sker i motvind, ljus punk ten där är de goda kon tak ter na med Na tu r-
ar vet (klicka för sko gen) och att det all tjämt finns en del in tres san ta om-
rå den att in ven te ra och do ku men te ra. Grup pen har dess utom fått ett
pro jekt bi drag från Riks fö re ning en för in ven te ring ar un der 2020. En ligt
me di aupp gif ter kom mer un der 2020 Rö de ne Vind kraft park bör ja byg-
gas, var vid den myck et skydd svär da Sto ra Ul ves mos se blir kring gär dad av
höga vinds nur ror. Kom mu nen har satt igång en ut red ning om ett myck et
fint skog som rå de vid Ekå sa ryd i Ma ryd. Bris tan de hand läg gning har dock
med fört att om rå det re dan på ver kats av det som benämns 'na tur vårds av-
verk ning', som naturligtvis påverkat naturvärdena negativt.

In gvar An ders son tfn. 0322-713 319
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Na tur- och mi ljöp ri set

Alings ås Na tur skydds fö re ning har se dan 2009 år li gen de lat ut "Na tur pri-
set". Pri set, ett di plom och en pris sum ma, ska gå till den/de som på ett
för tjänst fullt sätt ar be tat för vår när na tur, gag nat lo kal na tur vård el ler bi-
dra git till en ökad kän ne dom om vår när na tur. Från 2018 kal las pri set
"Na tur- och Mi ljöp ri set". Det ta ger möj lig het att upp märk sam ma även
för tjänst fullt ar be te i ett lo kalt eng a ge mang som bi dra git till skydd av
mil jön.

Fö re ning ens sty rel se ut gör pris kom mit té och mot tar tack samt för slag
på lämp li ga kan di da ter till pri set. Pri set ut de las år li gen vid föreningens
årsmöte.
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De lar av Alings ås kli mat grupp, som fått 2019 års Na tur- och mi ljöp ris. Från väns ter
Staf fan Ja cobs son, Ste fan By dén, Leslie Pal mer, Ör jan Hed blom, Lil le mor Lind skog,
He len Ro sell och Jan Bon des son. Ned erst till väns ter na tur vårds kret sens av gå en de
or fö ran de Anna Hans son.

Mo ti va tio nen:  till Kli mat fullm äk ti ge/Kli mat grup pen
som be dri vit ett starkt lo kalt opi nions ar be te med syf tet att brom sa

jord ens kli mat fö rän dring ar. Med en mängd ak ti vi te ter så som ma ni fes-
ta tio ner, nam nin sam ling ar, mo bi li se ring på so ci a la me di er och upp-
vakt ning av kom mu nens för tro en de val da po li ti ker har gruppen
bedrivit ett fint arbete.



Damms jöås
Det gam la tor pet med sina skö na om giv ning ar är väl värd en ut flykt. Det
finns en pro me na drun da med in for ma tions skyl tar. En ut ställ ning som in-
for me rar om än gar och de ras sköt sel och lite an nat finns i den gam la torv-
la dan ovan på jord käl la ren. När väd ret så till å ter så kan man ta sig ett
dopp i Damm sjön, det finns en bad bryg ga. Mitt i får ha gen finns två vind-
skydd där det går att över nat ta och för bi vind skyd den går en van drings led
som tar dig till Än ga bos tu gan vid Gärds ken.

Na tur skydds före ning en är me dar rang ör vid "de vil da blom mor nas dag"
den 14/6 och vid slåt tern den 6/8, se vid a re pro gram met re spek ti ve slåt-
ter pro gram met på si dan 35.

Tor pet sköts av Alings ås fri lufts klubb och Alings ås hem bygds fö re ning.
Vill man del ta i det prak tis ka ar be tet är man väl kom men dit på mån da gar
mel lan 9 och 12.
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Bro backa
Bro backa Na tur re ser vat är Alings ås na tur skydds fö re ning spe ci el la ögon-
sten. Na tur re ser va tet lig ger ca en mil från Alings ås cen trum vid väg 180
mot Sol leb runn. Buss för bin del se finns.  Det ta är en  pär la med na tur,
kul tur, van drings sti gar, ut sik ter och även in sik ter ge nom den ut ställ ning
som man kan tit ta på i det gam la sol dat tor pet. Var je sön dag från mit ten
av maj till mit ten av sep tem ber är stu gan öp pen kl 11–15 då med lem mar
i Alings ås na tur skydds fö re ning är där som stug vär dar.

Från stu gan går en mar ke rad stig som le der för bi en skal grus bank och
till jät teg ry tor, vil ka är en ge o lo gisk se värd het. Le den är re la tivt lätt gång-
en och man kan stan na och bil da sig vid de ut pla ce ra de in for ma tion stav-
lor na. Någ ra långa trap por för van dra ren upp till ut siktsplat ser na på det
s.k. räk ne ber get. Här är det sär-
skilt lämp ligt att spa na ef ter
fåg lar. Kan ske får man syn på en
pil grims falk eller havsörn ovan-
för Mjörn i väster.

Den med tag na mat säck en kan
in tas på ber get el ler kan ske vid
ett av bor den ut an för sol dat tor-
pet. Man får då nju ta av de öpp-
na mar ker na där ängs blom mor-
na vän tar på den år li ga slåt tern.
Det ta är en av de än gar som
Alings ås li e ra de ängs grupp slår
med lie var je år i juli-au gus ti.
Väl kom men att vara med på
årets slåt ter lör da gen 11/7 med
bör jan kl 14.00.

