
 

Verksamhetsberättelse 2021 

 

Medlemmar 

Kretsen hade den 31 december totalt 6 805 medlemmar.  

Det totala medlemsantalet har minskat med 435 jämfört med 2020.  

 

Digital Årsstämma 23 mars 

Innan stämman berättade Zahrah Lifvendahl från Fyrisåns Vattenförbund om hur det 

egentligen går för Fyrisån och vad vi kan göra och gör för att förbättra dess tillstånd. 

 

Styrelse, styrelsesammanträden och organisatoriskt arbete 

Styrelsen hade under tiden 1 januari – 22 mars följande ledamöter: 

Ordinarie: Adam Wallin ordförande, Marianne Kahn vice ordförande, Hans Hiller kassör,  

Nils Möller, Elizabeth Brunius Hayashida och Tomas Lohammar. 

Suppleanter: Hodan Dualeh, Ingemar Södergren, Bella Strid och Annalena Ståhl.  

 

Från den 23 mars ingick följande medlemmar i styrelsen: 

Ordinarie: Adam Wallin ordförande, Marianne Kahn vice ordförande, Hans Hiller kassör,  

Nils Möller, Ingemar Södergren och Tomas Lohammar. 

Suppleanter: Egon Nilsson, Hodan Dualeh, Bella Strid och Elizabeth Brunius Hayashida.  

 

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden under året. 

Vi har också vi haft en planeringskonferens den 11 december. 

 

2021 blev också ett annorlunda år. Vi fick hålla våra möten utomhus, digitalt och fysiskt.  

Tack vare pandemin har många vant sig vid att ha digitala möten. 

Deltagande i möten, konferenser, föreläsningar och seminarier 
Styrelsemedlemmar har bla deltagit i: Länsstämma, Riksstämma, kretskonferens och 
möte med samverkansgrupp för storstadskretsar över 5 000 medlemmar. Vi har också 
medverkat i en referensgrupp vars syfte är att bla få kunskap om hur klimatmål kan 
anpassas till detaljplan och projekt. 

 

Aktiviteter och Evenemang  

Nedan följer redogörelser för aktiviteter och evenemang, vissa med personliga 
skildringar. 
 
Uppstartsmöte Ljusföroreningsgruppen 17 mars 
En kortare kvällspromenad på Övre Föret för att titta på praktiska exempel av ljusförorening 
och diskutera de problem de orsakar i Uppsala. Forskare på området fanns på plats i form av 
Jan-Olof Helldin från SLU och Jens Rydell från Nattbakka Natur. 
Mot slutet av kvällen diskuterades hur vi i Naturskyddsföreningen kan jobba med denna 

problematik i Uppsala, med målet att starta en arbetsgrupp som kan jobba vidare med 
denna fråga!  

 



 

Huggormssafari 11 april   
Tillsammans med Rickard Malmström arrangerade Uppsala Naturskyddsförening ett 
huggormssafari för intresserade medlemmar. Antalet deltagare var begränsat pga av 
pandemin. 

 

Mat och jordbruksgruppen – Adam Wallin 

Under slutet av 2020 startades en arbetsgrupp för Mat- och Jordbruksfrågor i Uppsala, under 

regi av ordförande Adam Wallin och två engagerade medlemmar. En grupp på cirka åtta 

medlemmar som är intresserade av mat- och jordbruksfrågor samlades ihop, och flera möten 

anordnades för att diskutera vilka aktiviteter inom mat och jordbruk som vi skulle kunna 

utföra. 

 

Efter sommaren 2021 sattes gruppen som vilande då det har varit för svårt att arrangera 

någon första aktivitet på grund av pandemibegränsningar. Men i slutet av 2021 har två 

trainees erbjudit sig att starta upp mat- och jordbruksgruppen under 2022 

Projektet Natur och kultur i Hågadalen 

Sammankallande i arbetsgruppen: Egon Nilsson 

Projektet inleddes med ett dialogmöte via Zoom med kommunens Avdelning för gata,  

park & natur den 20/1 efter att idén väckts redan under hösten 2020.  

Wardsaetra och Gutasunds hembygdsförening var också representerad på mötet. Under 

mötet framförde vi synpunkter på kommunens skötsel av Hågadalen-Nåstens naturreservat. 

Det är främst tre aspekter vi vill lyfta fram inom projektet: 

> Kulturlandskapet längs Hågadalen håller delvis på att växa igen pga avsaknaden av bete. 

