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Välkommen till vår webbplats!
Här är det tänkt att du som besökare lätt kan navigera och hitta information om vår verksamhet i
Botkyrka-Salem kretsen av Naturskyddsföreningen.
Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden natur- och miljöorganisation. Föreningen
har cirka 192 000 medlemmar i hela Sverige och är organiserad i lokalföreningar(kretsar), länsförbund
och riksförbund.
Föreningen värnar och sprider kunskap om naturen och miljön, identifierar hot mot miljön och
naturen i vår närmiljö, regionalt, nationellt och internationellt. Vi verkar för konstruktiva
långsiktigt hållbara lösningar på sådant som får följder i miljö och natur. Kärleken till naturen är
vår drivkraft.
Riksförbundets årsstämma i Sundsvall 2002 beslutade att föreningen ska arbeta inom fem prioriterade
områden. Med vissa justeringar beslutade årsstämman i Karlstad 2006 att områdena skulle ligga fast
men kompletterade med föreningsutveckling. De prioriterade områdena är klimat, hav, skog,
miljögifter, jordbruk och föreningsutveckling.

Några exempel på resultat som Naturskyddsföreningen uppnått:



Pilgrimsfalken har räddats från utrotning. I dag har pilgrimsfalken en årlig tillväxt med 150
ungar.



Vi har skapat den tuffa miljömärkningen Bra miljöval. Ett bra verktyg för miljömedvetna
konsumenter som bidrar till att giftiga och svårnedbrytbara ämnen inte sprids i naturen.
Varannan förpackning av tvätt-, disk- och rengöringsmedel är nu märkt med Bra Miljöval.



Med inventeringar, analyser av miljögifter, skydd av havsörnarnas boplatser och matning med
giftfri föda har föreningen säkrat en stabil stam av havsörnar.



Efter intensiv lobbying blev tre mycket stora och värdefulla områden med fjällnära skogar
skyddade 1984. Sedan 1999 har 98 biologiskt ovärderliga naturskogar räddats från avverkning.



Efter mångårig kamp för älvar och älvsträckor stiftades Naturresurslagen. Nu skyddas
Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven av lagen.



Miljövänliga veckan blev succé och lyfte problemen med bekämpningsmedel i bananplantager
Efterfrågan och tillgången på Giftfria bananer KRAV-bananer ökar nu stadigt.



Naturskyddsföreningen har tillsammans med Nordens Ark för första gången lyckats att få
utplacerade vitryggiga hackspettar att häcka i Sverige. Då fanns bara 15 vilda vitryggar kvar.