Man kan ock så ägna sig åt att
fan ti se ra om hur det var att leva
här som tor par fa milj på
1800-ta let. Vad kun de man
odla, räck te be tet för en ko el ler
någ ra get ter? Var det gott om
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Dot tern Be a ta och Sven Höög fram för tor pet.



has sel nöt ter på bus kar na och
hur var li vet för sol da ten
Höög och hans fa milj i den lil-
la stu gan. Höög, som fick sin
lön av trak tens bön der för att
kun na in stäl la sig hos för svars-
mak ten när så be höv des.

Bro back ag rup pen:
Bo dil Hil den wall
bo dil.hil den wall@gmail.com

Stel lan An ders son
stel la nan ders son_47@ya hoo.se

Ste fan By dén  ste fan@by den.nu

Dag mar Gil deb rand
dag mar.gil deb rand@by den.nu

www.bro backa.se
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Mu sik un der håll ning vid slåt tern 2009. Foto: Ste fan Bydén

Ut sikt över den sto ra värl den i Bro backa. Foto:
Ste fan Bydén



Pro gram 2020

Mars

Ons dag 11/3

Stu di e cir kel om mång fald i
sko gen, eko sys tem och ar ter.
Se sid 36.

April

Ons dag 8/4

Ug gle kväll
Vi hop pas på bra vä der och be sö ker ug gle-
mar ker i ut kan ten av Alings ås. Ti di ga re år
har vi lyck ats hit ta ber guv, kat tug gla,  pärl-
uggla och spar vug gla. Vi tar ett läng re stopp
där vi tän der en bra sa så ta gär na med nå got
att gril la el ler an nan fika. Var ma klä der,
oöm ma skor och fick lam pa är ock så bra att
ha.

Sam ling kl 19.30 vid Wil lys par ke ring för
 sam åkning i bil. Vi är till ba ka ung e fär kl 23.

An sva rig: Fre drik Åstrand, tel 0766-37 63 48

Ons dag 15/4

Fag ning av än gen i Bro backa
Sam ling på par ke ring en vid Wil lys kl. 17.45
för sa måk ning. Med tag löv räf sa, se ka tör och
na tur ligt vis fika. Un der fi ka pau sen lyss nar vi
till vår fåg lar nas sång

An sva rig: Bo dil Hil den vall, tel 0322-507 63

Tis dag 21/4

Öp pet sty rels e mö te
Stu di e främ jan det kl 18.30–20.00

Väl kom men att som med lem me dver ka på ett
sty rels e mö te. Vi pra tar om ak tu el la hän del-
ser, pro gram punk ter, ön ske mål från dig som
med lem, med mera.

Lo kal: Stu di e främ jan det på Gö te borg svä gen
10 (trap por). Fö ran mä lan inte nöd vän dig.
Väl kom men.

An sva rig: Mats An ders son, 0706-188123
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– Miljödiplomerat Alingsåsföretag –

Plangatan 20 * 441 30 Alingsås
Tel. 0322-10799 * E-post: 032210799@telia.com

www.centraltryckeriet-alingsas.se

Alla ar ran ge mang
görs i sam ar be te med
Stu di e främ jan det



Tors dag 23/4

Vår van dring i Hjort mar ka
I vår fag ra mar ker gör vi en kor ta re rund-
vand ring inom re ser va tet och av nju ter vår
fika på lämp lig plats. Vi tit tar på vår väx ter,
mos sor och la var och nju ter av få gel sång en.
Vi är ute dry ga 2 tim mar och går ca 4 km på
fina sti gar.

Sam ling vid Hjort går dens p-plats kl. 18.00

An sva rig: In gvar An ders son,
tel. 0322-713 31 el. 0703-38 01 49.

Maj

Tors dag 7/5

Bro backa, städ ning och fag ning
Sam ling på par ke ring en vid Wil lys kl. 17.45
för sa måk ning. Vi fort sät ter med städ ning
inne och röj ning av le der na. Om örn bräk nar-
na kom mit upp så slår vi av dem med lie ock-
så. Un der fi ka pau sen lyss nar vi till vår fåg lar-
nas sång

An sva rig: Bo dil Hil den vall, tel 0322-507 63

Lör dag 9/5

Få gel torn skam pen
Få gel mor gon vid Nol ha ga vi ken
Räk na alla få ge lar ter som hörs och ses från
få gel tor net till sam mans med Or ni to lo gis ka
fö re ning en, drop-in  05:00-13:00.

Na tur skydds före ning en gui dar från 07.00,
kan ske även med en pro me nad i nä rom rå det.
Ta med en ki ka re, fika och var ma klä der.

An sva ri ga: Mats An ders son, 0706-188 12,
Fre drik Åstrand, 0702-24 86 69.
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Lönn. Foto: Mats An ders son.



Ons dag 13/5

Van dring i Bro backa
Följ med på van dring i det ge o lo giskt in tres-
san ta Bro back a om rå det. Vi kom mer bl.a. att
vand ra ge nom häv da de än gar och någ ra av
lan dets stör sta jät teg ry tor, få in for ma tion om
My lo nit zo nen som pas se rar Bro back a om rå-
det och ta oss upp på Räk ne ber get med den
vack ra ut sik ten över sjön Mjörn. Med lite tur
får vi se in tres san ta fåg lar, t.ex. un der vår
 fikarast på ber get. Van dring en är ca 3 km
och kan va ri e ras be ro en de på väd ret. Sträck-
an är me dels vår med någ ra bran ta stig ning ar
och ej barn vagn svän lig. Gro va skor, helst
käng or, re kom men de ras. Ta med mat säck för
en fika och gär na en hand ki ka re. Kol lek tiv-
buss tra fik an gör håll plat sen Bro backa kor s-
väg i di rekt an slut ning till re ser va tet.

Sa mar rang e mang med Väst kust stif tel sen

Sam ling kl. 18.00 vid par ke ring en i an slut-
ning till re ser va tet.

