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en dagens, tack!   
Kokt rondell på asfaltsbädd

Hur länge kan våra lokalpolitiker blunda för verkligheten?
Det är inte utan anledning som FN genom sitt organ FAO (Food and 
Agriculture Organisation) har utropat år 2015 till det ”internationella året för 
åkermark”.
   Botkyrka kommun är än så länge en relativt rik kommun som stöttas av 
många så kallade ekosystemtjänster, det vill säga gratistjänster som naturen 
producerar och levererar till vårt samhälle. Till exempel pollinering av frukt 
och bär, syre från skog i de ”gröna kilarna”, rent vatten från rullstensåsar eller 
den mat som produceras på Botkyrkas åkrar.
   Länge har Sveriges produktiva jordbruksmark varit ”rättslös” och exploate-
ras utan tanke på framtiden och var maten kommer ifrån. Idag importeras mer 
än 40 procent av all mat vi äter i Sverige. Det skapar en ökad sårbarhet och 
ökat beroende av utlandet. Med andra ord är det icke hållbart.

   Världens största producenter av matgrödor är Indien, 
Kina, USA, Australien och Ryssland. De har kunnat täcka 
underskott av vete, korn, majs med mera i världen vid miss-
växt. Men politisk oro, globala klimatförändringar med 
torka, översvämningar, bränder, erosion och annat gör att 
produktionen minskar och världsmarknadspriserna stiger.
   I september 2012 meddelade LRF att lantbruket hade 
stora svårigheter att skörda p.g.a. den stora nederbörd som 
hade fallit med översvämmade åkrar som följd. Slutsats: 
all odlingsbar åker i vårt land är livsviktigt värd att bevaras 

Foto: Jan Govella
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och nödvändig med en ökande befolkning. Omkring 200 miljoner människor 
är på vandring undan krig och svält, några av klimatförändringens effekter.
   Enligt FAO finns en tydlig koppling mellan osäker tillgång till mat och poli-
tiska konflikter. (Googla efter nyhetsartikeln: Insecurity in conflict areas,  
26 jan. 2015.)
   Våra valda politiska beslutsfattare har en skyldighet att förbereda för 
kommande medborgares möjligheter att överleva, genom att skydda och  
bevara de befintliga lokala ekosystemtjänsterna.
   Framtida släkten ska i minsta möjliga mån behöva importera livsnödvändiga 
resurser som mat, rent vatten, energi och råvaror i en hållbar kommun.
   Produktiv jordbruksmark måste betraktas som ett riksintresse för 
att minska Sveriges och Botkyrkas sårbarhet. De idag produktiva åkrarna i 
Botkyrka t.ex. vid Botkyrka kyrka, Prästviken (prästgårdsmarken vid gamla 
Södertäljevägen), Hågelby, Lilltumba, Hamra och i Grödinge måste sparas.
   Föreningen Den Goda Jorden har framställt en mycket saklig och välskriven 
broschyr ”Hopp för Jorden” som belyser vikten av att behålla den produktiva 
jordbruksmarken till angelägnare ändamål än att göra rondeller och stormark-
nader.  Läs den på dengodajorden.se

Vi ber politikerna ta sitt ansvar,  
barnbarnen är redan här!

Vi önskar glad vår och trevlig sommar.

 
 

 

 
Jan ”Poppe” Govella

Ordförande i Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem
 
 

Obs! Ändringar i vårt program kan förekomma.  
Kontrollera alltid om uppdaterad info finns  

och läs nyheter på vår hemsida:
 

www.gaerdsmygen.se
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Är du medlem i Naturskyddsföreningen?
Anmäl dig per telefon: 08-702 65 77, mån - tor, kl 9-14.

E-post: medlem@naturskyddforeningen.se eller besök www.naturskyddforeningen.se

Medlemskap  
295:- eller autogiro  
24 kr/mån

Familjemedlemskap  
365:- eller autogiro  
30 kr/mån 

Ungdomsmedlemskap  
195:- (under 25 år)  
eller autogiro 16 kr/mån

söndag 15 mars  

Årsmöte 2015 
 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Föreningen bjuder alla på kaffe/te med bullar.

