


Ord fö ran den har ord et.

Sti gar na har bli vit bre da re. Det märks näs tan över allt där jag går. Fram för 
mig dy ker först en hund upp och se dan en man. Vi står och pra tar en
stund över det nöd vän di ga i att kom ma ut. Att få röra sig i en vack er na -
tur. ”Jag går helst en run da mitt i veck an!” sä ger han. ”Då är det min dre
män ni skor i rö rel se.” och jag mär ker en li ten be svi kel se över vårt möte. 

Se dan ra dar han upp plat ser som han bru kar be sö ka. ”Damm sjöås och
Bro backa och re ser va ten i Ris ve den och Kvarn sjön all de les ut an för stan.
Där kan både jag och hun den bada. Perfekt.”

Alla plat ser han ta lar om är na tur skyd da de om rå den. När vi väl jer vart
vi ska gå blir det till de vack ra oex ploa te ra de plat ser na. Nu gäl ler det ta
inte bara oss män ni skor. Djur li vet gör sam ma val och ar tri ke do men är
stör re, mång fal den vack ra re där naturen fått var ifred.

I Na tur skydds före ning en job bar vi där för myck et med att be va ka plan -
frå gor i kom mu nen. Tä torts nä ra na tur mås te få fin nas kvar, jord bruks -
mark mås te förbli jord bruks mark, gam la sko gar mås te få stå kvar
ohuggna, strän der na mås te förbli fria från tomter och staket. 

I vårt pro gram, som du nu lä ser i, har vi sat sat mer på van dring ar och
min dre på mö ten. I co ro na ti der är det ut om hus vi träf fas bäst. Ett 10-tal
van dring ar i oli ka de lar av kom mu nen finns pla ne ra de. Skriv upp i al ma -
nack an och häng på. 

Och för sä ker hets skull; ha koll på vår hem si da, sa ker kan änd ras snab -
ba re än man tror…

Väl kom men i vår verk sam het och tack för att du är med lem i Na tur -
skydds före ning en.

Mats An ders son

Ord fö ran de i Na tur skydds före ning en i Alings ås
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Följ oss i sociala medier! 
Vi finns nu på Facebook, Twitter och Instagram. Sök rätt på oss:

Naturskyddsföreningen Alingsås 

SNF Alingsås
(@SNF_Aling)

@naturalingsas

Mats An ders son. Foto: Per nil la Krantz.



Alings å skret sens Skogs grupp

Na tur skydds före ning en Alings ås har en skogs grupp vars med lem mar
mes ta dels ar be tar inom den in for mel la grupp, Ris ve deng rup pen, som är
ett sam ar be te med skog sin tres se ra de med lem mar i kret sar na Ale och Le -
rum. Det öka de in tres set för skogs frå gor na in ne bär att det även är med -
lem mar från bl.a. Gö te borg som är på väg att del ta i ar be tet med Ris ve -
den, in ven te ring ar och lik nan de. En ny rap port (nr. 2) om fat tan de nya
om rå den med skydd svär de kom mer att det att ar be tas på, lik som fort satt 
ar be te med våt mark sin ven te ring och i bäs ta fall ett på bör jat åt gärds ar be -
te.

Alings ås Skogs grupp har un der det gång na året inte gjort någ ra egna in -
ven te ring ar, men vår en 2020 star ta de en art cir kel ”mång fald i sko gen —
eko sys tem” med ar ter. Ty värr så sat te pan de min stopp för cir keln ef ter
någ ra in le dan de in ne träf far och någ ra ut e träf far. För hopp ning en är att vi
se nast fram i slu tet av som ma ren det ta år ska kun na åte rupp ta stu di er na
med in sek ter och svam par, och se dan åter bör ja med mos sor och la var
samt vedsvampar som går att studera under vinterhalvåret.

Un der de se nas te må na der na (bör jan av nov.) har det Re gio na la (Väst -
sven ska) skogs nätver ket kört en se rie di gi ta la mö ten/we bi na ri er i Zoom
med oli ka fö re lä sa re som be lyst sko gens roll för kli ma tet, vi sat fil men
”Om sko gen” och om hyg ges fritt skogs bruk. Se ri en fort sät ter även un der
mars och en fort sätt ning för hös ten är re dan in pla ne rad. En del av web bi -
na ri er na finns in spe la de (se Kansli Västs You tu be-ka nal). Se ock så fil men 
More of Eve ryt hing vil ken ger en bild av det svens ka skogs bru ket och
som ock så kan nås vis länk. När pro ble men med pandemin är borta så
planeras även en del guidade skogsvandringar.

