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Miljömålsarbetet 

Naturskyddsföreningen i Mark har upprepade gånger krävt att arbetet med de lokala 
miljömålen skall intensifieras och att strategier skall tas fram. Det var fastställt redan i 
grunddokumentet för lokala miljömålen som antogs 1999, att en årlig redovisning görs och 
presenteras. Nu ser vi äntligen att detta arbete kommit igång. En miljöstrateg har tillsats i 
kommunen och den första utvärderingen har presenterats. Ett bra arbete måste sägas.  

Här är några uppsnappade kalla fakta ur ”Utvärdering Agenda 2030”:  
– Marks innevånare använder mera vatten än genomsnittet i Sverige.  
– Marks kommun saknar i dagsläget en dagvattenpolicy.  
– Strategiska beslut behöver tas för att premiera gång och cykelvägar. 
– Det saknas en Energi- och klimatplan som är i linje med agenda 2030 och klimat 
   2030- strategin. För att förbereda samhället på ett förändrat klimat krävs ett  
   systematiskt klimatanpassningsarbete. 
– I Marks kommun finns inom det geografiska området bara 0,6 % skyddad mark. 
 – Flera insatser behövs för att bevara den biologiska mångfalden. 
 – Det saknas ett system för ett systematiskt arbete med ekosystemtjänster.  
 – Arbetet med grön infrastruktur bör förstärkas och bli en naturlig del i den 
    fysiska planeringsprocessen. 
 – Naturdatabasen finns lätt tillgänglig för kommunens tjänstemän och läggs ut 
    på kommunens hemsida när kommunen förfogar över tekniska möjligheter för  
    detta. 
De flesta av oss som ideellt jobbar aktivt med att inventera och rapportera arter 
gör det genom Artportalen, men en möjlighet att få tillgång till en lokal Naturdatabas 
underlättar när det gäller att få översikt av områden som är utsatta för exploatering eller 
andra hot. Vi får hoppas att vi snart får tillgång till basen. 

Vidare noterat från den miljöstrategiska utvärderingen. Mellan 1990 och 2017 har de totala 
växthusutsläppen minskat 40 % (27 år). För att uppnå målen för klimat 2030- strategin för 
VG-län krävs en minskning med 80 % jämfört med 1990. Det betyder att vi måste minska 
utsläppen med ytterligare 40 % mellan 2017 och 2030 (13 år).  En utmaning som vi måste 
klara för att uppnå klimatmålen.  2017 ökade växthusgasutsläppen i Mark med 3,3 ton 
jämfört med året innan. Trafikfordon stod för den största andelen av ökningen.  

 Ansvaret för framtiden ligger på oss alla. Låt oss i sann Greta Thunbergs anda 
ta tag i detta och jobba gemensamt så att våra barn och barnbarn har en framtid att hoppas 
på.  
Lars-Åke Andersson, ordförande 
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Program för Naturskyddsföreningen I Mark 
Årsstämma onsdag 25 mars klockan 18:30. Kulturhuset 
Skene,  

”De stora träden berättar”, Bildkåseri med Gert Olsson. 

Trädjättarna har alltid fascinerat oss människor. I denna föreläsning får du i bild och ord följa 
med på en resa längs årsringarna på några av Europas största och mest spännande träd. Vilka 
historier har de att berätta? Varför  fick de står kvar? Vad betydde träden för människor förr 
och vad gör dem så  intressanta i dag?  

      F

 
 

Visste du att världens äldsta träd växer på ett fjäll i Dalarna och att Sverige hyser Europas 
grövsta ek? Föreläsningen tar dig från Englands mystiska idegranar via Italiens gamla, 
sägenomspunna olivträd till Tysklands omfångsrika danslindar och mycket mer.  
    
