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Hej!  

Det är oktober, och vi har plötsligt hamnat mitt i hösten. Fåglarna drar söderut, träden ändrar färg, och regnjackor och 

stövlar blir ett allt vanligare inslag på gatorna. I skogen kan vi tanka upp förrådet av trattkantareller, och i trädgården 

lämnar vi en rishög till igelkotten som förbereder sig för sin dvala. Än så länge är det dock full fart i 

Naturskyddsföreningen: utflykter, konferenser, utbildningar och träffar avlöser varandra. I förra veckan berättade vi att 

o-ekologiskt är ologiskt under Miljövänliga veckan – i Grästorp bjöds på allsång, i Trollhättan fick vi träffa en 

ekobonde. Bland mycket annat. I helgen är det dags för såväl natursnoksledarutbildning som inspirationsträff och 

kommunikationskurs i Fristad. Återigen; bland mycket annat. Vad kan en säga, annat än: heja hösten! 

 

Ur innehållet:  

– Regional satsning på Natursnokarna 

– Kan du något om fågelfotsmossa? 

– Dags för kretskonferens i Väst samt riks höstkonferens 

 

Regional satsning på Natursnokarna 
Hurra! Nu startar vi en långsiktig regional satsning på 
Natursnokarna!  
En del av tjänsten på regionkansliet viks framöver åt att 
stötta befintliga Natursnoksgrupper, och åt att hjälpa alla 
som vill starta nya. Under hösten kommer vi därför kolla 
hur mycket barn- och familjeverksamhet som egentligen 
finns i vår stora region. Vi kommer också höra med de 
grupper som är aktiva idag vilka behov de har, och 
tillsammans fundera kring vad som behövs för att vi ska 
bli fler Natursnokare framöver. Har du några idéer eller 
funderingar redan nu, så hör gärna av dig till kansliet! 
Information läggs ut efter hand på hemsidan, här. 
 

Kretskonferens 24-26 oktober 
Kvällen den 24:e oktober sätter äntligen höstens 
kretskonferens igång. Denna gång fokuserar vi på 
skogen, lämpligt nog omgivna av Tiveden – ofta kallad 
”Sveriges sydligaste vildmark”. Här finns också gott om 
tid att diskutera föreningsfrågor, och på allmän 
efterfrågan har vi lagt in mycket utevistelse i 
programmet. Vi ser fram emot din anmälan! 
Mer info och anmälan hittar du här!  

 
Kan du något om fågelfotsmossa? 
Då ska du svara på remissen om nytt åtgärdsprogram 
för arten som finns ute nu! Underlaget hittar du här – 
sista svarsdag är söndagen den 26 oktober. 

 
Hur mår skogen? 
Detta och mycket mer får vi svar på den 16:e oktober på 
Naturum Getterön i Varberg. Anders Hejnebo från 
Skogsstyrelsen lotsar oss rätt bland lagar, regler och 
verklighet. Även Naturskyddsföreningens förslag till ny 
skogspolitik kommer belysas och diskuteras. Läs mer 
här! 

 
Remiss för nya regionala miljömål i VG 
Slutdatum närmar sig för remissen om nya regionala 
miljömål i Västra Götaland. Vill din krets eller ditt 
länsförbund skicka in ett svar på remissen? Alla 
handlingar hittar du här! Sista svarsdatum 31 oktober. 

Höstkonferens - och allt runtomkring! 
Naturskyddsföreningen riks årliga höstkonferens handlar 
i år om skolan, i framkant för hållbar utveckling. 
Konferensen är den 7 november på Rival i Stockholm. I 
samband med detta kommer bl.a. en träff om 
undervisning i naturen anordnas på rikskansliet den 6:e 
november, och mat- och jordbruksnätverket anordna en 
träff på samma plats den 9:e. Läs mer här! 

 
Miljökollen tackar för sig – för den här gången 
Genom miljökollen lyfte vi fram de regionpolitiker som 
lovade rösta miljösnällt i regionfullmäktige. Nu är valet 
över för den här gången (nästan hälften av våra ”märkta” 
kandidater tar nu plats i fullmäktige!), men vi lovar att 
återkomma till era löften framöver. På återseende, alltså! 
 

 
 

Trevlig helg! 

/Klara 

 

 

 

 

 
Många gissade bajset med oss på Barnfestivalen i Lerum 
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