Skogs de bat ten är in ten si va re och hätska re än på länge. Det ta har fle ra
or sa ker, men huvud dra gen är att nä ring en och po li ti ken sjö satt bl.a. Na -
tio nel la Skogs pro gram met som ock så ska im ple men te ras på re gio nal bas
(an pass ning). Det har dess utom lagts fram ett pro gram för ökad till växt i
plan ta ges kogs bru ket då det från oli ka håll pre sen te rats alla möj li ga (och
omöj li ga) pla ner på allt vad vir kes rå va ran skall räcka till. I båda fal len får
be ho vet av na tur vård/skydd av gam la sko gar och ar ter en myck et li ten
upp märk sam het. Na tur vårds si dan har där för fram fört skarp kri tik och
på ta lat att mi ljö kva li tets må let Le van de sko gar är långt ifrån upp nått
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 ( mål år 2020) och Sve ri ge
har inte hel ler levt upp till
sina inter na tio nel la åta gan -
den, (kon ven tio nen om bio -
lo gisk mång fald CBD med
ra ti fi ce ra de kon kre ta mål
från Ai chi chi, ock så 2020
som må lår). Som gräd de på
mo set står det nu me ra ock så 
klart att på kort sikt bor de
åt min sto ne alla kvar va ran de
os kyd da de gam mel sko gar
skyd das då det kort sik tigt
ger bäs ta kli ma tef fekt som

kol sän ka och lik a le des bör många ti di ga re di ka de torv jor dar åter vä tas. –
’Det är myck et nu’ – i sko gen är mer än 1000-ta let ar ter ho ta de med
skogs bruk/ka lav ver kning av gam la sko gar som den vik ti gas te or sa ken.
Un der pan de mi å ret har det ju ock så vi sat sig att skogar med högt
attraktionsvärde (reservat) lockat aldrig tidigare skådat intresse och
dessa skogar är alltså viktiga för rekreation/välbefinnande och därmed för 
folkhälsan.

I slu tet av no vem ber pre sen te ra de Skog su tred ning en (2019) sitt be tän -
kan de (SOU_2020: 73), en li ten nätt lun ta på 1 200 si dor. Ty värr är det
ofta myck et van ligt att nä ring ens fö re trä da re ve var ut en mas sa fel ak tig -
he ter utan att få till räck ligt mot hugg av na tur vårds si dan, men i en in le -
dan de del ger ut red ning en bl.a. data av se en de skyd da de are a ler av ka te -
go ri er vil ket vi na tur ligt vis ska fram hål la. Sam ti digt för vi fram att en dast
for mellt skydd är are a ler att räk na med, då nyck el bio tops beg rep pet kan -
ske för svin ner (di lem ma för cer ti fi e ring en) och många fri vil li ga av sätt -
ning ar är icke trans pa ren ta och myck en hän syn är klart under må lig. Läs
gär na åt min sto ne ut red ning ens för slag (utredn. har egen hemsida) och,
vilket visar de olika ståndpunkterna, experternas särskilda yt tran den.

Har du skog sin tres se av ett el ler an nat slag hör av dig: 

In gvar An ders son, tfn 0703-380149 al ter na tivt ett mail till 
b.in gvar.an ders son@te lia.com
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Luft lå ga av tall med ticka i ra vi nen. Foto: In gvar
An ders son.



Plang rup pen

Mar kan vänd ning fö rän dras och står ofta i kon flikt med na tur och mil jö.
Kom mu nens pla ner be skri ver in rikt ning en för hur Alings ås skall se ut,
fun ge ra och ut veck las nu och i fram ti den. Vi har där för bil dat en grupp,
Plang rup pen, för att stu de ra, dis ku te ra och ytt ra oss över ären den kopp -
la de till kom mu nens mar kan vänd ning. Våra syn punk ter fo ku se rar på hur
man på bäs ta sätt skall ta hän syn till na tur- och mi ljöa spek ter. Vi vill vara
na tu rens röst.

