
i NACKA

VÅRPROGRAM 2017
      nacka.naturskyddsforeningen.se



fo
to

: 
je

an
et

te
 m

il
d

e

Välkommen till ett nytt år 
med Naturskyddsföreningen i Nacka!
Förra året skrev jag här att 2015 blev det varmaste året hittills 
på jorden sedan mätningarna började 1880. Jag skrev också att 
man kan nog skriva så här varje år framöver och mycket riktigt 
blev 2016 ännu varmare. Värmerekord tre år i rad alltså. Och 
ismassorna i arktis var i oktober 2016 de minsta som uppmätts 
sedan mätningar började 1979. Nu tror man att 2017 inte 
kommer att slå värmerekord men ändå hamna i topp fem av 
de varmaste åren. Värmerekord kommer inte att slås varje år 
men trenden är tydlig. Vi ser också att många arter flyttar sina 
utbredningsgränser allt längre norrut. Insekter reagerar snabbt 
på ett varmare klimat och det finns flera arter av fjärilar och 
trollsländor som tycks expandera sin utbredning norrut. Frågan 
är var de allra nordligaste arterna ska ta vägen? 
    Att vi får ett allt varmare klimat och att det leder till enorma 
påfrestningar för jordens redan hårt pressade ekosystem är glas-
klart. Många säger att klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Min 
personliga uppfattning är att ett ensidigt fokus på klimatfrågan 
riskerar att leda fel. Ett exempel på det gäller frågan om bio-
bränslen där det finns stora risker att jakten på förnybar energi 
går ut över den biologiska mångfalden. Att lösa ett problem 
genom att förvärra ett annat är inte särskilt klokt. Vi behöver 
istället se att allt hänger ihop och hitta sätt att klara av att 
lösa klimatproblemen samtidigt som vi stärker den biologiska 
mångfalden och hanterar andra miljöproblem som kemikalier, 
flöden av fosfor och kväve m.m. 
    Under 2016 antog Nacka kommun ett miljöprogram, något 
vi inte haft i Nacka på många år märkligt nog. Det är utmärkt 
att det nu finns miljömål i Nacka om bl.a. att utsläppen av 
växthusgaser från vägtrafiken ska minska med 80% per person 
till 2030. Det är bra att man har ett mål särskilt för vägtrafiken. 
Frågan är hur man ska uppnå det? Det brukar heta att man ska 
jaga utsläppen och inte bilarna men det är bara önsketänkande. 
Det går inte att nå klimatmålen utan att vägtrafiken minskar, 
det säger till och med Trafikverket. Men märkligt nog planeras 
istället för en massiv trafikökning och förbifart Stockholm har
börjat byggas och planeringen för Östlig förbindelse (Österle-
den) är i full gång som om inga klimatmål fanns. Östlig för- 

bindelse skulle innebära att biltrafiken gynnas och att andelen 
kollektivresor minskar. Det här glappet mellan miljömålen och 
den faktiska planeringen är skrämmande. Det tycks som att 
många av våra politiker lever i en drömvärld där miljömålen 
kan uppnås samtidigt som allt bara kan fortsätta som vanligt. 
Vi har i debattartiklar i lokalpressen frågat politikerna om både 
exploatering av Ryssbergen och Östlig förbindelse men vi får 
inga svar. Är våra frågor för obekväma tro? 
    Under 2017 kommer vi att fortsätta kämpa och envist 
påminna politiker och andra om vad som behövs för att vi 
ska klara miljömålen och få ett samhälle inom de planetära 
gränserna. Vi kommer såklart att erbjuda trevliga vandringar 
i den vackra Nacka-naturen, missa inte Skuruparken med sin 
fantastiska blå- och vitsippsblomning i april eller Fisksätra 
holme som är en riktig naturpärla!
    Är du nyfiken på vårt arbete, eller vill du göra en insats, stor 
eller liten, är du välkommen att höra av dig till mig så berättar 
jag mer.
                                 Ronny Fors, ordförande

Vill du engagera dig i styrelsen 
eller i någon sakfråga som du 
brinner för, kontakta 
Sabina Nilsson, valberedare, helst e-post:
absolutsabina@gmail.com, 08-29 75 88



ÅRSSTÄMMA 2017
Klimatförändring - hur påverkas du och jag?

Henning Rodhe, professor emeritus i kemisk meterologi.

