
B
ild

: A
nn

-S
of

i E
lia

so
n

Sponsorer till våra verksamheter: (Se även annonser på sista sidan) 

Västernärkes natur 
Nr 2/2017



2

Eldens gemenskap
Samvaro är som ett knytkalas. Ditt eget 
bidrag  är välkommet. Jag tänker på läger- 
elden, en plats att få samla dagen. Som 
gammal scout är och förblir lägerelden 
alltid en viktig träffpunkt.Tillsammans 
bygger man upp stämningen. Någon 
hämtar torra kvistar och någon har hug-
git ved. Själv brukar jag ta med pinnbröd 
med olika tillbehör. Under tiden tar någon 
annan fram fårfällarna och börjar tälja 
på sin pinne. Mat tas fram och doften får 
oss sakta att bli hungriga. Alla känner 
sin delaktighet. Sällskapet sitter sedan 
runt den trygghet och värme som ger ett 
lugn i sinnet. Mitt i all denna stämning , 
då alla sitter framför eldens ljusspel och 
ljudets sprakande. Då hörs kattugglans 
stämma. En magisk stund och här kom-
mer samvaron och gemenskapen fram. 
Någon börjar berätta ett minne och en 
annan minns också en händelse. Nu kan 
allt hända.Elden och naturen ger oss min-
nen och upplevelse  och berättelserna blir 
som i går.  Alltid i min ryggsäck bär jag 
med mig dikt/lyrik böcker. Då de mystiska 
och trollbundna väsen i skogen fascinerar 
mig vill jag dela med mig av en av många 
dikter jag har läst vid brasan.
“Skogsrån” av Gustaf Fröding. Åt Göst-
huktskanten i Gunnerudsskogen.
bortom Västan mossen vid Bråttorpslogen, 
just där håller skogsrån till, gå dit och se, 
om ni vill! 
Hon är älgskogsaktig och manfolksgalen, 
för Vickbomspojken från Niklasdalen,han 
såg henne själv en kväll på vägen till Anna 
i fjäll. Hon var grannlåtsklädd som en 

påskdagspräst, hade ormbunkskrans 
och kattguldväst och till knäna en 
granriskjol och doft som nattviol. 
Hon var ungtallsidig och enstamvig, 
och hon skepade, snodde och vräng-
de sig som en orm på en lie trädd, så 
Kalle i Dalen blev rädd.

Och hon råbocksprang , gjorde lo-
kattbukter och trollpackskonster och 
sattygsfukter och stod bak en furu-
stam och glyste och gluttade fram.

Och Vickebomspojken från Nicklas-
dalen blev vettskrämd, veckvill och 
månadsgalen och går ännu som en 
fant, så nog kan en se det är sant.

Så jag önskar er en trevlig samvaro 
och gemenskap vid eldstaden.

Ann-Sofi Eliason 

Ordföranden  har ordet
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Bilder från odlingsundervisningen
Bild: Ann-Sofi Eliason

Sommarläger
Under juli månad hade vi besök i Sixtorp av familjer från föreningen Afrikas 
Horn. Totalt blev det ett 70 tal personer. Förutom att bada, spela och ha kul fick de 
undervisning i småskalig odling och hur man sköter om bin i bikupor. Ann-Sofi 
stod för odlingsundervisningen medan Maria stod för kunskaperna i biodling. Vi 
har ju numera två bikupor som står på tomten vid Sixtorps gamla skola. Vi har 
också införskaffat fler odlings-kragpallar. Och planerna för nästa år är att få till en 
humle- och fjärilsträdgård.
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Bilder från biskötselundervisningen
Bild: Ann-Sofi Eliason

Du glömmer väl inte att titta in på vår hemsida då och då för att se om det finns något nytt i 
programmet som har tillkommit efter att denna tidning gjordes. Gilla också vår Facebook-
sida. Du får meddelanden från den om den ändras.
Så här gör du:Hemsidan: Gå in på www.vasternarke.naturskyddsforeningen.se

Facebook-sidan: Gilla också våra Facebook-sidor 
Naturskyddsföreningen Västernärke och Natursnokarna Västernärke 
Då håller du dig uppdaterad på de senaste nyheterna.
Gör det genom att skriva resp sidas namn längst upp på din egen facebooksida.
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Knackeliekurs
Under augusti arrangerade vi en liekurs och uppvisning av hur man slår en äng 
och hur man slipar en lie.