Snår av slån m.m. brer ut sig i åravinen och i gränszonen skog/ängsmark på dalens östra 

sida. 

> Fornminnena, främst i den södra delen av dalen, vårdas inte på ett adekvat sätt. De täcks 

alltmer av vegetation och skyltas inte alls eller på ett undermåligt sätt. Det gäller bl.a. 

fornborgen ovanför Predikstolen och åkerholmar med gravhögar och spår av 

odlingsterrasser nära Brukshundsklubben.  

> Vilka möjligheter finns för föreningslivet att bidra med praktiska insatser gällande skötseln 

av kulturmiljöer inom reservatet? 

En efterlysning gjordes sedan bland naturskyddsföreningens medlemmar av personer med 

intresse för att ingå i projektets arbetsgrupp. Ytterligare fem personer boende i Hågadalens 

närhet anmälde sig. Arbetsgruppen hade sitt första möte den 12 juni och den 24 juni 

vandrade gruppen från Brukshundsklubben upp till fornborgen och ventilerade projektidéer. 

Efter sommaren inbjöds boendeföreningar i Hågadalens närhet att ingå i arbetsgruppen. 

Södra Norby Villaförening och Föreningen Norby Soldattorp nappade på detta.  

Den 14 oktober hölls ett första gemensamt arbetsgruppsmöte med boendeföreningarna, 

hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen.  

Arbetsgruppen bjöd sedan in kommunen, Upplandsmuseet och Länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet till ett utvidgat dialogmöte om kulturmiljöerna inom naturreservatet. 

Gensvaret var positivt. Mötet kommer att äga rum den 17 januari 2022 i Upplandsmuseets 

lokaler. 

 



 

 

Cykelutflykter – Björn Engström 
Utflykt till Fullerö backar söndagen den 25 april  

Vårens första cykelutflykt gick som vanligt till naturreservatet Fullerö backar utanför 

Storvreta. Vi åker samma tid varje år. I år hade vi tur med fint väder och otroligt många 

backsippor i full blom. Det var 10 deltagare i utflykten. 

Utflykt till Årike Fyris och Flottsund söndagen den 9 maj  

Vi träffas vid fontänen vid Flustret och åkte över Hamnspången till östra sidan av Fyrisån och 

fortsätter till Kungsängen. Vi åkte söderut passerar Lilla Djurgårdsskogen i vitsippsprakt och 

till Flottsund och sedan tillbaka längs cykelvägen på västra sidan av Fyrisån. Det var 8 

deltagare. 

Utflykt till Funbo och Lagga kyrka söndagen 6 juni, nationaldagen 

Vi träffades vid Brantings torg och åkte ut förbi Vaksala kyrka och vidare förbi Svia, 
Norrhällby och Halmbyboda till Funbo. Där hade vi picknick. I Funbo fick vi guidning av 
kyrkan  och vi tittade in i sockenmuseet intill kyrkan. Sedan tog vi ta en tur till Lagga kyrka på 
en jättefin liten väg och sedan passerade Linnés Hammarby och fikade under äppleblommen 
på hemvägen. Det var 7 deltagare på utflykten. 
 

Information och diskussion om skötseln av naturreservat 20/1 

Naturvårdsförvaltare Jochen Schreiber och enhetschef Åsa Hedin från 

Stadsbyggnadsförvaltningen var inbjudna för att svara på frågor och diskutera skötseln av 

naturreservat Hågadalen-Nåsten och andra kommunala naturreservat. 

Denna aktivitet ägde rum digitalt. 

Studiebesök Pumphuset 2/12 

Stina Bengtsson från Uppsala vatten ledde en guidad tur för nio deltagare. 

Remissvar och yttranden  

Vi har bla skrivit under en insändare utarbetad av Föreningen Sydöstra Uppsala och en egen 

insändare som belyser att jordbruksmark är hotad när kommunen planerar att bygga 

industriområde i Västra Lidbrobäck. 

Nyhetsbrev 
Kretsen skickar ett e-nyhetsbrev till medlemmar i kretsen och andra intresserade. 

Hemsida och facebook 

Ansvariga har varit Adam Wallin och Elizabeth Brunius Hayashida (endast facebook).   