Henning fick 2015 Volvo Environment Prize för banbrytande bidrag till 
förståelse av jordens atmosfär, dess beståndsdelar och varför denna kunskap 
spelar roll för vårt välbefinnande, se 
http://www.environment-prize.com/laureates/by-year/2015/henning-rodhe/.
När: måndagen den 27 mars kl 17:30 Kretsstämma, 18:30 Henning Rodhe, 
19:30 Gemensam middag med Saltiskretsen för föranmälda
Plats: Saltsjöbadens Församlingshem, Kyrkplan, Saltsjöbaden (Tattby)
Med Saltsjöbanan åker du till Tattby och gångvägen är c:a 700 m
Anmälan till: ronny.fors@naturskyddsforeningen@nacka.se

Vårvandring i Skuruparken   
Följ med på en vandring i Skuruparken när den är som vackrast. Njut av blåsipporna och 
fågelsången. Gunilla Ingmar från Skuruparkens vänner berättar om parken och kampen för 
naturreservatet som pågår alltjämt. Bitvis kuperade stigar. Medtag matsäck. 
Samarrangemang med Stockholms naturskyddsförening. 
När: söndagen den 16 april kl 11 – 14
Samling: Skurustugan kl 11. Buss 409, 413, 414, 422, 471 från 
Slussen, avstigning Skurustugans hållplats.
Info: Gunilla Ingmar, 08-716 98 75.
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Natur- och kulturvandring i Henriksdal och Trolldalen   
Bloggaren Konstantin C Irina guidar från Henriksdalsringen till skogen Trolldalen. Lyssna på 
hans historier om nyckelbiotopen Trolldalen, vikingarnas tidigare närvaro i trakten, miljon-
projektsarkitektur och kommunens planer att bygga en tät stad här.

När: lördagen den 13 maj kl 10 

Samling: Busshållplatsen Henriksdalsberget. 
Info: konstantin.irina@gmail.com eller håll koll på http://vastrasicklao.se

Fisksätra holme – värdefull naturpärla
Fisksätra holme har mer än en badplats att bjuda på. Här finns flerhundraåriga tallar och 
gammelekar med håligheter och mulm. Mulm är resterna av den nedbrutna veden och en 
hemvist för mängder med olika djur. Vi bekantar oss också med fågellivet som förhoppnings-
vis bjuder upp i majkvällen. Vill du lära dig om våra vanligaste fåglar är det här turen för dig!
När: onsdagen den 24 maj kl 18 – 20
Samling: Fisksätra station
Info: Ronny Fors, 073-802 45 43, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se
Samarrangemang med Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Strandpromenaden längs Baggensfjärden, natur- och kulturvandring     
Vi börjar vid Boo gård och rör oss mot Gustavsviks gård, de två stora gårdarna i områdets 
medeltida historia med det geografiskt och strategiskt viktiga läget vid den gamla farleden 
in mot Stockholm. Kommunantikvarie Maria Legars, Nacka kommun, ger oss en historisk 
överblick från medeltid och framåt till 1800- och 1900-talets påkostade sommarvillor som 
byggdes nära vattnet och berättar om den inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
som nyligen gjorts. Även naturvärdena är höga i området. Ronny Fors, Naturskyddsfören-
ingen i Nacka, guidar oss till flera platser i strandområdet med ädellövskog med gamla grova 
ekar, klibbalsbestånd, buskmarker och vasspartier. Vi hoppas på en fin försommarkväll med 
sjungande näktergal, kanske rosenfink och många andra fåglar. Ta med kikare och matsäck 
med kvällsfika.
När: torsdagen den 8 juni kl 18 – 21
Samling: Boo gård

fo
to

: 
je

an
et

te
 m

il
d

e



Ryssbergen – urskog på Sicklaön
Vi har under många år kämpat för att hela Ryssbergen ska bevaras. Nu är Kvarnholmsför-
bindelsen klar vilket såklart är ett negativt ingrepp i skogen men ännu värre är de planer på 
att bebygga hela den södra delen av skogen. Planerna innebär att Bilias flyttas från Jarlaberg 
till Ryssbergen närmast Värmdöleden. Förutom det ska bostäder byggas bakom Bilia vars 
anläggning är tänkt att fungera som bullerskydd. Bilverkstad som bullerskydd alltså! Det 
skulle ta hela den mer lättillgängliga delen av skogen i anspråk som istället borde fungera som 
närrekreationsområde för Nacka stad. Bullerfrågan kan man istället lösa med ett bullerplank. 
Tänk vilken resurs Ryssbergen skulle kunna vara i Nacka stad, en urskog alldeles inpå den nya 
stadsbebyggelsen. Det vore en vision för Nackas politiker!

