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Hej!  

I tisdags bjöd Länsstyrelsen i Västra Götaland in till naturvårdskonferens i Göteborg. Konferensen fokuserade på 

ekosystemtjänster, och hur detta begrepp kan användas som verktyg för oss som vill främja naturvården. För exakt 

en vecka sedan bjöd Naturskyddsföreningen in till höstkonferens i Stockholm. Här var fokus istället på hållbar 

utveckling i skolan. Två grymt spännande – men också mycket olika – konferenser. Från båda tar jag dock med mig 

följande: det räcker inte att ”bara” förmedla kunskap. Vi måste skapa intresse och förmedla kunskapen på ett sådant 

sätt att den faktiskt kommer mottagaren till nytta. Oavsett om mottagaren är elever på grundskolan eller ledamöter i 

kommunfullmäktige. Är det som Leif Lithander från Göteborgs naturhistoriska museum frågade i tisdags: Naturvård 

kanske är lika mycket psykologi som ekologi? 

 

 

Ur innehållet:  

– Medlemsträff: Ny skogspolitik! den 2 december 

– Lär oss om Natursnokarna! 

– Samråd om vattenförvaltningen för Västerhavet – och vårt gemensamma svar 

 

Medlemsträff för en ny skogspolitik! 
Det är dags att tänka nytt och för framtiden. Vi vill ha ett 
skogsbruk som tar hänsyn till skogens alla värden. 
Under denna medlemsträff den 2 december kommer 
Malin Sahlin, sakkunnig inom skogsfrågor på 
rikskansliet, presentera föreningens skogspolitiska 
förslag. Vi kommer även diskutera hur vi kan samordna 
vårt lokala och regionala arbete för att växla upp kraften. 
Varmt välkommen! 
När? Den 2 december kl. 17.45 -20.45. 
Var? Studiefrämjandet, Falkgatan 7, Göteborg 
Mer information om träffen, samt anmälan, hittar du här! 
Hjälp oss gärna sprida informationen till dina 
föreningsvänner, exempelvis genom att bjuda in till 
eventet på Facebook. 

 
Lär upp oss om Natursnokarna! 
Som jag tidigare meddelat kommer en del av 
regionkansliets tid framöver gå till att stötta 
Natursnokarna – både de grupper som finns idag och de 
som vill starta en grupp. Så vilka behov finns idag? Och 
vad vill du mer specifikt att regionkansliet ska göra? 
Svara på vår enkät och hjälp oss lägga grunden för ett 
bra och utvecklande arbete framöver! 
 
 

Samråd: Vattenförvaltning för Västerhavet 
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har 
upprättat Förslag till förvaltningsplan, Förslag till 
miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 
2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt.  
 
Samråd kring dessa förslag pågår den 1 november 2014 
- 30 april 2015. Regionkansliet kommer samordna ett 
gemensamt svar från hela vår stora region. Jag vill 
därför gärna ha din krets synpunkter senast den 5 april, 
för att i tid kunna göra ett första förslag till yttrande. 
Läs mer om samrådet och hitta handlingarna här  

Har du koll på bisfenolalfabetet? 
Inte jag heller. Just därför känns det viktigt att 
skriva under det här brevet, där 
Naturskyddsföreningen kräver att bisfenoler i 
kontakt med livsmedel, i kvitton och i tandlagningar 
bara ska få användas om de har bevisats ofarliga. 
Brevet kommer att överlämnas till miljöminister Åsa 
Romson. Ganska vettigt, eller hur? 
 
 

 
 

Nu önskar jag dig en riktigt revlig helg! 

/Klara 

 

 

 

 
Tor och Frida är fascinerade av växtligheten i Tiveden.  

Fler bilder från kretskonferensen kan du se på  

regionkansliets sida på Facebook! 
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