Traineer från Riks  

Adam Wallin har varit kontaktperson för fyra traineer under hösten. Traineerna har varit med 

på kretsens styrelsemöten och bla arbetet med följande projekt: dela ut papperspåsar till alla 

nationer så att matsvinnet blir till biogas, genomföra en kampanj för våtmarker för att 

förmedla kunskap om våtmarkers betydelse och statusen i Sverige idag, samt hur man som 

privatperson eller markägare kan göra skillnad. Driva en facebook och instagramsida för 

Klimatval Uppsala 2022. Syftet är att informera om, och utvärdera partiernas miljöpolitik inför 

valet i september. 

 



 

 

Arbetsgrupper  
Arbetsgrupperna i föreningen har bedrivit en omfattande verksamhet under året. 
Deras redovisningar finns i bilaga 2 (gruppernas egna beskrivningar). 

Ekonomi 
Årets resultat 20 751 kr.  
 
Vi har följande saldon per den 31/12 
Nordea plusgiro 33 175 kr 
Resursbank 235 916 kr  

Resultat- och balansrapport bifogas.  
Övriga kostnader konto 6990 underlag se bilaga 3. 

Arvet: 
 
Enligt Georgs Sjöbergs testamente, får kretsen from 2014 använda 50% av årliga 

utdelningarna på fonderna till ”projekt för djur- och natur”. Vi har använt dessa medel till att 

dela ut naturvårdspris. 

2021 är det åttonde året i rad som vi delar ut föreningens naturvårdspris Georg Sjöbergs 

minne. Priserna delades ut på Stigbergsbacken i Eriksberg den 10/10. 

Årets pristagare var Föreningen Rädda Eriksbergs skogar som fick priset för sitt arbete med 

att hindra exploateringen av skog och natur i Eriksberg.   

Skogsinventeringsgruppen fick priset för sitt arbete med att inventera skyddsvärda skogar 

runt om i Uppsala län.  

Pristagarna fick 5 000 kr vardera och ett fint diplom. 

 

Pristagarna: Thorlelf Joelson Skogsinventeringsgruppen, Marianne Kahn prisutdelare vice 

ordförande Naturskyddsföreningen Uppsalakretsen, Maria Svenaeus och Sandra Hellstrand 

Föreningen Rädda Eriksbergs skogar. 

Fotograf: unt 



 

Uppsala den 22 mars 2022 

 

 

_________________________  __________________________ 

Adam Wallin                       Marianne Kahn 
ordförande                        Vice ordförande 

 

______________________  __________________________ 

Hans Hiller   Nils Möller 
Kassör    Ledamot   
   

___________________________  __________________________ 

Tomas Lohammar                      Ingemar Södergren 
Ledamot   Ledamot     
 

___________________________         ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1: Konstituering av Styrelsen 2021 

Ordförande – Adam Wallin  

Vice ordförande - Marianne Kahn  

 

Kassör och Sekreterare - Hans Hiller 

 

Nyhetsbrevet – Bella Strid 

 

Hemsidan och facebook - Adam Wallin och Elizabeth Brunius Hayashida (endast facebook) 

Firmatecknare – Adam Wallin och Hans Hiller var för sig 

Postmottagare, riksföreningen och övrigt – Adam Wallin 

Läsa post i föreningens e-postlåda – Adam Wallin 
 
Kontaktperson/kommunikatör för föreningen – Bella Strid 

Skola, integration och studiefrämjande – Hodan Dualeh 

Fikaansvarig – Hodan Dualeh 
 
Representerar UNF i olika sammanhang 
Naturskyddsföreningen i Uppsala län - Marianne Kahn och Hans Hiller 

 
Kontaktpersoner för UNF:s arbetsgrupper  
Handla miljövänligt – Elizabeth Brunius Hayashida 
Skogsinventeringsgruppen - Nils Möller 
Nya skogsgruppen – Ingemar Södergren 
Klimat-/Klimataktionsgruppen - Tomas Lohammar 
Kemikaliegruppen – Elizabeth Brunius Hayashida  
Mat-/och jordbruksgruppen – Vakant 
Ljusföroreningsgruppen – Bella Strid 

 
Inför styrelsemötena 
Dagordningen till styrelsemöten - Hans Hiller och Adam Wallin 

Programansvariga 
Hans Hiller, Elizabeth Brunius Hayashida och Egon Nilsson 
 

Arvet 
Arvet - Hans Hiller och Marianne Kahn.  
 