An sva rig: Stel lan An ders son,
tel 0322-63 69 28, 0706-07 62 47

Tors dag 21/5

Mjörn tur med ång bå ten Her bert
Vi sam las 9:45 på Ång båts var vet för av färd
kl.10. Un der 4 tim mar stä var vi runt på sjön
och stu de rar det om gi van de land ska pet och
öar nas få gel liv. Rast med fika (toa lett) på Ri-
sön. Max. 25 per so ner, kost nad 200 kr.

Bin dan de an mä lan se nast 14/5 till:
In gvar An ders son,
tel. 0322-713 31 el ler 0703-38 01 49,
b.in gvar.an ders son@te lia.com

Fre dag 22/5

Mång fal dens dag
Sam ling på par ke ring en vid Bro backa kl. 18
för vid a re trans port upp mot An ten.

Vi van drar ett par tim mar un der kväl len och
stu de rar någ ra av de ar ter som finns i de oli-
ka mil jö er na som finns i om rå det.

An sva rig: In gvar An ders son,
tel 0322-713 31 el ler 0703-38 01 49
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Juni

Sön dag 14/6

De vil da blom mor nas dag
An ord nas som van ligt på Damm sjöås (kl.
10.00–16.00). Sa mar rang e mang med Alings-
ås Hem bygds fö re ning och Fri lufts klub ben.
Lätt van dring som sker på den nya na tur- och
kul tur le den. Med tag fika och har du dess-
utom en fält flo ra ta med även den. Sam ling
med av färd för sa måk ning kl. 9.30 från
P-plats i öst ra än dan av Nor ra Ström ga tan.

Kon takt: Sven-Åke Mö kan der,
tel 0322-67 23 10 el ler 0706-72 31 56,
Ma rie Sund vall,
tel 0322-156 32 eller 0738-00 40 08

Juli

Lör dag 11/7

Ängs slåt tern bör jar i Bro backa
kl 14. Se dan fö ljer yt ter li ga re 12  slåttertill-
fällen un der juli och au gus ti. Se vid a re på
sid 34.

An sva rig: Ste fan By dén, 0322-67 20 80

Au gus ti
Ängs slåt tern fort sät ter

Sep tem ber

Sön dag 6/9

In ga red
– sov stad el ler na tur pa ra dis?
På In ga reds da gen ord nas en van dring runt
In ga reds na tur pär lor un der led ning av Cal le
Ber gil.

Kl 10–13 med sam ling vid af fä ren i In ga red.

Sa mar rang e mang med In ga reds bya lag.

An sva rig: Ste fan By dén, 0322-67 20 80

Sön dag 6/9

Svam put ställ ning i Stor ken på
svam pens dag
Svam pens Dag är ett nor diskt sam ar be te och
Sve ri ges My ko lo gis ka fö re ning står för pla-
ne ring en i vårt land och sam ar be tar bl.a. med
Na tur skydds fö re ning ar. Ut ställ ning en är på
plats från kl. 10 och fram till kl. 14 Då kom-
mer ock så kun ni ga svamp kon su len ter att
vara där för att dis ku te ra och ge råd om  mat-
svampar m.m. Du kan ock så få hjälp med att
be stäm ma eget ma te ri al.

An sva rig: In gvar An ders son,
tel 0322-713 31 el 0703-38 01 49.

Sön dag 13/9

Kul tur van dring i Ris ve den
Un der sak kun nig led ning av Mor gan Mel-
gaard van drar vi runt och be ser de läm ning ar
som finns kvar från ti di ga re bo sätt ning ar i
Vär hu vud som rå det. Sam ling kl. 10 på par ke-
ring en vid Bro backa för sa måk ning. Vi van-
drar ca 5 km un der ca 3 tim mar kläd sel ef ter
vä der och gär na stöv lar.
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An sva rig: In gvar An ders son,
tel 0322-713 31 el 0703-38 01 49.

Mån dag 14/9

Skyd da de na tur om rå den
Vi får be sök från kom mu nens eko log som
be rät tar om de skyd da de na tur om rå den vi har
i kom mu nen. Det finns ock så en möj lig het
till di a log och att stäl la frå gor.

Kl 18.30–20.00, Stu di e främ jan det, Gö te-
borg svä gen 10

An sva rig: Anna Hans son, 0729-68 07 56

an na bo hus@ya hoo.com,

Tis dag 29/9

Jord och jordbildning
Pro fes sor Hå kan Wal lan der från Lund fö re lä-
ser om för hål lan den och pro ces ser som på-
ver kar och styr bild ning en av våra oli ka jord-
ar. Hå kan har bl.a. stu de rat in ver kan av my-
korr hi za i gran sko gar, va rit med och sett hur
jord bil dats på vul ka nön Surt sey.

Plats och tid med de las via ANF:s hem si da
och an non se ring.

An sva rig: In gvar An ders son,
tel 0322-713 31 el 0703-38 01 49.

Ok to ber

Tisdag 20/10

Öp pet sty rels e mö te
Stu di e främ jan det kl 18.30-20.00

Väl kom men att som med lem me dver ka på ett
sty rels e mö te. Vi pra tar om ak tu el la hän del-
ser, pro gram punk ter, ön ske mål från dig som
med lem, med mera.

Lo kal: Stu di e främ jan det på Gö te borg svä gen
10 (trap por). Fö ran mä lan inte nöd vän dig.
Väl kom men.

An sva rig: Mats An ders son, 0706-188123

No vem ber

Sön dag 8/11

Van dring i Ekli dens
na tur re ser vat/Ris ve den
Vi går en run da i Ekli dens na tur re ser vat i
Ris ve den nära Skep plan da.

Sti gar na är bran ta och kan vara blö ta så pro-
me na den kan upp le vas som smått krä van de.
Fika är obli ga to riskt. Vi är ute ca 4 tim mar.