Ex em pel på ak tu el la ären den där vi ytt rat oss är den på gå en de om byg g -
na den av E20 till mo tor väg mel lan In ga red och Tol le red med till höran de
gång- och cy kel väg, under fart un der järn vä gen vid Krang a tan, nytt in du -
striom rå de i Bä linge, de talj plan för Fär gens öst ra sida samt de talj plan
Sax e bäck en. Ny li gen ytt ra de sig fö re ning en avseende planprogram för
Sollebrunns tätort.

En kom man de an ge lä gen frå ga är ut form ning en av den fram ti da Mjörn -
stran den. Mjörn stran den är ett myck et vik tigt om rå de för rek re a tion och
fri lufts liv. Här vill vi vara med tidigt i planeringen!

Kom gär na med i Plang rup pen. Ta chan sen att eng a ge ra dig och på ver ka 
vad som hän der i vår kommun! 

Kon takt per son: Len nart Gus taf son, 0722167700
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Skydd svärd våt marks skog i unik ra vin Ö om St. Kroks jön. Foto: In gvar An ders son.



Kli mat grup pen

I bör jan av ok to ber 2020 till kom en ny grupp inom Na tur skydds före ning -
en Alings ås - Kli mat grup pen. Grup pen bil da des efter som det är hög tid
att vår krets rik tar än mer fo kus på kli mat kri sen. På sikt vill vi job ba för
att främ ja kon kre ta kli mat po li tis ka åt gär der i Alings ås kom mun. Vill vill
ock så att fler ung do mar ska kom ma i kon takt med Na tur skydds före ning -
en.

För att upp nå det ta är tan ken att sat sa på opi nions bild ning i oli ka for -
mer, del ta gan de i kli mat ma ni fes ta tio ner samt ar ran ge mang av bland an -
nat kläd by tar da gar, fö re läs ning ar och film vis ning ar. Vid a re vill Kli mat -
grup pen fo ku se ra på att öka Na tur skydds före ning en Alingsås närvaro på
sociala medier. 

I dags lä get be står grup pen av fem eng a ge ra de stu den ter men vi vill gär -
na bli fler med lem mar! Vi hop pas att Kli mat grup pen ska vara en plats att

mö tas i ett eng a ge mang för kli -
mat frå gan. Just nu ar be tar vi
med allt ifrån so ci a la me di er
och de batt in lägg till pla ne ring
av di gi ta la event. Om du vill
vara med i grup pen, har egna
idé er du vill för verk li ga el ler
bara är ny fi ken på vad vi gör –
hör gär na av dig till oss! Vi
håller även ett öppet möte den
12 april.

Kon takt per son: Elsa Höök, el -
sa ho ok2@gmail.com,
0725449665
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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 20/6 och vid slåt tern den 5/8.

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
13.
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Det finns många grin dar på Damm sjöås då det ska vara möj ligt
att vand ra runt utan att dju ren rym mer till skogs. Den na grind är
från Skår. Foto: Mats Andersson



Mör ker park

Lju set bre der ut sig i vårt sam häl le, till men för det vil da. 
Även vi män ni skor kan ha gläd je av mör ker. Att kun na se en stjärn him -

mel med tu sen tals ljus punk ter mot en svart bak grund är inte lätt i det
mo der na sam häl let. Vi be ly ser allt mer ut om hus vil ket ger en så  ljusför -
orenad him mel att bara de star kas te stjärnorna kan ses.

Vill man upp le va en rik tig stjärn him mel idag så mås te man leta sig långt 
från be byg gel sen. Och den möj lig he ten finns fak tiskt i Alings ås. Damm -
sjöås för sänks i mör ker när so len gått ner. 

Om man an län der en hal vtim me ef ter so lens ned gång så hit tar man ut
till vind skyd den på höj den i sto ra ha gen. Där kan göra en eld och gril la lite 
me dan mörk ret fal ler. Är det klart och inte full må ne kom mer se dan him -
len att spra ka av ljus punk ter.
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Kvälls bra sa i vind skyd det på Damm sjöås. Foto: Ste fan By dén.



Pro gram 2021

Mars

Fredag 19/3

Glo bal kli mat strejk

Vår ens glo ba la kli mat strejk kom mer att hål -
las di gi talt. Vi vi sar vårt stöd ge nom när va ro
på kret sens so ci a la ka na ler. Gil la vår  Face -
book-sida för att ta del av hur du del tar på
den glo ba la klimatstrejken.