Internvärvare 

allas ansvar 

 

 

 



 

Bilaga 2  Gruppernas redovisningar 
 

Klimatgruppen – Tomas Lohammar 

Klimatgruppen har under 2021 i samarbete med Klimataktion Uppsala och Stadsbiblioteket 

arrangerat klimatrelaterade program, under våren via Zoom: 

 

210224 -- TA NER TILLVÄXTEN PÅ JORDEN 

Mikael Malmaeus, miljöforskare och ekonom, om ekonomisk utveckling inom planetens 

gränser. 

 

Föredraget finns här: 

https://drive.google.com/file/d/1qvV6Z89d2cXPaPkuXyksirLEh_xWsvtQ/view 

210324 -- KLÄDERS KLIMATPÅVERKAN 

Hur kan vi ställa om från ett ohållbart modesystem? Vad säger forskningen? 

Hur kan olika aktörer som konsumenter, företag och politiker bidra till omställningen? 

Susanne Sweet, docent vid Handelshögskolan i Stockholm 

Föredraget finns här: 

https://drive.google.com/file/d/1VRzWdshTQnj0vqyyhhCrcOQ2tzG60c9R/view 

210421 -- HÅLLBAR MOBILITET - HUR DÅ ? 

För att uppnå en hållbar mobilitet måste vi minska våra klimatutsläpp kraftigt. 

Marie Pellas och Per Östborn från Gröna Bilister 

Föredraget finns här: 

https://drive.google.com/file/d/1ia0Mg7BCEMWtd3CG1omN_WCrv-vBnvyO/view 

211020 -- VÄGEN FRAMÅT EFTER COP26 

I november hölls FNs klimatmöte COP26 i Glasgow. Inför detta hade vi en diskussion 

med Lorenz Tovatt, Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson, David Kihlberg, 

Naturskyddsföreningens klimatchef och Deniz Butros, Hagainitiativet 

Kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=vaYGQ_8gq5k 

211124 -- EN STRIMMA AV HOPP 

Staffan Laestadius, prof. Em. KTH, talade utifrån sin nya bok ”En strimma av hopp”. 

Han gav en helhetsbild av omställningen till ett postfossilt samhälle. Hur skapas 

en offensiv politik och mobilisering inför den uppgift vi inte kan undandra oss? 

Kan ses här: https://youtu.be/VLpWW7kdGnA (börjar 18 min in i filmen) 

Klimatgruppen har även medverkat i nätverket Klimatstrejk Uppsala, som manifesterar 

varje fredag 15-17 på Forumtorget i Greta Thunbergs efterföljd, i syfte att få 

kommunpolitiken att faktiskt förverkliga kommunfullmäktiges beslut från dec 2015 

att Uppsalas kommungeografi ska vara fossilfri 2030. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1qvV6Z89d2cXPaPkuXyksirLEh_xWsvtQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VRzWdshTQnj0vqyyhhCrcOQ2tzG60c9R/view
https://drive.google.com/file/d/1ia0Mg7BCEMWtd3CG1omN_WCrv-vBnvyO/view
https://www.youtube.com/watch?v=vaYGQ_8gq5k
https://youtu.be/VLpWW7kdGnA


 

Skogsinventeringsgruppen Thorleif Joelson 

Skogsinventeringsgruppen har gjort 17 utflykter under 2021. Utflykterna har främst gällt 

nyckelbiotoper samt avverkningsanmälda eller på sikt hotade skogar (norra Lunsen). De 

funna naturvårdsarterna har noterats i artportalen. Skogsstyrelsen har kontaktats i två fall.  

I ena fallet gällde det ett avverkningsanmält skogsbryn i Vaxmyra norr om Uppsala. I andra 

fallet skrev vi till Holmens skog om en avverkningsanmälan av ett område på gränsen till 

Storskogens naturreservat med många naturvårdsarter. 

 

Hållbara Uppsala – Gudrun Utas 

Vi har visserligen upprätthållit klimatstrejken hela året trots pandemin och delat ut foldrar och 

pratat med folk på Forumtorget och även i samband med promenader runt på stan - det 

senare under den tid då vi inte fick stå fler än 8 personer på torget och även måste räkna in 

dem vi pratade med. I oktober fann vi i alla fall att de 3000 foldrarna från juni 2020 började ta 

slut och beställde 1000 nya. Tanken är nu att vi ska revidera foldern inför nästa upplaga. 