Bilder från liekursen
Bild: Ann-Sofi Eliason
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Sixtorpdagen
den 21 maj genomförde vi den traditionsenliga Sixtorpsdagen med massor av 
aktiviteter. Bl a: Uppvisning i brasiliansk dans, holkspikning, traktorutställ-ning, 
smidesdemonstration, undervisning om hur agera vid viltolyckor. demo av en 
av de nya bikuporna, träkanotvisning och inte minst tant Astrid som tog med 
barnen på en liten skogsvandring. Drygt 200 besökare kom denna dag, vilket är 
rekord. Varmkorv, hamburgare, kaffe och saft serverades till besökarna.

fortsättning
nästa sida!

Bilder:
Roger
Björkeroth
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Vandring Tryggeboda
Som vanligt hade vi vår höstvandring i skogarna kring Tryggeboda, då Ulla Lööw 
ledsagade oss runt i den vilda och vackra naturen.

Bilder: Roger Björkeroth

Kvarvarande program 2018:

19 november söndag 17.00 Bildafton 
Bildafton Viagården (Folkets Hus) Vintrosa  
Jonas Forsberg/N och andra naturfotografer visar sina bilder. Entré 50 kr inkl fika. 
Ansvarig: Ingvar Blomberg 019-296574

Bildafton i Fjugesta utgår eftersom bildvisning gjordes i samband med årsmötet i 
våras. Förmodligen blir det bildvisning även nästa årsmöte och då med fri entré.
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När regeringen i dag presenterar 2018 
års statsbudget står det klart att ansla-
gen till klimat och allmän miljö- och 
naturvård höjts ordentligt. Den ex-
pansiva miljöpolitiken har satt en ny 
standard för miljöfrågornas prioritet. 

- Det här är en riktigt bra budget ur 
miljöperspektiv. Nästa steg måste bli 
att ta tag i de klimatskadliga subven-
tioner som kostar statskassan mång-
miljardbelopp, säger Naturskydds-
föreningens ordförande Johanna 
Sandahl 

För några veckor sedan presenter-
ade regeringen fem nya miljarder till 
miljö- och klimatsatsningar 2018. Se-
dan 2014 har anslagen till miljö dub-
blerats, och ett stort reformutrymme 
har möjliggjort viktiga tillskott. 
Regeringen tar krafttag om trans-
portsektorn med reduktionsplikt, ett 
system för bonus/malus, flygskatt och 
justering av förmånsbeskattning för 
bilar. Stödet till solenergi fördubblas, 
en bred satsning för skyddade marina 
miljöer och skogsskydd. Biståndet 
höjs avsevärt, även på miljöområdet.  
- Det satsas extra på hav, klimat och 
miljö i biståndet, och riksdagens mål 
om 1 procent av BNI kan nås. Det 
är välkommet, men vi vill även se 
ett stopp för avräkningarna. Viktiga 
åtgärder på hemmaplan får inte drabba 
utveckling i andra länder med stora 

behov, säger Naturskyddsföreningens 
generalsekreterare Karin Lexén.