Föredrag av Per-Arvid Berglund:
Sillgrisslor och havsfåglar på Stora Karlsö
Sedan 2009 spenderar Per-Arvid sina somrar på Stora Karlsö 
utanför Gotland där han jobbar och forskar inom projektet  
”Havsfåglar i Östersjön”. Per-Arvid är masterstudent vid  
Stockholms Universitet och Stockholm Resilience Centre och  
skriver sin masteruppsats i ekologi med fokus på sillgrisslor.
 
Plats:  Studiefrämjandets lokaler i Tullinge, Römossevägen 25. 
Tid:  kl.18.30.
Kontaktperson: Ordf. Jan ”Poppe” Govella, tel. 070 788 42 83.

Välkomna!
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Torsdag 26 mars 

dagfjärilar i vår närhet 
och lite längre bort
Ikväll berättar Hasse Andersson till sina bilder om våra dag- 
fjärilar. Det blir en del artbestämningstips, men också exempel på 
hur en del arter har ändrat sin utbredning.  
    Ett exempel är videfuksen som för ett par år sedan var en riktig  
raritet som numera ses i vår närhet. Även en del funderingar kring 
vilka arter som är på gång norrut genom landet. 

Eventuellt följs denna bildkväll av en fjärilsexkursion under  
försommaren. Information kring detta hittar ni på vår hemsida.

Plats:  Studiefrämjandets lokaler i Tullinge, Römossevägen 25.
Tid:  kl. 19.00.
Kontaktperson: Hasse Andersson, hasse.tullinge@gmail.com,  
tel. 070 657 35 39.

Videfuks. Foto: Hasse Andersson
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Lördag 28 mars

earth Hour

Visa ditt engagemang  

– släck ljuset en timme kl. 20.30!

Earth Hour är en viktig signal till världens beslutsfattare om att 
ta miljöfrågorna på större allvar. 2013 släckte mer än varannan 
svensk ljuset under Earth Hour tillsammans med hundratals  
miljoner människor över hela världen. Från Samoa, Australien, 
Nya Zeeland i öst till USA, Costa Rica och Cook-öarna i väst. 

Kampanjen drivs av Världsnaturfonden (WWF).
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Lördagarna 11 och 18 april

Fagning  
på Hörningsnäsängen
Vi gör återigen vårfint på blomsterängen. Höstlöv och kvistar ska 
räfsas undan och ge plats för blåsippor och försommarblomster.
Tag gärna med egna redskap. Föreningen bjuder på mat men tag med 
varm dryck. Ingen föranmälan behövs.
   Det har kommit en del besök av vildsvin på ängen. För att hindra 
dem att böka sönder den lät Botkyrka kommun sätta upp en gärsgård 
omkring ängen. Bygget gjordes av Jämtgärsgård AB från Svenstavik 
under december 2014.  
   Kom till vår äng för att se det lyckade resultatet!

Start: kl. 9.00. (Anslut gärna senare.) Tag bil till Hörningsnäs eller 
buss 727 från Tumba mot Skanssundet. Från hållplatsen 800 m norrut 
längs Grödingeleden.

Kontaktperson: Kurt Hermelin, tel. 532 510 37.

Foto: Jan Govella
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Onsdag 22 april

morkullor, trastar  
och andra fåglar
Vi spanar efter morkulledraget vid den förvildade parken vid Skårby 
gård. Morkullehanarna flyger en runda varv efter varv och ger ifrån 
sig ett knorpande läte. Ett återkommande vårtecken. Kanske får vi 
också höra lommen ropa från Bornsjön. På vägen dit spanar vi förstås 
av fågellivet i Skårbydammen.  
   Tag med kvällsfika!

Samling vid grillkiosken vid Salems centrum kl. 18.30 för samåk-
ning. (Eller kom direkt till Skårbydammen vid gamla Södertälje-
vägen).

Kontaktperson: Håkan Österlund, tel. 532 553 08.

Nötskrika. Foto: Hasse Andersson
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Lördag 2 maj

Hälsans stig i Tullinge
Förra året anlades en Hälsans Stig i Tullinge, och nu ska den  
invigas. Den går från Tullinge torg via Tullinge strand, Tullinge gård, 
Trädgårdstorp och Elgentorp tillbaka till Tullinge Centrum.  
   På olika ställen längs stigen kommer det att finnas uppträdanden, 
utställningar, skyltar och guidning.