Mycket av strejken gick över till att bli digital under förra vintersäsongen och då gick det 

givetvis inte åt så mycket material. Vi skrev också en del insändare och artiklar. Före 

pandemin var vi ju regelbundet uppe i 25-30 deltagare på torget vanliga fredagar och vid de 

s.k. globala strejkerna som Greta Tunberg utlyst var det många hundra. Nu är vi nere på 

mellan tio och tjugo efter pandemin men vår lilla orkester har vuxit ut och omfattar nu mellan 

5 till 9 personer varje vecka och har blivit mycket populär. Människor stannar gärna och 

lyssnar och ger oss tillfälle att prata klimat. Vi märker också att många redan fått foldern 

och/eller verkar mycket mer insatta och positiva än för något år sedan. 

 

Nya skogsgruppen – Ingemar Södergren 

Trots att det har varit Covid-19 har vi lyckats arrangera en hel del aktiviteter under året och 

många nya har anslutit sig. Både facebook-sidan och mejllistan har vuxit. Det har varit en 

stor variation av aktiviteter och utöver kampanj och engagemang kring Nåsten har vi bland 

annat lämnat in ett reservatsförslag för skog utanför Mehedeby efter att vi inventerade där 

tillsammans med Naturskyddsföreningen Tierp. Det stora har annars varit kampanjandet 

kring Nåsten med pressmeddelanden, insändare, debattartiklar, filmen och hemsidan.  

 

Datum Aktivitet Män Kvinnor Ickebinära/annat Total Kommentar 

2021-01-26 Planeringsmöte 13 5 1 19 digitalt 

2021-02-06 

Skogsutflykt till 

Nåsten 6 9 - 15 

fysiskt, 

Anders och 

Louis 

2021-02-09 

Digital filmkväll 

"More of Everything" 6 3 1 10 

digitalt, 

Ingemar 

2021-03-02 

Digital filmkväll "Om 

skogen" 9 10 - 19 

digitalt, 

ingemar 



 

2021-03-21 

Skogsutflykt till 

Nåsten 7 7 - 14 

fysiskt, 

Anders och 

Louis 

2021-03-09 

Föredrag: 

Hyggesfritt 

skogsbruk 52 42 3 97 

digitalt, 

Annalena 

2021-03-27 

Lövskogsrestaurerin

g för vitryggig 

hackspett 7 11 1 19 

fysisk, 

Ingemar & 

Iris m. proj. 

vitrygg 

2021-04-17 

Inventeringshelg i 

Heby kommun - - - - 

inställt pga 

Covid-19 

2021-09-01 Höstplaneringsmöte 11 14 1 26 digitalt 

2021-09-19 

Skogsutflykt till 

Nåsten 6 4 - 10 

fysiskt, 

Anders 

2021-09-26 

Inventeringsdag i 

Tierps kommun 11 9 1 21 

fysiskt, 

Ingemar och 

Linnea 

2021-10-03 

Dagsutflykt till 

Lindsjöns 

naturreservat 6 2   8 

fysiskt, 

Clara, 

Linnea 

2021-11-17 

Föreläsning Joachim 

Strebom - - - 35 

fysiskt på 

Biotopia 

2021-11-20 

Skogsutflykt till 

Nåsten 10 5   15 

Anders, 

Samuel 

(fysiskt) 

2021-12-11 

Inventering av hotad 

tjäderskog ? ? - 12 

Emil Nilsson 

(fysiskt) 

2021-12-14 Julmys 11 9 - 20 

Ingemar, 

Clara, 

Linnea 

(fysiskt) 

2021-12-28 

Nåstenutflykt i 

mellandagarna 6 4 - 10 

Anders, 

Clara 

(fysiskt) 

 

 

 



 

Nåstenkampanjen – Ingemar Södergren 

Nya skogsgruppen Uppsala 

Bakgrund 

Arbetet med Nåsten inleddes under 2020 i samband med Akademiförvaltningens 

avverkningsanmälan på 7,7 hektar vid Stabbymalm i sydvästra Nåsten. Ingemar skrev ett 

pressmeddelande som publicerades på hemsidan och Facebook 17 november och fick bra 

spridning vilket satte bollen i rullning.  

• 18 november publicerar Natursidan en artikel om nyheten.  

