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Ord fö ran den har ord et.

Strax ut an för min dörr finns en slänt med snö drop par som träng er fram i
gult fjo lårs gräs när vår so len bör jar vär ma. Vri der jag huvud et lite till väns -
ter lig ger än gen på and ra si dan post lå dor na snö täckt och fru sen. Dit når
inte den lågt stå en de vår so len.

Till va ron kan ibland ver ka tu de lad.
Det kan hand la om att både fö run dras och för fa sas.
Fö run dras över lär kor nas an komst på vår en, den stör re hack spet tens

trum man de och my ror på en sol varm stack. El ler för fa sas över ra se ran det 
av den bio lo gis ka mång fal den, att an tal ar ter och an tal in di vi der av väx ter
och djur i många områden på jorden störtdyker.

Det kan hand la om att både lät tje fullt nju ta och arg sint käm pa emot el -
ler käm pa för.

Nju ta av still he ten och mor gon dim mor na över Mjörns vat ten och dof -
ten av nyuts la gen sy ren. El ler käm pa för att kom mu nen ska ta na tur -
vårds hän syn på all var när det blir dags för ex ploa te ring och bebyggelse.

Det är nu ock så möj ligt att pan de min kling at av. Det är kan ske ock så
möj ligt att det mes ta blir ”nor malt” igen. Men det kan ock så vara en möj -
lig het att nå got nytt bör jat spi ra. Känslan av att leva lo kalt var inte så dum 
ändå. Od lan de av grön sa ker och po ta tis gav inte bara stel rygg utan ock så
stolt het och vär dig het. Stän di ga lör da gar i kon sum tion spa lat sen be höv -
des inte för att leva ett gott liv.

El ler är det kan ske tvärs om för dig. Läng tan ”till ba ka” är det vik ti gas te.
Skul le man kun na frå ga jord en vi en kort stund van drar på blir sva ret an -
tag li gen en ty digt. ”Hjälp mig att vara en plats ock så för an nat liv, inte
bara män ni skor!” skulle hon säga.

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

Och för sä ker hets skull, håll koll på vår hem si da. Sa ker änd ras ibland
snab ba re än man tror.

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.
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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. Grup pen har un der pan de mi å ret en dast gjort ett par min dre in sat -
ser; snab bin ven te rat en av ver kning i ett myck et fint om rå de ös ter om
Hjort mar ka samt gjort en skri vel se till kom mu nen med syn punk ter på en
röj ning/gall ring i re ser va tet väs ter om Ig la tjärn. 

Un der året re miss be hand la des Skog su tred ning en (SOU 2020:73) och
un der hös ten lade re ge ring en en pro po si tion (Prop. 2021/22:58) på riks -
da gens bord som kom mer att be hand las un der mars. Pro po si tio nen var
re la tivt all mänt hål len med vaga för slag un dan ta gan des slo pan det av
nyck el bio top sin ven te ring/re gi stre ring samt del vis för sla get om skydd av
de fjäll nä ra sko gar na där bl.a. Sve as kog skul le ”läm na ifrån sig” 50 000 ha. 
Ut fal let av be hand ling en i riks da gen är oklart, fram för allt re la te rat till
att hö ge ral li an sens ka ta stro fa la bud get för slag an togs. Det ta in ne bar att
na tur vår den och skydds ar be tet gick mis te om nära 2 mi ljar der kro nor,
vil ket san no likt in ne bär att inga fjäll nä ra sko gar skyd das utöver de pengar
Skogsstyrelsen fått för ersättning för redan nekade avverkningar inom
detta område.

Ett av Strand skydd su tred ning ens (SOU 2020:78) för slag är att bl.a.
små vat ten samt smär re åar och bäck ar ska un dan tas från det ge ne rel la
strand skyd det. Det ta är ofta mer el ler min dre opå ver ka de eko sys tem
som är myck et vik ti ga för den bio lo gis ka mång fal den och va ri a tio nen i
land ska pet och som ut gör vik ti ga sprid nings kor ri do rer i det sön der hug g -
na skogs lands ka pet. Det om fat tar sto ra are a ler och ris ke rar att i ett slag
för säm ra för många ar ter då en dast en fri vil lig mål bild för hän syn åter står
för des sa bio to per. Sam ti digt så finns inga för slag om ökad re strik ti vi tet
inom områden med stort exploateringstryck trots utredningens uppdrag.