Några ytterligare intressanta 
miljönyheter i budgetpropositionen 
för 2018  är 25 miljoner kronor till att 
energieffektivisera industrin. Natur-
skyddsföreningen har länge efter-
frågat riktade satsningar för mindre 
slöseri med energi inom industrin. 
250 miljoner till åtgärder för biolo-
gisk mångfald och 250 miljoner till 
skydd av natur är bra, men är långt 
från tillräckligt för ambitionen att 
skyddsvärda skogar inte ska avver-
kas. 85 miljoner kronor per år till 
betesmarker och slåtterängar gynnar 
biologisk mångfald. 25 miljoner per år 
till omställning till ekologisk produk-
tion är ett steg på vägen, så länge det 
följs av en miljöeffektiv förordning 
för ekologisk produktion.70 miljoner 
till en ny satsning på vindplanering i 
kommunerna och 7 miljoner går till 
satsning på hållbara textilier och en 
ökad återanvändning av kläder.

Men i svensk skattelagstiftning 
finns sedan länge ett stort antal 
skatteundantag och -nedsättningar 
till klimatskadliga verksamheter. 
Sänkta energi- och koldioxidskatter, 
sk fossila subventioner, kostar staten 
mångmiljardbelopp och bromsar resan 
mot nollutsläpp.

Rekordsatsning på miljö - bort med 
fossila subventioner nästa steg
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2017-09-20
Karlstad är bäst på hållbar skolmat 
och hyllas nu av WWF och White 
Guide Junior för sitt arbete. Priset 
delades ut på White Guide Junior och 
White Guide Senior-galan som gick 
av stapeln i Göteborg den 19 septem-
ber.

  
- Vi tycker att det borde vara en 
självklarhet att alla barn serveras 
hållbar skolmat. Karlstads arbete 
med klimatsmart mat genomsyrar 
hela verksamheten. Att de arbetat på 
bredden för en mer hållbar mat samt 
att personal och chefer är genuint en-
gagerade på alla nivåer tillhör deras 

WWF och White Guide Junior ut-
nämner Karlstad till Årets hållbara 
Skolmatskommun

- Fossila subventioner minskar in-
citamenten att åtgärda utsläppen och 
strider mot principen om att den som 
förorenar också ska betala. De mins-
kar Sveriges möjlighet att leva upp till 
Parisavtalet och nå miljömålen, säger 
Johanna Sandahl.

Bland de mer anmärkningsvärda 
klimatskadliga subventionerna, 
som totalt uppgår till 13 miljarder, 
märks:

•Dieselbränsle subventioneras med 
18 öre lägre energiskatt per kWh än 
bensin. Om bensin och diesel beskat-
tades lika skulle statens skatteintäkter 
öka med 8,7 miljarder. 

•Gruvnäringen får punktmarkerat stöd 
genom nedsatt energiskatt på gruvfor-
don. Kostnad: 390 miljoner kronor.

•Svenskt inrikesflyg slipper energi-
skatt, till en kostnad för statskassan 
på 900 miljoner 2018 Effekten av den 
föreslagna flygskatten urholkas rejält 
av sådana motstridiga subventioner.

•Jord- och skogsbruket kostar 820 
miljoner i nedsatt koldioxidskatt på 
traktorer och arbetsmaskiner.

I samband med statsbudgeten för 
2018 meddelar regeringen dock att det 
kostsamma reseavdraget, som gynnar 
bilåkande, ska ses över.

- Både beskedet om flygskatt och att 
städa upp reseavdragen är bra första 
steg för att komma tillrätta med 
subventioner som leder till sämre 
miljö. Att ta tag i resterande fossila 
subventioner måste bli en central upp-
gift för den konstellation som siktar 
på regeringsmakten efter valet 2018, 
säger Johanna Sandahl.



framgångsfaktorer, säger Anna Richert, 
matexpert på Världsnaturfonden WWF.