• 20 november publicerar Supermiljöbloggen en artikel om nyheten.  

• 21 november publiceras en insändare i UNT signerad Andreas Lerbrink och Beatrice 
Onn med rubriken ”Stoppa avverknings i Nåstens naturreservat”.  

• 23 november publicerar UNT en nyhetsartikel om protesterna mot avverkningen. 
Ingemar Södergren debatterar med Anders Söderström i P4 Uppland och ett 
nedkortat inslag publiceras på Sveriges radios hemsida.  

• 24 november publicerar ett öppet brev från 378 forskare, lärare och studenter vid 
Uppsala universitet som kräver stopp av avverkningsplanerna. Uppropet 
uppmärksammas i en artikel i UNT. Samma dag svarar rektorn i en ytterligare UNT-
artikel att det finns tid att diskutera innan skogen ska avverkas. Det publiceras även 
en artikel i Ergo med rubriken ”Forskare vill stoppa avverkning i Hågadalen-Nåsten”.  

• 26 november publicerar UNT en insändare signerad skogschef Anders Söderström 
med rubriken ”Därför vill vi avverka i Hågadalen-Nåsten”. 

• 4 december publicerar UNT två insändare som repliker på Anders Söderströms 
insändare 26/11. En signerad Kristina Jansson och Mona J-Åkerström med rubriken 
”Det finns alternativ till hygge i naturreservatet” och den andra signerad Ulf Dammert 
med rubriken ”Avverka försiktigt i Hågadalen-Nåsten”. Samma dag publiceras två 
nyheter ifrån av SVT där skogschefen Anders Söderström och professor Göran 
Arnqvist är delaktiga. Den ena med rubriken ”Hundratals forskare och studenter 
protesterar mot avverkning” och den andra ”Parterna oense om koldioxidutsläppen 
från skogen”. I DN publiceras en artikel som riksnyhet med rubriken ”Het strid på 
Uppsala universitet om skog – anställda protester mot avverkning” där Göran Arnqvist 
figurerar.  

• 8 december publicerar Nya skogsgruppen ett pressmeddelande med en 
namninsamling via Mitt Skifte med rubriken ”Uppsala universitet, skydda all er skog i 
naturreservatet Hågadalen Nåsten” som kommer upp i över 2000 underskrifter. 

• 9 december publiceras en ny artikel i UNT som meddelar att Klimatstudenterna vid 
Uppsala universitet ansluter sig till kritiken av och protesterna mot 
avverkningsplanerna. Samma dag publiceras en artikel i tidningen Ergo signerad 
klimatstudenterna Hedda Ottesen och Rebecka Strohl med rubriken ”Lev som ni lär – 
bevara skogen”.  

• 12 december publicerar UNT två insändare. En signerad Henrik Andersson (aktiv i 
skogsgruppen) med rubriken ”Stoppa avverkningen i största friluftsområdet” och en 
signerad Ingemar Södergren (aktiv i skogsgruppen) med rubriken ”Smartast för 
klimatet låta skogen stå” som en replik till Anders Söderströms insändare 26/11.  

• 14 december publicerar Miljöpartiet i Uppsala en Facebook-inlägg med ”Inga 
kalhyggen i Nåsten!” med en text där de opponerar sig mot planerna och en foto 
Rickard Malmström framför den avverkningsanmälda skogen.  

• 19 december meddelar rektorn via en ny artikel i UNT att avverkningsplanerna skjuts 
upp i väntan på dialog med kritiker, bland annat Naturskyddsföreningen.  

• 20 december publiceras en insändare i UNT signerad skogschef Anders Söderström 
med titeln ”Många missuppfattningar om avverkningen” som replik på Ingemar 
Södergren insändare 12/12.  



 

Arbete under 2021 

Vi började arbeta strukturerat med Nåsten igen i början av februari 2021. Vi samverkar bland annat 

med klimatstudenterna, WWF och grön ungdom som är intresserade av frågan samt arbetar för att 

Uppsala kommun ska inleda en revidering av skötselplanen. Det visar sig då att kommunen redan har 

ett pågående uppdrag sedan över 10 år att arbeta med revideringen av skötselplanen. I perioder har 

vi möten nästan varje vecka. Skogsstyrelsen beslutar att återuppta ärendet kring den planerade 

avverkningen i Nåsten och klassar efter ett besök 1,7 hektar som nyckelbiotop och rekommenderar 

Akademiförvaltningen att avsätta totalt 3,5 hektar.  