Ut red ning en av Artskydds fö rord ning en (SOU 2021:51) blev ock så
klar un der det gång na året. Den na är dock i många av se en de be tyd ligt
bät tre ur na tur vårds syn punkt och in ne bär bl.a. att kopp ling en till Mi ljö -
bal ken blir kla ra re i vis sa av se en den. Hur en ev. pro po si tion kom mer att
se ut är ännu inte känt, men nya EU-do mar har be to nat att Art- och Ha -
bi tat di rek ti vet samt Få gel di rek ti vet som Sve ri ge im ple men te rat ge nom
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Artskydds fö rord ning en (2007:845) ska tol kas strik ta re. I lju set av den
in flam me ra de de batt som följt på en de bat tar ti kel av Her man Sund qvist
(GD på Skogs sty rel sen) med in lägg från en stark skogs nä ring och en skil -
da skog sä ga re finns risk för att re ge ring en kom mer att stry ka/änd ra i ut -
red ning ens för slag. SNF och Bird li fe Sve ri ge har re pli ke rat i de sto ra tid -
ning ar na och vi sat på att do mar na kan vara ett led mot ett fö rän drat
skogs bruk där änt li gen miljön får ta den plats som Skogsvårdslagen kräver 
och som kan resultera i ett framtida hållbart skogsbruk. 

En skogskam panj star tar i bör jan av mars och kan fort gå un der ti den
fram till va let. Lo kalt har grup pen pla ne rat för ett an tal kor ta re van dring -
ar un der för vå ren och kom mer att ge nom föra fler ak ti vi te ter under
sommarhalvåret.

Kan ske kan vi åter kom ma igång med nå gon art cir kel un der det ta år vil -
ket då kom mer att med de las på kret sen hemsida.

Kon takt per son In gvar An ders son
Tele fon 0703-380149 el ler ett mail till b.in gvar.an ders son@te lia.com
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Gräfs nä spar ken i höst skrud sedd från ovan. Foto: Mats Andersson.



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, 0722-167700

Na turs no kar na
Alings ås Na turs no kar häl sar nya och gam la fa mil jer väl kom na att till sam -
mans lära sig mer om na tur och fri lufts liv runt Alings ås. Vi sam las tre
lördagar mel lan klock an 10.00-13.00 (se pro gram met). Vi fi kar med
med havt var je gång. Vi är ut om -
hus och det går bra att bara kom -
ma vis sa gång er. Le da re är Dag mar 
Gil deb rand tele fon: 0736-88 87
56 och Ma rie Sund vall tele fon:
0738-00 40 08. 
Väl kom na att kon tak ta oss!

 Naturskyddsföreningen i Alingsås, Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Program 2022

6



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! 

Kon takt per son: Siri Nord berg, 0767-66 80 50
e-post: siri.nord berg@hot mail.com
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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 19/6 och vid slåt tern den 4/8.

Två kur ser i vårt pro gram hålls uppe på Damm sjöås. Det är en slåt ter -
kurs den 11/6, se si dan 12, och en kurs om hur man an läg ger och res tau -
re rar steng ärds går dar den 7–8/5, se si dan 11.

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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Pro gram 2022

Mars

Söndag 13/3

Skogs grupp svan dring Nol ha ga

Vi sam las på ko lo ni par ke ring en vid Tall hyd -
dan kl.10 för en kor ta re van dring. Vi tit tar på 
någ ra av de kryp to ga mer som finns inom re -
ser va tet och Na tu ra 2000-om rå det ”Kongo”.
Fika in tas i få gel tor net om väd ret till å ter. 
An sva rig: In gvar An ders son, 0703-38 01 49.