Vi kommer att finnas på plats vid Tullingemadens parkering och  
informera om fågellivet och annat intressant i djur- och växtväg.

Tid:  Kl. 11.00–14.00.
Kontaktperson: Hasse Andersson, hasse.tullinge@gmail.com,  
tel. 070 657 35 39. 

Foto: Hasse Andersson



11

Lördag 9 maj 

Trädgårdsdag Hågelby
Familjeparken ordnar en trädgårdsdag med programpunkter,  
utställare och försäljning. (Se lokaltidningarna.)
 
Naturskyddsföreningen kommer att delta genom att berätta om  
djur och växter och informera om miljöfrågor.

Tid:  Kl. 11.00–15.00.
Kontaktperson: Jan ”Poppe” Govella, tel. 070 788 42 83.

 Foto: Jan Govella
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Lördag 30 maj

24-timmars fågelinventering
Vi genomför även i år en dygnsinventering av fågellivet vid  
Dalkarlsäng nordväst om Bornsjön. Från midnatt till midnatt spanar  
vi och noterar alla arter vi ser och hör.  
   Dygnet fördelar vi bland intresserade skådare i 2-timmarspass.  
Några av de trogna arterna brukar vara vattenrall, lärkfalk och smådop-
ping.
    Är du intresserad av att hjälpa till så hör av dig till Hasse Andersson, 
tel. 070 657 35 39 eller via e-post: hasse.tullinge@gmail.com.

Fågelinventeringen har blivit en årlig tradition och genomförs i år  
för åttonde gången.

Ovan: Lärkfalk, t h brun kärrhök. 
Foton: Hasse Andersson
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Lördag 1 augusti är ”ängens dag” 

Den första augusti är lite för tidigt för slåtter tycker vi. Vi gör vår  
insats senare, se nedan. Men våra grannkretsar kanske behöver  
assistans denna dag! Kolla på vår webbplats efter länkar eller på  
Lokala kretsar i Stockholms län på naturskyddsforeningen.se.

 
Lördagarna 8 och 15 augusti

slåtter  
på Hörningsnäsängen
Gör en insats för vår fina äng i Hörningsnäs naturreservat.  
Vi håller med redskap. Föreningen bjuder på mat men tag med  
varm dryck (kaffe, te, choklad…). Ingen föranmälan behövs.

Bil mot Skanssundet via Vårsta och Grödinge kyrka.
Buss 727 kl. 07.52 från Tumba station till Hörningsnäs hållplats  
och därifrån 800 m promenad mot Grönslätt.  

Start:  kl. 9.00 och vi håller på i ca 4 timmar.
Kontaktperson: Kurt Hermelin, tel. 532 510 37.

Slåttergräsfjäril.  
Foto: Hasse Andersson
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söndag 30 augusti

Fjärilar, gräshoppor 
och andra småkryp
Vi beger oss ut bland småkryp tillsammans med Urban Wahlstedt  
och Hasse Andersson och kollar in allt som flyger, kryper och  
piper. Mest fjärilar och gräshoppor och vårtbitare, men en och  
annan skalbagge lär vi nog hitta.
   Ta gärna med en lagom matsäck. Om du vill veta vart vi styr 
kosan, så hör av dig till Hasse veckan innan.

Samling på parkeringsplatsen söder om Rönninge pendeltågs-
station kl. 10.00.
Kontaktperson: Hasse Andersson, tel. 070 657 35 39,  
hasse.tullinge@gmail.com.

Större klubbgräshoppa.  Foto: Hasse Andersson
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Lördag 19 september

skördedag Hågelby
Naturskyddsföreningen planerar att medverka även vid höstens 
skördedag på Hågelby.

Tid:  Kl. 11.00–15.00.
Kontaktperson: Jan ”Poppe” Govella, tel. 070 788 42 83.

 Foto: Arkiv
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Visste du detta om oss?
Att sedan starten 1975 har Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem 
med sina nu över 1 900 medlemmar åstadkommit följande:

Räddat Aspberget i Eriksberg från 
omfattande bebyggelse.
 

Räddat och vårdat den vackra  
Hörningsnäsängen.
 

Framställt två årliga program med 
välbesökta naturexkursioner, före-
drag, fågel- och växtodlings-   

            cirklar och en årlig ”grötkväll” 
            med förtäring och filmvisning.
 

