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Hej!  

Det är semestertider, och det börjar märkas av även i kretsarnas kalendrar. Men inte i naturen: här myllrar det av liv! 

Växter, djur och svampar växer så det knakar, och överallt finns Naturskyddsföreningens medlemmar, med 

fikakorgar, luppar, med avslappnande läsning i händerna (kanske om trädgårdsodling eller varför inte en rykande 

färsk handledning för en giftfri förskola?), med nyfikna ögon och ett ständigt brinnande engagemang för natur och 

miljö. Vi hoppas att du får en riktigt skön sommar! 

 

Ur innehållet:  

– Regionkansliet flyttar 

– Förvaltningsplan för rovdjur ute på remiss 

– Kretskonferens 25-26 oktober i Tiveden 

 

Regionkansliet flyttar 
Den 1 augusti flyttar regionkansliet in i sina nya lokaler 
vid Grönsakstorget i Göteborg. Det innebär att vår nya 
besöksadress är Södra Larmgatan 6, där vi sitter i 
Lusthusets lokaler. Välkommen! 

 

 
 
Remiss: förvaltningsplan för rovdjur i Västra 
Götaland 
En remissversion av förvaltningsplanen för varg, lodjur 
och kungsörn i Västra Götalands län finns nu att läsa på 
Länsstyrelsens hemsida. Länsstyrelsen vill ha din krets 
synpunkter senast den 3 augusti, gärna via e-post till 
adressen natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se.  

 
Nya föreskrifter för nationalparker 
Naturvårdsverket redovisar nu de nya föreskrifterna för 
nationalparker, och passar samtidigt på att tacka alla 
som bidragit till dessa. Bland annat underlättas nu för 
naturturism och friluftsliv, och på många håll införs 
förbud mot skogsbruk, täktverksamhet och uppförande 
av master och vindkraftverk. Läs mer om de nya 
föreskrifterna på Naturvårdsverkets hemsida!  
 

Länsstyrelsen i VG bjuder in till 
naturvårdskonferens 
Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till 
naturvårdskonferens, den 11 november i Göteborg. 
Huvudtema blir biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, med koppling till regeringens 
proposition om detta tidigare i vår. Vill du delta på 
konferensen, eller finns det något särskilt du vill att 

konferensen ska ta upp? Kontakta Sven 
Swedberg, Sven.Swedberg@lansstyrelsen.se 
 
Giftfri förskola: nya handledningar 
Nu finns Naturskyddsföreningens nya handledningar för 
en giftfri förskola på webben - för dig som förälder eller 
förskolepersonal, men även för inköpare och 
upphandlare på kommunen. Mer information och de nya 
handledningarna hittar du här! 

 
Kretskonferens: 25-26 oktober i Tiveden 
Den 25-26 oktober är det åter dags för 
kretskonferens i Väst! Denna gång på 
Skagagården, mitt i skogen nära Tivedens 
nationalpark. Att temat kommet ha med skog att 
göra kan ni kanske gissa? Mer information kommer 
efter sommaren, men boka in helgen redan nu. 
Och sätt då även ett kryss i almanackan för 
söndagen den 27:e, som kommer fyllas med 
utflykter i området.  
 
 
Kansliet tar nu semester och öppnar åter den 
30 juli! 

 

Slutligen vill vi önska dig en riktigt 

skön sommar!  

/Klara & Maria 
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