Tors dag 24/3

Skogs fö re läs ning

Pan de min har med fört en stor ök ning av oli -
ka web bi na ri er och Väst sven ska Skogs -
nätver ket an ord nar un der vår en ett an tal så -
da na träf far med oli ka aspek ter på skog och
pro ces ser i sko gen samt hur det mo der na
plan ta ges kogs bru ket be drivs. 

Näs ta fö re läs ning är pla ne rad till den 24
mars. Mer info och an mä lan hit tar man på
hem si dan vast.na tur skydds fo re ning en.se.

Ons dag 23/3

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 -
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 18.00 vid Wil lys par ke ring för
samåk ning i bil. Vi är till ba ka ung e fär kl 22.

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

Fredag 25/3

Glo bal kli mat strejk

Na tur skydds före ning en Alings ås vi sar sitt
stöd på vår ens glo ba la kli mat strejk. Gil la vår
Fa ce bo ok-sida för att få mer in for ma tion om
kli mat strej ken och på vil ka sätt du kan visa
ditt stöd.
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– Miljödiplomerat Alingsåsföretag –

Plangatan 20  441 30 Alingsås*
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www.centraltryckeriet-alingsas.se

Alla ar ran ge mang

görs i sam ar be te med

Stu di e främ jan det



Tisdag 29/3

Skogs grupp svan dring Bro backa

Vi sam las på par ke ring en vid Na tur cen trum
kl.18 för en kor ta re van dring. Vi tit tar på nå -
got av den bio lo gis ka mång fald som finns
inom re ser va tet och stu de rar hur det tra di tio -
nel la skogs bru ket om vand lar skogs lands ka -
pet. Med tag fika och stöv lar är ett lämp ligt
sko don. 

An sva rig: In gvar An ders son, 0703-38 01 49

April

Lör dag 2/4 

Sno ka re 11.00–13.00

Sam ling vid Tall hyd dan för att leta vår teck -
en. Ta med fika och sitt un der lag och om du
har ki ka re och lupp.

Kon tak ta gär na Ma rie Sund vall
0738-00-40-08, 0322-411 20

Sön dag 3/4 

Van dring i Ris ve dens räd da de
sko gar med lyx ig ut e lunch

In bju dan till Na tur skydds fö re ning ens med -
lem mar.

Ris ve deng rup pen be står av na tur skydds fö re -
nings med lem mar från Le rum, Alings ås och
Ale. I Ris ve den har de räd dat fle ra om rå den
un dan av ver kning med oli ka me to der. Nu ska 
de få visa någ ra av sina sko gar och be rät ta
hur de lyck a des räd da dem.

Sam ling kl 10 vid Sto ra Lju se vatt net, vä gen
mel lan Skep plan da och An tens Järn vägs sta -
tion. Ko or di na ter SWEREF 99 N 6429702 E
343268 Sa tel lit kar ta över 44694 Skep plan da

- hit ta.se De som åkt långt tar gär na en kopp
med havt fika in nan vi går. 

Pro me nad i Ris ve den med vis ning av skyd -
da de skog som rå den. 

Gui der är In gvar An ders son och Mats An -
ders son. 

Kl 12–13 Ut e lunch vid en eld på en vack er
plats. Vild mark skock en Elle Bo man bju der
på en god ve ge ta risk mål tid med efter rätt och 
kaf fe. 

Kl 13–14 Fort satt guid ning av skogs pär lor i
om rå det. 

Ta med egen tall rik, be stick och mugg. Sitt -
un der lag och bra skor. Ev eget fika att inta
in nan start. 

Max 40 del ta ga re in klu si ve gui der. 

An mäl till Bar ba ra San dell 0703 490093 med 
SMS se nast 28 mars. 

Ing en del ta ga rav gift. 

Lör dag 9/4 – söndag 10/4

Sig na lartskurs i Dalsland

An ord nas av Väst sven ska skogs nätver ket.
Pla ne ras ske i Dalsland.