Påskyndat och medverkat till att flera 
av de tolv naturreservaten i Botkyrka 
inrättats.

 

Tillsammans med 47 500 likasinnade 
och med 32 möten avvärjde vi flyg-
platsen i Grödinge, öster om Hall.  

           (Tänkt att bli lika stor som  Arlanda.)
      
Tillsammans med kommunen skapat 
en omtyckt fågelmatning i Tullinge.
 

 
Startat en årlig 24-timmars fågel-
inventering vid Dalkarlsäng.
 

Skapat en populär hemsida  
(gaerdsmygen.se) med mer än 1500 
besök per månad. 

Den fina nya gärsgården  
som kommunen bekostat på  
Hörningsnäsängen.

Hasse Andersson med  
fågelcirkeln i Stockholm.

Vinterskogens Naturreservat invigs.
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Gjort fyra filmer: 

•	 Det stora lyftet mot flygplatsen, 
•	 Stockholmsbönder med Täppas Fogel-

berg, för ekologisk odling, 
•	 Genteknik är du redo? för jordbruks-

kampanjen samt
•	 Änglamark eller Nöjespark mot 

nöjesparken i Hågelby på bästa jord-
bruksmark. (Sök efter Änglamark eller 
Nöjespark på Youtube.) 

 
Medverkat på skoldagar, miljöutbild-
ningar och kommunens miljödagar. 

 
Svarat på remisser, överklagat  

 alternativt berömt när något bra har  
 beslutats.

Firat Naturskyddsföreningens 100 
års-jubileum, med Naturnatten på 
Lida. (Naturnatten på Youtube.)

 
 

Efter sju års kamp hejdat en icke 
hållbar exploatering av Hågelbys 
kultur- och herrgårdslandskap. Med 

           överklaganden ända upp till rege- 
           ringen och en anmälan till EU. (Målet  
           var att få 1 miljon besökare per år.  
           D.v.s. 83 000 per månad, nästan lika  
           många som det bor i hela Botkyrka.)
 

Genom ett gott samarbete med  
Inanna Familjeförening i Norsborg 
lär vi barn och vuxna om fåglar,  

            natur och miljö. 
 

Undervisat SFI-elever (svenska för 
invandrare) i grundläggande svensk 
natur- och artkunskap, med bl.a.  

            häftet Vardagsnatur 90 arter på  
            14 språk.

Hågelby.

Barn från Inanna Familjeförening  
på upptäcksfärd i naturen.

Fågelmatning i Tullinge.

Foto: Dinkha Elia 



Vad händer med klimatet, med våra hav? Varför bygger man rondeller, 
vägar och parkeringsplatser på bästa odlingsmark.? – ”Tillverkningen” 
av åkermark har ju upphört.

Undrar du också varför det går så sakta när vi vet så mycket 
om vår miljö?  Vilka är det som bestämmer, påskyndar eller 
miljöbromsar där du bor? Nyfiken, arg eller orolig?
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Nu söker vi fler glada, entusiastiska,  
målmedvetna planetälskare!

Vad händer 
med klimatet?

Kan JAG hjälpa 
till i föreningen?
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Välkommen, vi behöver alla tänkbara kunskapsområden inom 
föreningen: biologer, miljömedvetna arkitekter, ingenjörer,  
ekonomer, jurister, skrivkunniga, föreningskunniga, påhittiga 
målmedvetna & glada visionärer. 

Du behöver inte vara expert, det är ditt engagemang som räknas! 
Vi väntar på ditt samtal. Du finner våra telefonnummer och  
e-postadresser på omslagets andra sida. 

Poppe, Arne, Harald, Els-Mari, Hasse, Sven och Barbro

Vårt recept
Med glädje och kunskap 
botas miljöångest. 
Kom med bland våra  
220 000 kunniga,  
entusiastiska medlemmar 
i Sverige. I mer än 100 år 
har vi påverkat beslutsfat-
tare och bevarat massor 
av värdefull natur, djur, 
älvar och hejdat många 
kortsiktiga politiska miljö-
beslut.

Vi behöver just diG som vill påverka  
lokalt nU för en hållbar framtid

Foto: Hasse Andersson
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