
Naturbulletinen 
från Vallentuna Naturskyddsförening

Välkomna till en vår med Vallentuna Naturskyddsförening!
Vallentuna Naturskyddsförening är en lokal krets av Svenska 
Naturskyddsföreningen och vi arbetar för att sprida kännedom 
om och värna den fina natur vi har i Vallentuna. Vi arbetar 
med opinionsbildning och svarar på remisser om kommunens 
utbyggandsplaner m m. Vi arrangerar också utflykter och 
föredrag med aktuella miljöteman.

I Vallentunakretsen är vi c:a 950 medlemmar (i hela landet är det 
c:a 190 000 medlemmar). Det som skiljer Naturskyddsföreningen 
från andra natur- och miljöorganisationer är att man som 
medlem kan stödja verksamheten aktivt. Och det är väldigt roligt 
att vara aktiv i Naturskyddsföreningen och få vara med och jobba 
med de viktiga frågorna om natur och miljö.  Men för att orka 
stå upp för naturen och fortsätta med detta viktiga arbete skulle 
vi behöva vara ännu fler aktiva. Om du känner att du skulle vilja 
vara aktiv skicka då mejl till någon i styrelsen eller hör av dig 

till valberedningen och tala om vad du är intresserad av. Ibland 
kan vi också behöva hjälp vid speciella tillfällen, t.ex. bemanning 
av ett informationsbord på något evenemang. I år är det val och 
Naturskyddsföreningen kommer att uppmärksamma det med 
olika aktiviteter

Vårens program inleder vi med ett föredrag den 10 mars av 
Vallentunaborna Carina och Göran om bränsleceller. Carina 
Lagergren och Göran Lindbergh arbetar på KTH och fick äran att 
träffa USA:s president, Barack Obama, när han var här i Sverige. 
Nu ska även vi få ta del av deras forskning. Missa inte detta 
tillfälle! Traditionsenligt är vi också med och arrangerar Earth 
Hour i Klockargården i mars och ängsslåtter i Björkbyområdet. 
Under våren kommer vi att ha en utflykt till vår närmaste 
nationalpark, Ängsö och en vandring i Angarnkilen.

Väl mött i naturen!

www.vallentuna.naturskyddsforeningen.se

På uppdrag av Naturvårdsverket har Länsstyrelsen sett över 
riksintresseområden för friluftsliv i Stockholms län. Att ett 
område utsetts till riksintresse innebär ett visst skydd mot 
exploatering. Dessa områden ska enligt Miljöbalken skyddas 
mot åtgärder som påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön, t ex 
ny bebyggelse. Det ska däremot inte vara hinder för sådant som 
räknas som pågående markanvändning, t ex skogsbruk.

Tärnanområdet är det enda område i Vallentuna som tidigare 
utsetts till riksintresse för friluftsliv. Enligt länsstyrelsens 
förslag ska riksintresseområdet minskas till ca en tredjedel av 
det nuvarande. Kvar blir då ett kärnområde kring sjön Tärnan. 
Länsstyrelsen föreslår också ett nytt riksintresseområde i 
Vallentuna; Rösjön-Vallentunasjön-Angarn. Detta område 

skulle omfatta Vallentunasjön med Björkby naturreservat samt 
området utmed Roslagsleden från Täbygränsen upp till Angarn. 
Angarnsjöängen är sedan tidigare utnämnt till riksintresse men 
då för naturvård.

Vallentuna naturskyddsförening har i sitt remissvar protesterat 
mot minskningen av Tärnanområdet och framhållit att 
området mycket väl uppfyller kriterierna för riksintresse. Vi är 
däremot positiva till det nya riksintresset för Vallentunasjön 
och området utmed Roslagsleden. I vårt remissvar säger vi att 
riksintresseområdet också borde utvidgas till skogen väster om 
Gävsjön.

Vårt remissvar finns på vår hemsida www.vallentuna.
naturskyddsforeningen.se. Se under ”Remissvar”.

Översyn av riksintressen för friluftsliv
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Vårprogram 2014
Vad Obama fick se 
Måndag 10 mars kl 19:00
Bränsleceller har under många år diskuterats som framtidens 
lösning för utsläppsfri drift av fordon och för elgenerering. Under 
president Obamas besök i Sverige fick KTH-forskarna Göran 
Lindbergh och Carina Lagergren möjlighet att visa delar av den 
bränslecellsforskning som bedrivs vid KTH. I detta seminarium 
berättar de om besöket och om aktuell forskning och framtida 
förväntningar på denna spännande teknik.
Plats: Kulturrummet i Vallentuna kulturhus

Årsmöte och bildvisning
Tisdag 18 mars kl 19:00
Efter årsmötesförhandlingarna kommer fritidsfotografen 
Michael Ahlin och visar bilder från sin resa till Tanzania blandat 
med bilder från Vallentuna och andra platser.

Earth hour 2014
Lördag 29 mars kl 19:00
Naturskyddsföreningen och Vallentuna församling deltar för 
sjätte året i rad i Earth Hour, världens största klimatmanfestation. 
Start kl 19:00 med konsert i kyrkan, följt av FairTrade-middag i 
Mathiasgården. Vi släcker ljuset mellan kl 20.30 och kl 21.30 i 
sällskap med miljoner människor över hela världen.

Gröna kilarnas dag 
Söndag 18 maj
Följ med på en vandring genom Angarnkilen. Vi startar i Örsta, 
Angarn, och följer Roslagsleden söderut mot Karby gård i Täby, 
c:a 13 km, där vi tar bussen tillbaka till Vallentuna.  Det område 
vi kommer att vandra genom är föreslaget som riksintresse för 
friluftslivet. Margareta Lysell leder turen och berättar lite om det 
vi passerar. Samling vid Örsta busshållplats 9:10, Buss 665 går 
från Vallentuna station kl. 8:55 (kolla SL-upplysningen att inte 
tiden blivit ändrad!).

Utflykt till Ängsö nationalpark
Lördag 24 maj kl 9:00
Ängsö  i Stockholms norra skärgård var en av de första 
nationalparker som avsattes 1909. Det är ett kulturlandskap med 
vackra ängs- och betesmarker. Här finns mängder av orkidéer 
och andra växtarter typiska för välhävdade kulturlandskap. Vi 
gör cirka tre timmars vandring på Ängsö och studerar den rika 
floran. Ta med fika! Samling kl 9.00 vid Pressbyrån, Vallentuna 
centrum för samåkning i bilar. Obligatorisk föranmälan till Bo 
Eknert (e-mail:bo.eknert@natgeo.su.se, tel 0737 – 66 93 08) 
senast tisdag 21/5. OBS! Begränsat antal platser.

Slåtter i naturreservatet Björkby-Kyrkviken
Lördag 9 augusti kl 10:00
Traditionsenlig ängsslåtter i Björkby naturreservat i 
samarrangemang med hembygdsföreningen. Vi bjuder på 
spelmansunderhållning och förtäring. Medtag lämpliga redskap 
(lie, räfsa o dyl.) om du har. Samling nedanför Villa Kullen kl 
10:00. Dagen avslutas med slåttergille i Klockargården där vi äter, 
sjunger, spelar och lyssnar till spännande slåttermän.
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Kallelse till årsmöte
18 mars klockan 19:00 Åbybergskyrkan, Hagasalen.    
Motioner ska vara ordförande Margareta Lysell tillhanda 
senast den 6 mars, margareta.lysell@vallnet.nu eller 
Byleslingan 10, 186 52 Vallentuna.