För mer in for ma tion och an mä lan (be grän sat
an tal del ta ga re) se hem si dan för det re gio na la 
kansli et:  https:// vast.na tur skydds fo re ning -
en.se

Tisdag 12/4

Skogs grupp svan dring Lin ne fors 

Vi sam las på par ke ring en vid fisk dam mar na
kl.18 för en kor ta re van dring. Vi tit tar på nå -
got av den bio lo gis ka mång fald som finns
inom Hjort mar ka re ser va tets pe ri fe ra de lar.
Med lite tur hit tar vi ock så de för sta vår väx -
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ter na och kan höra den ti di ga få gel kö ren.
Med tag fika. 
An sva rig: Ingvar An ders son, 0703-38 01 49

Tors 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
 fikapausen lyss nar vi till vår fåg lar nas sång.

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

Lör dag 23/4 

Läns stäm ma med
Herrljungakretsen se sid 16

Ons dag 27/4

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, 0703-380149

Maj

Ons dag 4/5

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 och sön dag 7–8/5

Kurs i ”An läg ga och res tau re ra
steng ärds går dar.”

Kur sen hålls på Damm sjöås i regi av ”Slöjd
och byg gnadsvård på Nääs.”

In tres se rad? Gå in på:

https://www.sloj doch byg gnadsvard.se/Kur -
ser/kur ser-2022/steng ar des gard/

Fredag–sön dag 13–15/5

Skogskon fe rens och riks kon fe -
rens i Mora
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Ons dag 18/5

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 
angör hållplatsen Brobacka korsväg i direkt
anslutning till reservatet. 

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

Söndag 22/5

Inter na tio nel la da gen 
för Bio lo gisk mång fald

Sam ling på par ke ring en vid Bro backa Na tur -
rum kl. 10

Vi van drar sak ta ett par tim mar un der för -
hopp nings vis fan tas tiskt vår/för som mar vä -
der.

Un der van dring en tit tar vi på nå got av den
mång fald av ar ter som finns i de oli ka mil jö -
er na inom re ser va tet med om giv ning ar. Med -
havd fika in tas med ut sikt över land ska pet.

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

Juni

Lör dag 11/6

Slåt ter kurs på Damm sjöås

10.00–16.00 med ”Li e Mats” Mats Ro seng -
ren.

Vi träf fas på Damms jöås klock an 10:00, med 
oöm ma klä der och mat säck, Mats har med
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sig liar och orv som räck er till minst 10 per -
so ner som kurs del ta gar na får låna un der da -
gen.

Kur sen på går till 16:00 med av brott för fika
nå gon stans i mit ten.

Ett myck et bra till fäl le för dig som vill lära
dig han te ra lie från grun den.

An tal del ta ga re be grän sat till 10. Per so ner
från Alings ås kom mun har fö re trä de.

An mä lan sker per tele fon el ler sms till Mats
An ders son på 0706-188123.

Sis ta dag för an mä lan är 31/5. Blir det för få
an mäl da ställs kur sen in.

Kur sav gift 500 kr. Be tal ning sker vid kur s -
till fäl let.

Hör gär na av dig till Mats An ders son på
0706-188123 om du har yt ter li ga re frå gor.

Lör dag 11/6 

Sno ka re 11.00–13.00

Sam ling i Brunn spar ken där vi sno kar i vatt -
net ef ter oli ka djur.

Ta med fika och sitt un der lag och om du har
ki ka re och lupp.

Kon tak ta gär na Ma rie Sund vall
0738-00-40-08, 0322-411 20

Sön dag 19/6

De vil da blom mor nas dag

An ord nas som van ligt på Damm sjöås (kl.
10). Sa mar rang e mang med Alings ås Hem -
bygds fö re ning och Fri lufts klub ben. Lätt
 vand ring 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 på
P-plats vid tor pet. Info via an non se ring och
hem si da.