 

• 18 januari tar vi del av samrådsprotokollet mellan Akademiförvaltningen och skogsstyrelsen 
och ser att Akademiförvaltningen säger att de i möjligaste mån tänker anpassa avverkningen 
efter skogsstyrelsens synpunkter. Länsstyrelsen och Uppsala kommun är även med på ett 
hörn i samrådet och har åsikter.  

• 11 februari släpper vi ett pressmeddelande om nyheten kring den utpekade nyckelbiotopen 
och övriga värden som Skogsstyrelsen sett i skogen.  

• 19 januari får Ingemar ett mejl från skogschefen Anders Söderström som föreslår ett möte i 
skogen för att diskutera den planerade avverkningen. Ingemar svarar att vi är intresserade av 
en mer bred diskussion tillsammans med UAF, Uppsala kommun och konsistoriet kring 
skötseln av Nåsten men får svaret att Akademiförvaltningen inte kan erbjuda det.  

• 16 februari publicerar UNT nyheten att Skogsstyrelsen stoppar dela av den planerade 
avverkningen och pekar ut 1,7 hektar som nyckelbiotopklass.  

• 26 februari hörde vi av oss till Anders Söderström igen och spikade ett dialog möte kring den 
planerade avverkningen.  

• 17 mars åker Ingemar och Hedda till Akademiförvaltningens kontor och har ett dialogmöte 
med Anders Söderström och Göran Sandström.  

• 25 mars publicerar Ergo nyheten med rubriken ”Avverkningen i Hågadalen-Nåsten stoppas” 
där Anders Söderström säger att de valt att ta hänsyn till det interna motståndet på 
universitetet.  

• 26 mars publicerar DN samma nyhet men med rubriken ”Efter kritiken – förslag om 
skogsavverkning dras tillbaka”. Samma dag publicerar även Natursidan nyheten med 
rubriken ”Universitetsförvaltningen stoppar planerad avverkning efter kritik”.  

• 27 mars publicerar UNT samma nyhet men med rubriken ”Efter forskarnas strid – 
avverkningsplaner dras tillbaka” 

 

Det var en seger som vi kunde fira och som hade varit svår att vinna om inte den interna kritiken 

inom universitetet också hade varit så stor. Skogen skyddades dock inte permanent och industriellt 

skogsbruk var fortfarande tillåtet så vi insåg att när vi kunde andas ut behövde börja arbeta mer 

långsiktigt med att få universitetet att skydda sin del av Nåsten eller åtminstone sluta med kalhyggen 

där. Det blev flera möten där vi diskuterade strategi och behövde ta reda på mer bakgrund kring vilka 

som hade makt att ändra skötselplanen och hur man behöver gå tillväga.  

 

Till slut kom vi fram till att göra en kampanj med hemsida och film. På årsmötet sökte vi och fick 

50 000 kr för Nåsten-kampanjen.  

 



 

Filmaren Erik Garmo kom som ett brev på post och anslöt sig till arbetet och hjälpte till med filmen 

och hemsidan och fakturerade bara för en liten del av arbetet. Det var mycket arbete med filmidén 

och manus mm. samt materialet till hemsidan.  

• 22 maj på biologiska mångfaldens dag var vi ett stort gäng ute i Nåsten och gick i den 
räddade skogen vid Stabbymalm för att sedan promenera vidare till Högby hatt och åt lunch. 
Det var kul att ses fysiskt efter mycket arbete digitalt via zoom.  

Under sommaren hade vi ett litet uppehåll men kom igång igen efter semestern.  

• 29 augusti såg vi i skogen och filmade i stort sett allt material till filmen med intervjuer och 
miljöbilder. 

Därefter arbetade vi vidare med filmen som sakta men säkert blev klar. En skådespelare som är 

bekant med Kerstin anlitades för att göra bakgrundsrösten.  

• 20 oktober publicerar vi ett pressmeddelande med rubriken ”Ny kampanjfilm ska få Uppsala 
universitet att sluta avverka i reservat” och lägger ut filmen på Facebook samt lanserar 
hemsidan www.skyddanasten.nu. Vi marknadsför även inlägget på Facebook. 
Akademiförvaltningen svarar snart med att publicera ett ”Statement angående film om 
naturreservatet Hågadalen-Nåsten”.  