 Tillsammans med White Guide Junior 
som har bred erfarenhet av att testa 
skolmat runt om i landet har Världs-
naturfonden WWF tagit fram ett pris 
för att lyfta upp den kommun som 
serverar den mest hållbara skolmaten i 
Sverige, Årets hållbara skolmatskom-
mun. WWF och White Guide Junior 
väljer med detta pris att rikta ramp-
ljuset på politikerna i kommunerna i 
Sverige för att säkerställa att de tar 
ansvar för och engagerar sig för skol-
måltiderna i sin kommun. Kommu-
nerna har bedömts efter fyra områden; 
klimat, schysst mat som innebär att 
såväl djur som natur behandlats schysst 
i produktionen, matsvinn och att öka 
kunskapen om hållbar mat.
Kommunerna måste ta större ansvar 
inom den offentliga gastronomin för 

att ställa om mot en mer hållbar mat. 
Tillsammans med WWF sätter vi med 
det här priset press på politiker och 
kostchefer att våga ta ställning för 
att ge våra barn och unga en hållbar 
skolmåltid, säger Pär Bergkvist, initia-
tivtagare för White Guide Junior.

- Vi lever i dag i Sverige som om vi 
hade mer än 4 planeter till vårt för-
fogande. En stor anledning till att vi 
hamnat så snett är vår konsumtion av 
mat som står för en tredjedel av de 
svenska klimatgasutsläppen. Därför är 
det så viktigt att politikerna även börjar 
engagera sig för skolmåltiderna, säger 
Anna Richert, matexpert på WWF.

Vilken kommun blir årets hållbaraste 
skolmatskommun nåsta år?
Lekebergs kommun eller någon annan i 
vårt län? Kan vi påverka? Ja!

Hur mycket använder vi?
Svensken använder nästan 9 liter 
flytande tvål och duschkräm om året i 
hemmet och utanför hemmet.

Miljö
Tvål kan innehålla ämnen som är 
giftiga för livet i vattnet och ämnen 
som har svårt att brytas ner i miljön 
och därför finns kvar under lång tid.

Hälsa
Flytande tvål innehåller ofta aller-
giframkallande parfymer och kon-

serveringsmedel och ibland ingredi-
enser som kan störa hormonsystemen 
i kroppen.

Miljömärkt tvål = tvål som är 
fräsch på riktigt
Miljömärkningarna Bra Miljöval och 
Svanen ställer krav på alla ingredi-
enserna i tvålarna så de blir så skon-
samma som möjligt för naturen och 
oss. Parfym i miljömärkt tvål är noga 
granskad.

Fakta om flytande tvål

10



Vi behöver folk till styrelsen!!! Har du förslag på någon du vet 
vill vara med eller varför inte du själv. Hör av dej till någon i 
styrelsen (se ovan) .

Västernärkes Natur
Ansvarig utgivare: Roger Björkeroth
Redaktion:  Roger Björkeroth   roger@hasselberga.se
Hemsida: www.vasternarke.naturskyddsforeningen.se

Styrelsen
Ordförande: Ann Sofi Eliason 072-393 41 63  sixtorpfriluftsgard@gmail.com
Kassör:        Roger Björkeroth 070-326 37 54  roger@hasselberga.se
Sekreterare: Eleanor Heinonen 070-212 32 01     eleanor_heinonen@gmail.com
Ledamöter:  Susanne Eriksson 070-422 59 43   gnallspikens.kennel@hotmail.com
                    Christina Björkeroth 070-563 49 39

Pilgrimsfalken räddad
Pilgrimsfalken har länge varit en hotad art, men tack vare Naturskyddsföreningens 
långsiktiga arbete ser det idag ljust ut för pilgrimsfalken som också är Natur-
skyddsföreningens symbol. 
I år, kring midsommar, sättes det återigen ut 3 st falkungar på silon i Fjugesta. En 
hane och två honor. Alla klarade sig och har nu flugit sin kos.

Bild: Naturskyddsföreningen hemsida
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Returkassar

Fyra returkassar för källsortering.
Kraftig plastmaterial. Går att skölja ur.

www.hasselberga.se

Vallgatan 43
716 31 Fjugesta
0585-312 92

Pris: 199 kr/set