Kon takt: Sven-Åke Mö kan der, tfn
0322-672310 el ler 0706-723156,

Cal le Ber gil guidar från Na tur skydds före -
ning en

Juli

Lör dag 9/7 

Ängs slåt tern bör jar i Bro backa

kl 14. Se dan fö ljer yt ter li ga re 12  slåtter -
tillfällen un der juli och au gus ti. Se vid a re 
på sid 20.
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Au gus ti
Ängs slåt tern fort sät ter

Se si dorna 20–21.

Sep tem ber

Lördag 3/9 

Sno ka re 11.00–13.00

Sam ling vid Tall hyd dan där vi sno kar ef ter
sen som mar teck en.

Ta med fika och sitt un der lag och om du har
ki ka re och lupp.

Kon tak ta gär na Ma rie Sund vall
0738-00 40 08, 0322-411 20

Sön dag 4/9

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 den
svens ka pla ne ring en och sam ar be tar bl.a.
med na tur skydds fö re ning ar runt om i lan det.
För hopp nings vis får vi till fäl le att ”hänga”
ett an tal fina svamp bil der en tid in nan eve ne -
mang et. Myck et er far na svamp kon su len ter
be rät tar om svam par man kan hit ta i Alings -
åss ko gar na och kan hjäl pa till med art bes -
täm ning ar.

Kon takt: In gvar An ders son, tfn 0703-380149

Glo bal kli mat strejk

Själv klart ska fö re ning en visa sitt stöd även
på hös tens glo ba la kli mat strejk. Gil la vår Fa -
ce bo ok-sida för att få mer in for ma tion om,
och da tum för kli mat strej ken när det närmar
sig.

Lör dag 10/9

Na tur fo tog ra fisk van dring längs 
Sle re boån i Ris ve den

09.00–13.00

Van dring längs Sle re boåns dal gång. På någ ra 
plat ser där känslan av gam mal orörd skog är
stark och vatt net por lar kom mer vi göra
 uppe håll och med ka me rans hjälp kom ma
nära. I sö kan det ef ter mo tiv blir ofta blick en
skärpt för det som finns runt omk ring. Upp -
le vel sen av en plats kan där för ibland bli
star ka re med ”hjälp” av en ka me ra. Van d -
ring en pas sar lika bra för dig som är ny bör ja -
re som för dig som har hål lit på ett tag med
foto.

Van dring en kom mer gå i gan ska ku pe rad ter -
räng, vara ca 5 km och fi ka paus med spra -
kan de eld är obli ga to risk. Stöv lar re kom men -
de ras! Jag som gui dar är myck et för tro gen
med om rå det ef ter åra tal av van dring ar och
lika många åra tal av fo tog ra fe ran de. Så
packa fika, ka me ra, kan ske sta tiv och kom
med. 

Sam ling vid par ke ring en öst ra än den av re -
ser va tet vid Rö ser na. 

Fö ran mä lan: till Mats An ders son,
0706-188123 se nast ons 7/9. Max 15 del ta -
ga re.

Sam mar rang e mang med Väst kust stif tel sen.
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Ok to ber

Söndag 23/10 

Rund vand ring 
i Hjort mar ka re ser va tet

Vi sam las på par ke ring en vid Hjort går den kl. 
10 för att se dan vand ra runt till de mest in -
tres san ta om rå de na inom re ser va tet. Med tag
fika och klä der ef ter vä der. Van dring en be -
räk nas ta ca 4 tim mar och vara 6–7 km. 

An sva rig; In gvar An ders son, 0703-38 01 49.

Slu tet av året
Det kan kom ma fler ar ran ge mang un der året,
och att det är lämp ligt att då och då  gå in på
hem si dan el ler hål la koll på lo kal tid nings an -
non ser na.

Feb ru a ri 2023

Tis dag 21/2

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, 0766-376348, 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

Foto: Mats An ders son.



And ra ar ran ge mang av in tres se

Lör dag 23/4

Läns stäm ma 

Na tur skydds före ning en Nor ra Älvs borg och
Herr ljunga Na tur skydds fö re ning in bju der till
läns för bunds stäm ma i Herr ljung as vack ras te
na tur från 10.00–15.30.