• 26 oktober publicerar Natursidan en artikel med rubriken ”Kampanj ska stoppa Uppsala 
universitets avverkningar i naturreservat” där både Naturskyddsföreningen och 
Akademiförvaltningen kommer till tals.  

Vi fortsätter att ha möten löpande för att utvärdera och arbeta vidare med Nåsten samt filar på en 

debattartikel.  

• 30 november publicerar UNT vår debattartikel med rubriken ”Dags att skydda skogen i 
Hågadalen-Nåsten”.  

• 12 december publicerar UNT en replik från Akademiförvaltningen signerad Anders 
Söderström och Kent berg med rubriken ”Skogen i Hågadalen-Nåsten kan skyddas”. Texten 
är dock inte så hoppfull som rubriken.  
 

I mitten av december åker Erik och Alexandra ut till Akademiförvaltningen hygge i Nåsten från 2017 

och samlar in filmmaterial med drönare som ska användas till ytterligare en kort film riktad mot 

Uppsala universitet. Under innan jul gör vi ytterligare en annonsering av filmen från oktober via 

Facebook. Annonsen löper till nyår och är riktad mot anställda och studenter vid Uppsala universitet 

och SLU och blir lyckad!  

Vi som har arbetat med Nåsten-projektet strategiskt är framförallt Hedda Ottesen, Erik Garmo, 

Ingemar Södergren, Henrik Andersson, Johanna Dalmalm, Johanna Rose, Johan Lindsten, Hans 

Bärring, Cyril Tintarev, Anastasia Viklund och Åsa Åstrand. Sen är det såklart fler som har varit ute i 

skogen och inventerat osv., bland annat kan Anders Lindholm nämnas för sitt jobb!  

 

 

 

 

http://www.skyddanasten.nu/


 

Handlamiljövänligtgruppen – Elizabeth Brunius Hayashida 

År 2021 har varit ett lugnare år när det gäller aktiviteter pga det rådande läget med corona. 

Det har varit en del möten online. 

Under sommaren var vi med i ett projekt, Rädda bina på olika ICA affärer i Uppsala och 

Knivsta. Det var affischering, informationsblad och Knivsta ICA hade en egen bikupa 

bakom affären. 

 

Foto: Elizabeth Brunius Hayashida 

 

Ljusföroreningsgruppen – Bella Strid 
● Sju aktiva medlemmar, uppehåll under sommaren, perioder av veckovisa möten, annars 

vanligen möte ca varannan vecka.  

● Form av möte: delvis digitalt, delvis på plats bland annat i Håga bys föreningslokal samt på 

Studiefrämjandet  

● Jonny de Jong närvarade på ett möte, berättade om sitt arbete, svarade på frågor och gav 

nya idéer om gruppens framtida arbetsförfarande  

● Inköp av boken Mörkermanifestet till de aktiva medlemmarna i syfte att ge en 

kunskapsgrund i ämnet. Mål att diskutera ett kapitel i taget under möten.  

● Bokat föreläsning med Johan Eklöf (författare till boken ovan) i samarbete med 

studiefrämjandet och stadsbiblioteket. Ordinarie datum var 16 februari, vilket nu är 



 

framskjutet till obestämt datum i vår.  

● Inköp av en apparat för att kunna lyssna på fladdermöss. Ej använd än, skall brukas i vår.  

● Kontakt har tagits med Uppsala City angående deltagande i kommande Allt Ljus på 

Uppsala. De har lovat att höra av sig när planeringen drar igång.  

● Mycket tid har gått åt att diskutera hur arbetsgruppen vill arbeta; påverkansarbete mot 

kommun och myndighet (se till att Uppsala tar lärdom av andra Svenska och utrikiska 

regioners riktlinjer ang ljus), folkbildning (anordna föreläsningar, ge ut informationsblad i 

vissa boendeområden med mycket fasadbelysning, interaktiv installation på Allt Ljus 

Uppsala); undersökning av dagsläget (inventera fladdermöss i kyrkor och kartlägga 

populationerna i jämförelse mot vilka kyrkor som har fasadbelysning). 

Bilaga 3 Specificering övriga kostnader konto 6990 
Kostnadsersättning ordförande, vice ordförande och kassör 9 400 kr 

Visma bokföringsprogram 2 073 kr 

 

 

 

 

 
   
 
 
 

 