Sön dag 21/3

Van dring vid Ekå sa ryd och
Damm sjöås

Sam ling kl 10.00 på par ke ring en vid Damm -
sjöås.

Vi bör jar med na tur skog på Ekå sa ryd för att
se dan gå runt på Damm sjöås och stu de ra
åter ska pan det av ett be teslands kap. Vi tit tar
ock så på torp mi ljön och de ut ställ nig nar som
finns där. Sträck an är ca 4 km. Damm sjöås
lig ger ovan för Ma ryd.

Cal le Ber gil gui dar och Ste fan By dén är an -
sva rig; 0706-72 20 80.

Ons dag 24/3

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 -
ugg la 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
säråk ning i bil. Vi är till ba ka ung e fär kl 23.

Max 8 per so ner (en ligt re strik tio ner na) och
fö ran mä lan för att veta hur många som
kommer.

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

April

Lör dag 10/4 

Läns stäm ma se sid 16
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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



Mån dag 12/4

Öp pet möte med Kli mat grup pen

Väl kom men på ett öp pet möte med den  ny -
startade Kli mat grup pen! Grup pen bil da des
då det är hög tid att vår krets rik tar än mer
fo kus på kli mat kri sen. I dags lä get be står
grup pen av fem eng a ge ra de stu den ter men vi
vill gär na bli fler med lem mar. Om du vill
vara med i grup pen, har egna idé er du vill
för verk li ga el ler bara är ny fi ken på vad vi
gör – kom gär na på mö tet! Mer info om mö -
tet kom mer att publi ce ras på fö re ning ens
hem si da och Fa ce bo ok.

An sva rig: Elsa Höök, el sa hook2@gmail.com 
0725449665

Sön dag 18/4

Van dring i Gräfs näs – Vä så sen 

15.00 - 18.00

Sam ling i Gräfs näs, P vid slott s par ken.

Vi går nor rut, över Mell byån och upp på ber -
get Vä så sen där ”fy ra kaf fet” in tas. För de
som vill kan man hä ri från väl ja att åter vän da
till Gräfs näs el ler ock så väl ja att gå vid a re
nor rut och be söka en gam mel skog. 

Van dring en är gan ska krä van de (upp och 
ner) men pas se rar inte blö ta mar ker.

An mä lan till: Mats An ders son 0706-188123,
max 20 del ta ga re.

Ons dag 21/4

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 för vac ci ne ra de. 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

Ons dag 28/4

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 gui de: In gvar An ders son, tfn.
0703-380149

Fö ran mä lan om re strik tik tio ner kvar står.

Maj

Tors dag 6/5

Bro backa, städ ning och fag ning 

Sam ling på par ke ring en vid Wil lys kl. 17.45
för sa måk ning för vac ci ne ra de. 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 22/5

Bio lo gis ka mång fal dens dag

Sam ling på par ke ring en vid Bro backa kl. 18

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 inom re ser va tet med
om giv ning ar. 

An sva rig gui de: In gvar An ders son, tfn
0703-380149, b.in gvar.an ders son@te lia.com

Fö ran mä lan om re strik tik tioner kvar står.
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Ons dag 26/5

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 fi -
ka rast 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 sväg 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

Sön dag 30/5

Van dring i Ris ve den, Ekli den–Ale

10.00-14.00 

Vi sam las vid par ke ring en vid Skvalt kvar nen 
Björns kvarn. Ef ter ett kort stopp vid kvar nen 
går vi i gan ska krä van de ter räng för bi Röda
ber get, Skarn hå lan till Grav lång en och Ekli -
dens na tur re ser vat. Mil jö er med myck et gam -
mel skog kom mer att pas se ras och även en bit 
av ett skogs brand fält som eld här ja des för
någ ra år se dan. Stöv lar el ler lik nan de är ett
mås te och en re jäl fika är näs tan ännu nöd -
vän di ga re. Ca 5–6 km van dring. 

Sam lings plats: par ke ring en vid Björns Kvarn 
(skvalt kvarn) vä gen mel lan Skep plan da och
Kvar na bo.
(https://goo.gl/maps/mjkxiKKb5MpHZ 7i36,
57°59'49.1"N 12°16'41.3"E). 

Svå rig hets grad: Krä van de

Sa marrangemang med Väst kust stif tel sen.

Fö ran mä lan: till Mats An ders son via tele fon
0706-18 81 23. Max 20 del ta ga re.
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