Sam ling vid Wil lys par ke ring 10.00 el ler vid
kors ning en i Kvar na bo 10.15.

An sva rig stig fin na re: Mats An ders son,
tel 0706-18 81 23
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Tra na. Foto: Mats Andersson



Tors da gen 19/11

Våt mar ker nas be ty del se
– kli mat och vat ten ba lans
Ris ve deng rup pen har dri vit ett in ven te rings-
pro jekt för att hit ta di ka de våt mar ker i sko-
gar na. Re do vis ning av grup pens in ven te-
rings pro jekt.

Fö re läs ning av Åsa Ka si mir om vil ken be ty-
del se di ka de torv mar ker har för av gång av
väx thus ga ser.

An sva rig: In gvar An ders son,
tel 0322-713 31 el 0703-38 01 49,

De cem ber

Tors dag 17/12

Works hop:
In sän da re och ak ti vism
Vi ger en in tro duk tion till vad man bör tän ka
på när man skri ver in sän da re och and ra skri-
vel ser för att bil da opi nion och på ver ka be-
sluts fat ta re och verk sam het su tö va re.

Vi skri ver till sam mans på plats och publi ce-
rar/skick ar det som blir klart. Tips på an nan
typ av ak ti vism ges ock så. Var med och på-
ver ka för na tur och mil jö!

Kl 18.00–20.30, Stu di e främ jan det, Gö te-
borg svä gen 10

An sva rig: Anna Hans son

Kon takt: an na bo hus@ya hoo.com,
tel 0729-68 07 56

Ja nu a ri 2021
Bild vis ning.
Se me dia för tid, plats och bild vi sa re.

Feb ru a ri

Tis dag 23/2

Års möte/Krets stäm ma
Kl 18.30-21.00 .

Plats: Se hem si da/Fa ce bo ok/an nons.

Som van ligt blir det för hand ling ar, ut del ning
av fö re ning ens Na tur- och mi ljöp ris, följt av
fika.

Läm na gär na in mo tio ner och kom med ön-
ske mål till verk sam hetspla nen. Hör ock så
gär na av er till val be red ning en (Fre drik
Åstrand, 070-2248669, fre drik.astrand@
live.se och Vi ve ca Jo hans son, 0709-625884,
vi ve ca.ace viv@te lia.com) om ni själ va vill
del ta i fö re nings ar be tet el ler har för slag på
per so ner som bör bli för tro en de val da. Vi har
ock så oli ka ak ti vi tets grup per, bl.a. har vi en
skogs grupp, en Bro back ag rupp och en  plan-
grupp.

An sva rig: Mats An ders son, 0706-18 81 23
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Hem si da:

https://alings as.
na tur skydds fo re ning en.se



And ra ar ran ge mang av in tres se
Lör dag 28/3

Länskon fe rens Nor ra Älvs borg
Vi får två fö re drag med kli mat fo kus, dels om
sko gens roll (hur ser kol diox id ba lan sen ut)
av Ro ger Ols son dels om väx thus ga sers av-
gång från di ka de skog li ga torv mar ker av Åsa
Ka si mir.

Sam ling på Ber ga går den, Hun ne berg från
9.30 och se dan bör jar vi kl. 10. Läns för bun-
det bju der på lunch och un der efter mid da gen
fram till kl.15 dis ku te rar vi or ga ni sa tions frå-
gor (en kä ten re do vi sas).

Kon tak ta In gvar An ders son, tel. 0322-713 31
el. 0703-38 01 49

Fram tids veck an 29/3–5/4
Se även Fram tids veck ans kom plet ta pro gram
el ler http://mjorn byg dens na tur cen-
trum.se/eve ne mang/2020-03/

Kläd by tar dag 4/4

Lör dag 2/5

Läns stäm ma  Naturskydds-
föreningen Nor ra Älvs borg
Årets värd är kret sen i Herr ljunga. Plats med-
de las av In gvar An ders son. Sam ling för fika
9:30, för hand ling ar kl. 10. Ef ter ser ve ras
sop pa in nan vi be sö ker Bok sko gen i Mol la.
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Vill du del ta, an mäl dig till an sva ri ge In gvar
An ders son tel. 0322-713 31 el ler 070-338 01
49 se nast 27/4, så ord nar vi sa måk ning.

Hel gen 12–14/6

Riks stäm ma i Mora
Ta till fäl let i akt och på ver ka vad SNF i
fram ti den ska fo ku se ra på. Mer info och an-
mä lan via riks fö re ning ens hem si da. Vill du
vara om bud? Kon tak ta din lo ka la krets för att
få in struk tio ner om röst ning m.m. och även
läns för bun det i Nor ra Älvs borg för dis kus-
sion om bi drag och al ter na tiv re p re sen ta tion
m.m.

v 40

Mi ljö vän li ga veck an
Even tu el la ak ti vi te ter med de las på hem si-
dan/Fa ce bo ok.

Fre dag 16 – sön dag 18/10

Årets kretskon fe rens
Med fo kus på kli ma tet. Nor ra Älvs borg hål-
ler i ar rang e mang et, som kom mer äga rum i
Dals Ed, går att åka med bra tåg för bin del se
hela vä gen. Läns för bun det och kret sar na
läm nar bi drag till kost na der na.

De tal jer kan änd ras, se se pa rat an non se ring
på Kansli Väst när pro gram m.m. är spi kat.
Då kom mer ock så an mäl nings blan kett att
fin nas på nä tet.
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Ak ti vi te ter från and ra fö re ning ar och kret sar kan du hit ta
på Mjörn byg dens na tur cen trums hem si da:

 http://mjorn byg dens na tur cen trum.se/eve ne mang/2020-03/

Slåt ter i Damm sjöås 2018. Foto Ste fan By dén.