Vandring i Ryssbergen
Följ med på en kvällsvandring i trolska Ryssbergen och upplev Stockholms närmaste urskog. 
Medtag matsäck!
När: onsdagen den 21 juni kl 18
Samling: vid Birkavägens slut vid motorvägsviadukten.
Info: Ronny Fors, 073-802 45 43, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se

Naturvandring & fotosafari i Henriksdal med skogen Trolldalen
Bloggaren Konstantin C Irina guidar från Henriksdalsringen till skogen Trolldalen. Lyssna på 
hans historier om nyckelbiotopen Trolldalen med många rödlistade, signal- och sällsynta arter, 
samtidigt som du kan ta bilder, dela dem på Internet och vinna roliga priser från traktens 
många caféer. Stora delar av skogen ska skövlas för bostäder och bilvägar. Var med och doku-
mentera inför förändringen.
När: lördagen den 19 augusti kl 10
Samling: Busshållplatsen Henriksdalsberget. 
Info: konstantin.irina@gmail.com eller håll koll på http://vastrasicklao.se

VILL DU BLI NATURSNOKSLEDARE?
Vi har inte på flera år haft någon regelbunden familjeverksamhet i föreningen - det som kallas 
Natursnokarna. Vi tycker det är synd, både för barnens och de vuxnas skull. Vi skulle gärna se att 
några tog sig an att starta Natursnokarna igen. Det finns mycket hjälp att få. Kurser, läger, material 
och kontakt med personal på föreningens kansli eller gamla natursnoksledare...
Undrar du vad Natursnokarna är? Ett kort citat:
                                            Vill du få barn att upptäcka naturen? I Natursnokarna upptäcker barn 
                                                och deras vuxna naturen tillsammans. Den som har kunskap om 
                                                     naturen blir också mer rädd om den. Här på Naturkontakt finns 
                                                        det du behöver för att starta eller hålla igång en Natursnoksgrupp 
                                                          i din krets. Hur kommer man igång? Vill du utbyta erfarenheter 
                                                            med andra Snokledare? Vill du ha exempel på lekar och aktivi-
                                                            teter som andra Natursnokar [...]
                                                            Eller titta på hur andra gör 
                                                           http://soderort.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna/           
                                                            Observera det där med ”tillsammans”. Oftast innebär ju 
                                                                       aktiviteter för barn att de vuxna inte är med annat 
                                                                              än som ”transportkompani”.
                                                                                   Vill du prata med någon i kretsen 
                                                                                        ring Charlie Wijnbladh, 0708-397 687.

ÄR DU MED PÅ FACEBOOK? VI MED!
Du hittar oss genom att söka på ”naturskyddsföreningen i nacka” eller genom 
direktadressen: www.facebook.com/nfnacka
På Facebook får du enkelt våra nyheter, kan anmäla dig till våra aktiviteter 
och titta på fina naturbilder från Nacka.
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namn

adress

postadress

e-post

Om din e-postadress ovan inte stämmer/saknas, snälla meddela rätt adress till: 
medlem@naturskyddsforeningen.se. Skriv gärna ditt medlemsnummer (som finns på 
baksidan av Sveriges Natur). Hittar du inte det, skriv namn och adress.

KONTAKTPERSONER,
NATURSKYDDSFÖRENINGEN I NACKA
Ronny Fors, ordförande, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se, 073-802 45 43

Hanna Nilsson, vice ordförande, hani_81_@hotmail.com, 070-671 90 52 
Pär Gångfeldt, par.gangfeldt@gmail.com, 070-558 71 81

Rikard Johansson, rikard.ch.johansson@gmail.com, 072-239 73 33

Jeanette Milde, jeanettemilde@gmail.com, 070-730 31 86

Alexander Rodriguez, alexander@klimatlosningar.se, 070-110 23 11

Charlie Wijnbladh, charlie.wijnbladh@naturskyddsforeningen.se, 08-717 90 10

Sabina Nilsson, valberedare, absolutsabina@gmail.com, 08-29 75 88

Katarina Kindwall, valberedare, katarina_kindwall@telia.com, 076-064 41 44

De flesta arrangemang anordnas i samarbete med Studiefrämjandet.
  

Medlemskap i Naturskyddsföreningen kostar 295:-/år. Som medlem blir du också automatiskt 
medlem i den lokala krets där du bor. Om du vill bli medlem gå in på www.naturskyddsforening-
en.se eller ring 08-702 65 00. Om du vill stödja Naturskyddsföreningen ekonomiskt utöver ditt 
medlemskap, sätt in pengar på plusgiro: 90 19 09-2.
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