An sva rig: In gvar An ders son, tfn.
0703-380149,

b.in gvar.an ders son@te lia.com

Fre dag–sön dag13–15/5

Skogskon fe rens 
och riks kon fe rens i Mora

Skogskon fe ren sen tar upp de se nas te in tres -
san ta frå ges täll ning ar na om hur skogs bru ket
ska be dri vas för att vara håll bart och ge funk -
tio nel la eko sys tem med rik bio lo gisk mång -
fald. Sko gen ska dess utom kun na verk samt
bi dra till kli ma tom ställ ning en.

Rik skon fe ren sen ska läg ga grun den till en
upp da te ring av fram tids stra te gin och be hand -
lar ett stort an tal oli ka frå ges täll ning ar där
Na tur skydds före ning en eng a ge rar sig och tar 
ställ ning. Alings å skret sen får skicka två om -
bud. Mer om kon fe ren sen finns att läsa på
Na tur kon takt. Kret sar och läns för bund läm -
nar bi drag för kost na der na. Kon tak ta även
In gvar An ders son för mer in for ma tion el ler
tit ta på https://www.na tur skydds fo re ning -

en.se/eng a ge ra-dig/ka len der/skogskon fe -
rens-lat-sko gen-leva-mora-2022-05-13/

Årets kretskon fe rens

San no likt blir det även i år en kretskon fe rens
öp pen för alla med lem mar nå gon gång un der
ok to ber månad.

Det ta  kom mer att an non se ras via re gio na la
kansli ets hem si da och via ka len dern. Ta gär -
na till fäl let i akt att in for me ra er om vad som
hän der via den na hem si da och även Na tur -
skydds fö re ning ens (Riks) hem si da https://na -
tur skydds fo re ning en.se där oli ka ställ nings ta -
gan de, skriv ning ar och på Na tur kon takt en
in ten siv de batt pågår.

Kon takt: In gvar An ders son tfn 0703-380149
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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/



Träffar om de mo kra ti och eko lo gisk
håll bar het

Är du ny fi ken på hur de mo kra ti och eko lo gisk håll bar het häng er ihop?
Väl kom men till tre träf far där vi kopp lar sam man de två kun skap som -

rå de na och lär oss mer om hur de på ver kar var an dra.
Eko lo gisk håll bar het in ne bär att vår livs mi ljö, na tur, väx ter och djur är

väl må en de över tid. Det in ne bär till ex em pel att vi har bio lo gisk mång -
fald och att vi har en väl fun ge ran de livs me dels pro duk tion. De mo kra ti
in ne bär att all makt ut går från fol ket. Vi lär oss hur det ta fung e rar både i
te o ri och prak tik. Vi läg ger ex tra fo kus på hur vi kan på ver ka med lo kal
de mo kra ti och i det ci vi la sam häl let.

Da tum för träf far: 3 april, 10 april och 24 april.
Ti den är kl. 12:30 – 15:30 vid alla till fäl len.

An mä lan görs se nast 23 mars till: an na bo hus@ya hoo.com el ler
0729-680756

Le da re: Anna Hans son.
Hon har om fat tan de kun -
ska per och er fa ren he ter
kring de mo kra ti och eko -
lo gisk håll bar het. Hon är
för tro en de vald po li ti ker
och re p re sen te rar Mi ljö -
par ti et på oli ka upp drag i
både Alings ås kom mun
och Vä stra Gö ta lands re -
gio nen med fle ra or ga ni sa -
tio ner. Ti di ga re ord fö ran -
de för Alings ås Na tur -
skydds fö re ning.
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Bro backa

Bro backa Na tur re ser vat är Alings ås na tur skydds fö re nings spe ci el la ögon -
sten. I fjol årets coronatid har många hit tat till natur re ser va tet som lig ger
ca en mil från Alings ås cen trum vid väg 180 mot Sol leb runn. Hit går det
bra att ta bussen. 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, 15/5, till mit ten 
av sep tem ber, 18/9, 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 9/7 med bör jan kl 14.00. El ler kom
på städ kväl lar na torsdag 21/4 och ons dag 4/5 då vi stä dar ut i stu gan och
för be re der än gen.