Ak ti vism – du kan
på ver ka mer än
du tror!
Man be hö ver inte vara för tro en de-
vald el ler in ne ha nå got spe ci fikt
upp drag för att på ver ka. Vem du än
är så kan du med en egen li ten in sats
vara med och vär na na tur och mil jö.
Här kom mer lite ex em pel på vad
du kan göra, på egen hand el ler till-
sam mans med någ ra and ra med lem-
mar.

Det finns oänd ligt många möj lig-
he ter att bi dra! Du kan del ta i
 Naturskyddsföreningens ak ti vi te-
ter, del ta i Alings ås Kli mat grupps
ma ni fes ta tio ner var je fre dag kl 17–18, skriv en in sän da re, skriv en frå ga
till sty rel sen i din egen fö re ning (bo stads rätt, idrott, mu sik, väg fö re ning
etc) el ler en mo tion med krav på åt gär der till din fö re nings års möte, tit ta
på din egen kli mat på ver kan med hjälp av www.kli mat kal ky la torn.se,
 fråga led ning en på din ar betsplats om vil ken mil jö- och kli mat på ver kan
verk sam he ten har och pra ta om me to der för att min ska på ver kan. Öka
dina kun ska per om natur och mil jö så att du har en stör re verk tygs lå da att
ar be ta med.

Om du ön skar del ta i ak ti vism i grupp inom SNF så kan du till ex em pel:
• Ge nom föra en in for ma tion skam panj – ”på ga tan”, so ci al me di er,

 utskick, an non ser.
• Ska pa en ma ni fes ta tion – sam ling, tal, marsch.
• Gör ett stu di e be sök – boka möte, el ler be sök spon tant, upp vak ta.
• Pro jekt – ska pa nå got nytt/bät tre, re sur ser finns att söka från SNF riks.
Det är trev ligt att eng a ge ra sig för na tur och mil jö, och du kan på ver ka!

Anna Hans son

Ord fö ran de år 2015–2019
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Se bas ti an, Ali ce och Elsa vär var nya
med lem mar.



Lite om mjörns få gel liv in för tu ren
med ång bå ten Her bert

Sjön Mjörn är med sin dry ga 55 km² en stor sjö som ge nom sin ri ke dom
på öar, skär och vi kar och med om gi van de strän der ska par en stor va ri a-
tion för flo ra och fau na. Den skär gårds li ka mil jön ger dess utom det rör li-
ga fri lufts li vet uni ka möj lig he ter med ett myck et liv ak tigt båt liv. Sjön är
fi skrik, och ger goda sport fis ke möj lig he ter både som mar och vin ter. I
sjön finns minst 16 ar ter, kan ske på se na re år mest känd för gös men även
en myck et stor vux en öring stam.

Som li ten glytt fis ka de jag myck et med mor far och fa sci ne ra des re dan
då av de många fåg lar na med fisk må sen som do mi nant men med stor-
loms skrik och skägg dop pings skrän som en på tag li ga in slag. på 1950-ta let
fanns fort fa ran de myck et be tad stran däng med bl.a. mäng der av gulärlor
och enkelbeckasiner.

Na tur ligt är Mjörn en me so trof sjö med in slag av ber gi ga oli go tro fa
strän der, sär skilt ute på öar na. Ore nat av lopp från Alings ås och nä ring
från åk rar na längs Sä ve ån ska pa de från slu tet av 1940-ta let den starkt eu-
tro fi e ra de Nol ha ga vi ken med ett sär skilt rikt få gel liv. Den na ut veck ling
kul mi ne ra de 1963 med en enorm alg blom ning och om fat tan de fisk död.
Vas sar nas som till kom mit un der den na pe riod blev dock kvar un der
åtskil li ga de cen ni er tills sto ra flock ar av ka na da gås och grågås började
påverka utbredningen genom betning.

1959 blev jag med ki ka re och bör ja de på all var in tres se ra mig för fåg lar,
bl.a. sprang jag omk ring på St. Halö där det då häck a de mäng der med
fisk må sar och 1–2 par strand ska tor. Så små ning om hit ta de jag till Nol ha-
ga vi ken och träf fa de lik a sin na de, Stig F.Z och M.M..
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Vä stra Mjörn med Sun ne rö i fon den. Foto: In gvar An ders son.



In ven te ring

Där med sat te vårt ge-
men sam ma pro jekt
igång – in ven te ring av
häck an de fåg lar i Mjörn.
In led nings vis per ka na-
den sa re vil ket inte all tid
var så trev ligt, och dä r ef-
ter med mor fars gam la
mo tor båt. Så små ning-
om eng a ge ra des dess-
utom ett an tal fält bio lo-
ger från den ny bil da de
klub ben. Des sa myck et
nog gran na (bo räk ning)
in ven te ring ar höll på
fram till 1970, och på
kar tan över sjön syns de
öar vi var iland på. Un-
der pe rio den dä ref ter
har mer spo ra dis ka in-
ven te ring ar gjorts för att
se dan åte rupp tas un der
2000-ta let men nu ofta
utan ex akt bo räk ning.