Hotellkedjan Scandic tar bort jätteräkor från menyerna i alla sina 122 hotell i Norden och
Baltikum.
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Botkyrka-Salem kretsen av Naturskyddsföreningen
Vi arbetar aktivt för att värna om miljö- och naturintressen i vår närmaste omgivning t.ex. tätortsnära
gröna områden i kommunerna.
Att lämna synpunkter på Botkyrka och Salems kommuners samhällsplanering utgör en stor del av vårt
arbete. Vi strävar efter att ta fram och föreslå konstruktiva lösningar som är långsiktigt hållbara för miljö,
natur och klimat.
Vi arrangerar också natur- och miljöaktiviteter för medlemmar och andra intresserade.
Om det är mycket angeläget och vi har kraft och tid värnar vi också om luft, vattendrag, sjöar,
vattentäkter och biologisk mångfald. Men de av riksstämman prioriterade fem områdena klimat, hav,
skog, miljögifter och jordbruk fokuserar vi mest på.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VÅRT ENGAGEMANG
Vår lokalt största seger hittills var när vi tillsammans med andra föreningar samlade ihop 50 000 namn
och med vår egen film ” Det stora lyftet” 2003 stoppade flygplatsen på Hall.
Vi anordnade Naturnatten juni 2009 med musikanter från Slagsta Gille som bjöd på finstämd
folkmusik, Fuerza de los Andes som dansade i sina färgsprakande dräkter, Fassidy Kourouma som
spelade på sina afrikanska trummor och värmde oss med dans på stranden samt Anna och Sara som
framförde kabarén Sweet Dreams och kulade i månskenet över sjön Getaren.
Naturreservatet Vinterskogen invigdes den 27:e september 2009. Det nästan 3 kvadratkilometer
stora reservatet med sitt sprickdalslandskap ligger vackert nära bebyggelsen i Uttran, Broängen och
Bremora Vårsta. Kretsens yttranden, lobbying och inlagor bidrog i hög grad till att reservatet kom till.
Lida Naturreservat invigdes den 26 september 2010. Naturreservatet är ungefär 9 kvadratkilometer
stort, också det en tätortsnära skog och ett av kommunens finaste skogsområden. Det ligger vid Lida
friluftsgård och sjön Getaren. Det ingår i Hanvedens område av riksintresse för friluftsliv. Naturen runt
Lida och Getaren är typisk för Södertörn. Delar av skogen innehåller höga naturvärden med värdefull
lav- och svampflora samt värdefull fågelfauna.
Naturskyddsföreningen gläds särskilt åt detta eftersom det finns många rödlistade arter där som nu får
ett lagligt skydd.
En kurs i metoden ”Steget Före” anordnades 2011 för kretsarna i Botkyrka-Salem, Huddinge, Tyresö,
Nynäshamn. Biologen och läraren Mats Karström från Jokkmokk som tagit fram metoden presenterade
denna och visade ute i skogarna på Södertörn hur den används för att ligga steget före och hitta de
skyddsvärda skogarna innan de avverkas. Metoden har rönt stora framgångar (och en del motgångar).
Bland annat är nu över 100 artrika skogar skyddade från avverkning tack vare målmedvetet arbete med
hjälp av metoden ”Steget Före”.
Hasse Andersson höll våren 2012 samt våren 2017 mycket uppskattade studiecirklar om
fågelskådning. Ett 30-tal fågelintresserade deltog på bildvisningar och utflykter till Stockholms ström,
Skårbydammen, Lundby/Rothugget och Tullgarn. Vi hade möjlighet att lära oss känna igen bla
svarthakedopping, smådopping, kricka, vigg, hämpling, enkelbeckasin och varfågel.
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Vi lyckades att få stopp på planerna om familjepark vid Hågelby. Kretsens största lokala
ekologiska utmaning.
Botkyrka kommun och Gröna Lunds förre ägare John-John Lindgren planerade att anlägga en
familjepark i området vid Hågelby-Skrefsta. Det var en gåta för oss och många andra hur detta
ekonomiska vågspel i kunde fortgå! Botkyrka kommun som i vissa sammanhang sägs vara en av de
fattigaste kommunerna i landet.
Vi fick många samtal från och träffade många Botkyrkabor som var riktigt förbannade på planerna och
som stödde oss att försöka få stopp på genomförandet.
Att tvinga bort Botkyrka ridsällskap, en av de få energisnåla sportanläggningar som vänder sig speciellt
till flickor och kvinnor.
Att skövla bästa åkermark för parkeringsplatser. Den tänkta parken skulle ha medfört mängder av
utsläpp från bilar, i dokumenterat hårt belastade områden. Helt emot den egna kommande
klimatstrategin och de nationella klimatmålen.
Den redan hårt beskurna gröna Bornsjökilen skulle ytterligare försvagas. Fortfarande var och är
Hågelby med omnejd av riksantikvariskt intresse.
Det var mycket svårt att förstå hur kommunen kunde gå emot kulturminneslagar och riksintressen för
nöjens skull. Kulturminneslagar och riksintressen tillämpas ju så strängt och heligt när det gäller
privatpersoner, byggföretag, skogsföretag med flera.
ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER
Första onsdagen varje månad (uppehåll under sommaren) har vi styrelsemöten. De är öppna för alla
intresserade. Du är välkommen.
På våren respektive hösten fagar och slår vi ängsmark vid Hörningsnäs. Vi slår med lie för att skära
och inte krossa örternas stjälkar då önskade örter bildat mogna frön. Dessa mycket viktiga insatser för
bevarandet av ängens vackra flora skulle inte vara möjliga utan Kurt Hermelins insatser. Kom och hjälp
till, vi är alldeles för få som ställer upp under dessa dagar.
I slutet av året träffas vi under trevliga former som vi kallar grötkvällen. Vi bjuder på gröt, kaffe, glögg,
pepparkakor, frukt och godis. Vi brukar avsluta med att visa intressanta bilder som har anknytning till
natur och miljö. Besökare har möjlighet att ta med sig bilder de vill visa.

VÄDJANDEN
Ju fler vi är desto större kraft och möjligheter har vi att tillsammans påverka berörda politiker,
organisationer, företag och myndigheter. .Bli medlem du också om du inte redan är det.!
Är du intresserad av att delta i vårt arbete? I så fall är du hjärtligt välkommen att höra av dig till
någon av oss i styrelsen!