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 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 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  Stel lan An ders son 
bo dil.hil den wall@gmail.com stel la nan ders son_47@ya hoo.se

Ste fan By dén  Dag mar Gil deb rand
ste fan@by den.nu dag mar.gil deb rand@by den.nu

www.bro backa.se
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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 9 juli och av -
slu tas tis da gen den 9/8 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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Sol på slåt tern på Tor stö. Foto: Mats Andersson.



Slåt ter ka len der 2022

Lör dag 9/7 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 11/7 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 13/7 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 16/7 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 18/7 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 21/7 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 23/7 10 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. OBS ny tid.

Mån dag 25/7 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 27/7 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.

Mån dag 1/8 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 4/8 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.

Lör dag 6/8 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.

Tis dag 9/8 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.

Ko or di na ter och flyg bil der för våra slåt te r -
äng ar finns på https://alings as.na tur skydds fo -
re ning en.se/alings as-li e ra de-angs grupp/ 
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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: per nil la.krantz@educ.go te borg.se

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

Öv ri ga le da mö ter:

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

Siri Nord berg, Rå by vä gen 15F, 224 57 
Lund, tel: 0767-66 80 50,
e-post: siri.nord berg@hot mail.com

Sup ple an ter

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

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 Siri Nord berg,
Se bas ti an Bir gers son

Re fe rat In gvar An ders son

Ma te ri al Per nil la Krantz

Ar kiv In gvar An ders son

Skogs grupp In gvar An ders son

Plang rupp Len nart Gus taf son

Kli mat grupp Siri Nord berg

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

 Stel lan An ders son,  Dag mar Gil deb rand

Na turs no kar na Ma rie Sundvall

Le van de Ris ve den Rolf Edvardsson

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

Den ny val da sty rel sen. Övre ra den från väns ter Jo nas Sand stedt, Mats An ders son, Per nil la
Krantz och In gvar An ders son. Ned re ra den från väns ter Ste fan By dén, Se bas ti an Bir gers son och
Siri Nord berg.
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B
Avs. Mats An ders son, 
Mjöl se redsvä gen 16, 
441 75 Sol leb runn

Sön dag 13/3 Skogs grupp svan dring Nol ha ga

Fre dag 25/3 Glo bal kli mat strejk

Ons dag 23/3 Ug gle kväll

Tis dag 29/3 Skogs grupp svan dring Bro backa

Lör dag 2/4 Sno ka re

Sön dag 3/4 Van dring i Ris ve den med lunch

Lör dag 9/4–sön dag 10/4 Sig na lartskurs i Dalsland

Tis dag 12/4 Skogs grupp svan dring Lin ne fors

Tors dag 21/4 Fag ning av än gen i Bro backa

Lör dag 23/4 Läns stäm ma med Herr ljung ak ret sen

Ons dag 27/4 Vår van dring i Hjort mar ka

Ons dag 4/5 Bro backa, städ ning och fag ning 

Lör dag–sön dag 7–8/5 Steng ärds går dar kurs.

Fre dag–sön dag 13–15/5 Skogs- och riks kon fe rens

Ons dag 18/5 Van dring i Bro backa

Sön dag 22/5 Da gen för Bio lo gisk mång fald

Lör dag 11/6 Slåt ter kurs på Damm sjöås

Lör dag 11/6 Sno ka re

Sön dag 19/6 De vil da blom mor nas dag

Lör dag 9/7 Ängs slåt tern bör jar i Bro backa

Lör dag 3/9 Sno ka re 

Sön dag 4/9 Svam pens dag 

Lör dag 10/9 Fo to van dring längs Sle re boån 

Sön dag 23/10 Rund vand ring i Hjort mar ka

Tis dag 21/2 Års möte/Krets stäm ma