Un der den na pe riod hän de otro ligt myck et med den häck an de få gel-
fau nan i sjön. An ta let häck an de par fisk mås och grå trut för dubbla des och
för fisk tär nan tre dubbla des an ta let. En se dan länge känd in lands häck an-
de po pu la tion av hav strut var dock i sto ra drag ofö rän drad med ca 5 par
år li gen. Mot slu tet av 1960-ta let kom nya häck fåg lar in i sjön. Skratt mås
hade länge förväntats börja häcka i någon vass vik, som Nol ha ga vi ken, el-
ler på väst si dan där nä rings sö kan de flock ar sågs som mar tid. Det för sta
boet sågs dock på det s.k. And skär där den sto ra fisk tär ne ko lo nin höll till.
Ing en unge blev dock flygg. Bara någ ra år se na re, 1975, häck a de dock fler
än hun dra par på oli ka öar. Ännu en art, sill trut etable ra de sig som häck-
få gel 1969 på 'tru tön'  Hög hol men. I slu tet av 1960-ta let kom så de för sta
bo fyn den av vigg, en art som länge miss tänk tes häcka. Ar ten bör ja de ruva

 Naturskyddsföreningen i Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Program 2020

29



sent gömd i sto ra starr tu vor
och tryck te hårt var för vi san-
no likt för bi sett den ti di ga re.
När väl ko den knäckts så
häck a de minst 15 till 25 par
kring 1970 till 1975 då vit få-
gel po pu la tio ner na var som
störst, men så sent som 1995
in räk na des 26 par. Det ta år
var häck po pu la tio ner na av
vit få gel re dan myck et min dre
än de va rit ca 20 år ti di ga re. En in di ka tion på kraf tig ned gång finns re dan i
mit ten av 1980-ta let, men någon hel täck an de inventering finns inte från
detta år

Fär re mås fåg lar

Jäm fört med max an ta let häck an de par har fisk må sen min skat med ca 75
procent, och näs tan mot sva ran de gäl ler för grå trut och fisk tär na. Skratt-
må sen har ef ter en pe riod med min skning åter bli vit van li ga re med som
mest ca 170 par 2011. Där e mot har hav stru ten i stort förbli vit vid sin ti-
di ga re nu me rär med ca 5 par år li gen. Den mås få gel som sta digt ökat un-
der de sis ta de cen ni er na är sill tru ten med 15–20 par idag.

Vig gen har på tag ligt min skat lik som små skrak och den ti di ga re van li ga
skägg dop ping en och sot hö na, vil ka fram för allt var van lig i vi kar na vid
Nol ha ga. Stor lom men har i stort hål lit ställ ning ar na med kring 5 par som
år li gen häck at, dock har det va rit myck et ovan ligt med lyck a de häck ning-
ar un der se na re år. Knöls van som un der 1960-ta let häck a de med drygt 5
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par (även på land ute på smås kä ren) har ock så min skat och vis sa år har
ung pro duk tion helt ut ebli vit. Man kan allt så kon sta te ra att det hänt
myck et un der den drygt 80-åri ga pe riod som det finns vis sa data från. De
ti di ga data från åren kring 1950 är dock myck et ofulls tän di ga, men t.ex.
finns en ob ser va tion av ett fler tal häck an de hav stru tar från Ka ri hol men,
som vi en dast vid nå got till fäl le sett en sta ka fisk mås på. Vid a re kan man
nu me ra räk na in huvud de len av sjöns skratt må sar på Kä ring hol men som
från bör jan ofta låg under vatten vid våra inventeringar. Vi har na tur ligt-
vis sett en del roliga saker under årens lopp:

Rov fåg lar och än der

I Mjörn fis kar ett fler tal fisk gju se par som häck ar i Ris ve den, Rö de ne pla-
tån el ler på någ ra öar och vid en strand. Ar ten har ofta va rit ett re gel bun-
det in slag vid vis tel se ute på sjön, med en po pu la tion som dock varierat
en del un der åren och på se na re år va rit re la tivt låg. Ett tag häck a de ber g-
uv på en av öar na un der gan ska många år och de sis ta åren har  havs örn
etable rat sig som häck a re med en år lig pro duk tion av 2 ung ar. Un der båt-
tu ren med Her bert har vi chans att se en hel del av des sa fåg lar samt kan-
ske yt ter li ga re in tres san ta fåg lar. Un der årens lopp sågs ti digt stor skarv,
än der som sjö or re, svär ta och ej der samt ibland svart tär na och dvärg mås,
även en del va da re har setts ras tan de på öar na men mes ta dels sträck an de.
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Sjöns unga kung ar. Foto: Bjar ne Mo digh.



Un der åren med in ven te ring ar na så har vi ock så bi dra git till na tur skyd-
det ge nom att ett an tal vik ti ga häck nings öar bli vit få gel skydd som rå den
med lands tig nings- och del vis när man de för bud, nå got som dock inte
alltid respekteras.

Det finns na tur ligt vis myck et mer att be rät ta om Mjörns många oli ka
in vå na re. Sjön er bju der ju som sagt ett for mi da belt gös fis ke, dert finns en
in tres sant flo ra och en mängd oli ka småk ryp av oli ka ord ning ar längs
strän der och bott nar, ett sam mel su rium av oli ka växt- och djur plank ton i
fri vat ten mas sor na (stör sta djup är ca 50 m). Många öar och fina strän der
fins där man kan läg ga till och njuta av sol, bad och matsäck.

In gvar An ders son
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Alings ås li e ra de ängs grupp
Ängs slåt ter är ett vik tigt
bi drag i be va ran det av
den bio lo gis ka mång fal-
den. Och om man inte
bryr sig om den så kan
man kom ma till slåt tern
för att få pra ta bort en
stund el ler få en väl för-
tjänt fi kas tund ef ter
genom förd slåt ter.

Vi me dver kar den na
som mar vid slåt ter gil len
på fle ra slåt ter mar ker i
våra trak ter. To talt blir
det 13 än gar och ma der
som in går i årets ka len-
der. I år star tar slåt tern
på "vår" äng i Bro backa
lör da gen den 11 juli och
av slu tas tis da gen den
11/8 på Sand hult. Kom
en el ler fle ra gång er för
att slå el ler räf sa.

Om du tap pat bort
det ta pro gram så finns
in for ma tion om slåt tern på na tur skydds fö re ning ens hem si da
https://alings as.na tur skydds fo re ning en.se/alings as-li e ra de-angs grupp/
där du kan lad da hem ett pro gram el ler i Mjörn byg dens na tur cen trums
ka len da rium http://mjorn byg dens na tur cen trum.se/eve ne mang

För frå gor el ler sa m åk ning kon tak ta

Stel lan An ders son tel 0322-63 69 28 el ler

Ste fan By dén 0322-67 20 80, 0706-72 20 80
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Det är bra att bör ja ti digt med slåt ter. Här tar Al fred
Mar low tag i Vråna Foto Tom Mar low.



Slåt ter ka len der 2020
Lör dag 11/7 14 00

Bro backa Na tur cen trum
Väg från Alings ås mot Äl väng en. Skylt ef ter
9 km Bro backa Na tur re ser vat. Fö re ning en
står för fika.

Mån dag 13/7 18 00

Örs brå ten, Öde näs
600 m ef ter Öde näs kyr ka (från Alings ås),
sväng väns ter mot Örs brå ten. Pas se ra sjön
Ören. Uppe i Örs brå ten, ta väns ter och kör ca
250 m.

Ons dag 15/7 18 00

Mads låt ter på Tor stö
Sam ling vid Wil lys p-plats kl. 17.45, sa måk-
ning till Sim me näs fis kes tu ga, båt häm tar.
Ef ter slåt tern bjuds på kaf fe och tår ta i träd-
går den.

Lör dag 18/7 14 00

Slåt ter i Bryng els gär de
Kör från Öde näs kyr ka sö de rut en km. Par ke-
ra vid skylt Tal lå sen. Än gen lig ger på hö ger
sida ner i back en. Ef ter slåt tern bjuds på kaf-
fe och bul le.
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Mån dag 20/7 18 00

Yx nås
Vä gen till Kär ta red, vid a re vä gen mot Vår-
går da, norr om Sä ve ån. Ef ter en dryg km par-
ke ring på hö ger sida. Efter åt bjuds på fika.

Tors dag 23/7 18 00

G:a Kyr ko går den, Or nunga
Vä gen 182 mot Ljung/An ne lund. Ta hö ger i
Ask lan da mot Or nunga. Kör 2,5 km till
 Ornunga Gam la Kyr ka.

Lör dag 25/7 14 00

Gan ta rås, Töll sjö
Kör väg mot Bo rås, pas se ra väg mot Töll sjö.
Ef ter 4 km skylt Gan ta rås. Kör 1 km till fle ra
röda hus på back krön, hö ger sida. Mu sik och
fika.

Mån dag 27/7 18 00

Ås gär de, Nå runga
E20 mot Vår går da. Hö ger mot Ljur hal la i
Bä linge. 5,6 km ef ter Kär ta red väns ter mot
Brunn lid. Håll väns ter ef ter 150 m, hö ger ef-
ter 700 m till och se dan väns ter ef ter 150 m.
Ca 1 km till. Slåt ter gil le med sång och mat
med “eko lo gis ka för teck en”.

Ons dag 29/7 18 00

Kvi back en, Öde näs
600 m ef ter Öde näs kyr ka (från Alings ås),
sväng väns ter mot Örs brå ten. Pas se ra sjön
Ören. Uppe i Örs brå ten, ta hö ger och kör ca
250 m, torp på hö ger sida.

Lör dag 1/8 1400

Ljung ås, Skogs byg den
Bo rå svä gen för bi Lyg na red, skylt Ljur hal la –
ef ter 6 km par ke rings plats Ljung ås. Pro me-
nad upp till går den 400 m. För tä ring och
fika.

Mån dag 3/8 kl 18 00

Vrån
Ta av från Bo rå svä gen mot Ljur hal la. Ef ter 2
km vägskylt till hö ger. Kör 200 m och sväng
hö ger på gru sväg – Vrån ef ter 300 m. Ef ter
slåt tern bjuds på kaf fe o bul le.

Tors dag 6/8 18 00

Damm sjöås
Vä gen till Ma ryd, vid a re vä gen sö der om ån
c:a 2 km. Efter åt bjuds på fika.

Tis dag 11/8 18 00

Sand hult, Ris ve den
Från Alings ås ut till Bro backa, hö ger mot
Sol leb runn, ef ter 3,5 km väns ter mot Gran-
vatt net, ef ter 1,5 km tor pet Sand hult på väns-
ter sida. Ef ter slåt tern bjuds på mas sor av
hem ba kat.
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Cir kel bio lo gisk mång fald
Är du Art nörd el ler har du bara ett all-
mänt na tu rin tres se med fo kus på skog?

Skogs grup pen har star tat en stu di e cir-
kel av lite spe ci ell ka rak tär.

Vi är någ ra styck en som var och en
kan ske kan ka rak te ri se ras som art nör-
dar. 2019 star ta de vi en cir kel men det
blev bara någ ra träf far i fält un der tidig
vår.

Tan ken är att vi nu ska fort sät ta. Vi
tar upp mer all män na frå gor rö ran de
oli ka sko gars ka rak tär, ka rak te ris tis ka
ar ter och struk tu rer i des sa. Vi bör jar
med en in ne träff den19/2 och dis ku te-
rar även lämp lig lit te ra tur. Det går dock
bra att 'hop pa på' cirkeln senare under
året.

Se dan ger vi oss ut i fält och ser på ar-
ter na. In led nings vis mos sor, la var och
vedsvam par vil ka kan stu de ras även un-
der vintern.

Un der året fort sät ter vi se dan med al-
le han da art grup per som blir ak tu el la
un der sä song en, kärl väx ter, in sek ter (vi

har en trollslän de ex pert) mark svam par
och di ver se småk ryp, allt efter
gruppens ön ske mål.

An mäl dig till cir keln:
In gvar An ders son, 070-338 01 49 el ler
epos ten, b.in gvar.an ders son@te lia.com

 Naturskyddsföreningen i Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Program 2020

36



Sty rel sen
Ord fö ran de: Mats An ders son,
Mjöl se redsvä gen 16, 441 75 Sol leb runn
tel 0706-18 81 23
e-post: mats.an ders son@alings as.se

Vice ord fö ra re: Per nil la Krantz, Lag ga re-
back en 12, 441 57 Alings ås, tel 0709-64 02
38, e-post: pek rantz@hot mail.com

Sek re te ra re: Elsa Höök, Flo ra vä gen 18A,
441 43 Alings ås, tel. 0725-44 96 65,
e-post el sa ho ok2@gmail.com

Vice sek re te ra re: Jo nas Sand stedt,
Ekå sa vä gen 3, 441 65 Alings ås,
tel 0705-77 35 50,
e-post: jo nas.sand stedt@west pa tent.se

Kas sör:  Tom Mar low, Plang a tan 3D,
441 30 Alings ås, tel 0738-45 33 20,
e-post: tom my.mar low@gmail.com

Öv ri ga le da mö ter:

In gvar An ders son, Svar te viks vä gen 15,
441 91 Alings ås, tel 0322-713 31, 0703-38
01 49, e-post: b.in gvar.an ders son@te lia.com

Ste fan By dén, Vik to ri a ga tan 9,
441 33 Alings ås, tel 0706-72 20 80,
e-post: ste fan@by den.nu

Sup ple an ter

Siri Nord berg, Gå svä gen 7, 441 40  Alings ås,
tel: 0767-66 80 50,
e-post: siri.nord berg@hot mail.com

Se bas ti an Bir gers son, Rän ne vä gen 70,
441 75 Sol leb runn, tel: 0704-28 73 11,
e-post se bas ti an.bir gers son96@gmail.com

Rolf Ed vards son, Knek te gårds ga tan 61C,
441 37 Alings ås, tel 0322-104 28, 0703-80
36 86, e-post: rolf.ed vards son@te lia.com

Ali ce Schil ler, Di a mant ga tan 2, 441 45
Alings ås, tel. 0761-48 19 14
ali ce schil ler3@gmail.com

Val be red ning

Fre drik Åstrand, Or me kul le vä gen 12 D,
441 40 Alings ås, tel 0766-37 63 48
e-post: fre drik.astrand@live.se

Vi ve ka Jo hans son Plang a tan 15 B
44130 Alings ås, tel 0709-62 58 84
e-post: vi ve ca.ace viv@te lia.com

Re vi so rer

Tho mas Bo ve den

Len nart Len ner mo

Ar bets grup per/an sva ri ga för vis sa
frå gor kon takt med and ra fö re ning ar

Post mot ta ga re och samman kal lan de

Mats An ders son

Med lem san sva rig Mats An ders son

Pres san sva rig Mats An ders son

An non ser In gvar An ders son

Webb Siri Nord berg, Ste fan By dén

Fa ce bo ok, In stag ram Ali ce Schil ler,

Elsa Höök, Anna Hans son

Re fe rat Ali ce Schil ler

Ma te ri al Per nil la Krantz

Ar kiv In gvar An ders son

Skogs grupp In gvar An ders son

Klimatgrupp Per nil la Krantz

Bro backa Bo dil Hil den vall, Ste fan By dén,

 Stel lan An ders son,  Dag mar Gil deb rand
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Na turs no kar na Dag mar Gil deb rand

Plang rupp Len nart Gus taf son

Le van de Ris ve den Rolf Ed vards son

Re pu bli ken Ri sön Stel lan An ders son

Sä ve åns vat ten råd Ste fan By dén

Alings ås Li e ra de Ängs grupp

Stel lan An ders son, Ste fan By dén

Alings ås Or ni to lo gis ka Sälls kap Fre drik
Åstrand
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Bank kon to på Spar ban ken:

8304-8, 23531905-0

Hem si da:

https://alings as.
na tur skydds fo re ning en.se

De lar av den ny val da sty rel sen. Övre ra den från väns ter In gvar An ders son, Ste fan By dén, Rolf
Ed vards son och Ali ce Schil ler. Ned re ra den från väns ter Mats An ders son, Per nil la Krantz och
Elsa Höök.
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Dov hjort. Foto: Mats An ders son.
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Ons dag 8/4 Ug gle kväll

Ons dag 15/4 Fag ning av än gen i Bro backa

Tis dag 21/4 Öp pet sty rels e mö te

Tors dag 23/4 Vår van dring i Hjort mar ka

Tors dag 7/5 Bro backa, städ ning och fag ning

Lör dag 9/5 Få gel torn skam pen

Ons dag 13/5 Van dring i Bro backa

Tors dag 21/5 Mjörn tur med ång bå ten Her bert

Fre dag 22/5 Mång fal dens dag

Sön dag 14/6 De vil da blom mor nas dag

Lör dag 11/7 Ängs slåt tern bör jar i Bro backa

Sön dag 6/9 In ga red – sov stad el ler na tur pa ra dis?

Sön dag 6/9 Svam put ställ ning i Stor ken
på svam pens dag

Sön dag 13/9 Kul tur van dring i Ris ve den

Mån dag 14/9 Skyd da de na tur om rå den

Tis dag 29/9 Jord och jord bild ning

Tis dag 20/10 Öp pet sty rels e mö te

Sön dag 8/11 Van dring i Ver les ko gen/Ris ve den.

Tors da gen 19/11 Våt mar ker nas be ty del se – kli mat
och vat ten ba lans

Tors dag 17/12 Works hop: In sän da re och ak ti vism

Ja nu a ri Bildvisning

Tis dag 23/2 Års möte/Krets stäm ma

Avs. Mats An ders son,
Mjöl se redsvä gen 16,
441 75 Sol leb runn