Introduktion av ”Marknatur” . Digital gajd till naturupplevelser i  Marks rika natur. Vi ser 
fram mot att få presentera denna möjlighet för naturintresserade markbor och besökare i 
Mark, att få tillgång till detta hjälpmedel.  Med hjälp av hänvisande kartor och uppgifter om 
arter och naturintressanta miljöer direkt i mobilen kommer det att bli lättare och 
upplevelserna mer berikande.  Vi kommer att uppmärksamma när den är färdig att tas i 
bruk. Någon gång i maj-juni.  Då inbjuds alla intresserade att ta del av direkt praktik ute i fält. 
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Dag i augusti.  Slåtter vid Årenäs. Vårt engagemang med slåtterängen fortsätter.  Vi är nu 
inne på tredje året. Vi ser fina resultat med ökande mängd blommor, bin och fjärilar.  I 
samråd med markägaren bestämmer vi lämplig tid för slåtterarbetet. De som förfogar över 
lie och räfsor tar det med sig. Tag med matsäck också. Det lär behövas eftersom vi håller på 
några timmar. Tid meddelas med kort varsel. Alla hjälp är uppskattad när mera biologisk 
mångfald skall hjälpas på traven.  
Alla är välkomna, medlemmar såväl som alla andra. Det kommer bli aktuellt med 
aktiviteter som uppkommer efter att programmet har skickats ut. För att vara förvissad 
om att inte gå miste om dessa eller de aktiviteter som fastställs genom kort varsel (se 
ovan)bör ni anmäla er till vår särskilda mejllista för aktiv naturvård: Peter Nolbrant: 
nolbrant@telia.com. Facebook: Gunborg Windle. 
Ansvarig och information: Lars-Åke Andersson:  asonlars26@gmail.com                                    
Tfn. 0230-722 95, 0703- 27 34 22 

Arrangemang som vi inte arrangerar men vill lyfta fram  
Klädbytardag 28 mars i Kinna.  Inlämning 10:00 – 10:30. Byte 11:00 – 12:30. Plats: 
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Kinna. 
Arrangeras av Vuxenskolan.  
Sätila sanddagen 29 september.  
Samfälligheten Sätila Sand anordnar en aktivitetsdag, där de visar sitt natursköna område. Vi 
medverkar med att leda studier av vattenfaunan och naturvandring bland sällsynta växter, 
lavar och insekter. 
 
Årsmöte med Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg 
Söndag 10 maj. Plats: Tranehov- klubbstugan vid fotbollsplanen, Tranemo. 
Föreläsarna Andreas Skarmyr – sakkunniga från riksföreningen och Mia Svedäng, biolog och 
fil.dr i Limnologi. Hon är också sakkunnig för sötvatten på Naturskyddsföningen och 
projektledare för lokal vattenmiljö. Andreas är biolog och projektledare för 
Naturskyddsföreningens projekt Tid för våtmark. Våtmarkerna i Sverige har minskat kraftigt. 
När våtmarkerna försvinner ökar utsläppen av växthusgaser, grundvattenbildningen minskar 
och den biologiska mångfalden utarmas. De berättar om vad som har hänt/händer med våra   
våtmarker, sjöar och vattendrag och med strandskyddet.  
 Varför? Vilka naturvärden och ekosystemtjänster är det som kan gå till spillo? Det blir både 
en föreläsning och en workshop där vi tillsammans diskuterar vad vi kan göra för att 
förbättra situationen. Reservera dagen för ett mycket intressant ämne.  Närmare tid 
kommer att meddelas på länsförbundets hemsida och på vår egen sida.  Där kommer också 
att anges hur man anmäler sig till l föreläsning och workshop. 
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Samarbete, nyckelord i klimat och miljökampen  
 
Naturen vilar, åtminstone en del av den. Men redan i februari börjar våren, i alla fall känslan 
av den under vissa dagar när solen tittar fram och det är lugnt. Då hörs plötsligt en ny ton i 
naturen. Talgoxar, blåmesar och svartmesar börjar göra sig hörda genom sin glada och pigga 
sång. En och annan trumning hörs från hack-spettarna. Kattugglan har  

 
börjat hoa på nätterna. Februari är en riktigt fin månad då man får en föraning om vad  
som ska komma.  Samtidigt har det inte börjat riktigt, det är ingen stress och man kan bara 
njuta av allt som ligger framför en.  Det är kanske egentligen en önskan om hur livet bör 
vara: Att kunna finnas i nuet men samtidigt med en för väntan på något som är bättre.  
 
Tyvärr känns det kanske inte alltid så med tanke på vad som händer med miljön och med 
klimatet, vilket drabbar ekosystem och människor. Förlusten av den biologiska mångfalden 
går snabbt och räknas som ett av de största miljöhoten. Samhället och de ekonomiska 
systemen har blivit så komplicerade och svårförståeliga samtidigt som vi blivit så involverade 
i dem att man blir lätt förvirrad och vet varken ut eller in. Det är bara att inse att man är 
insyltad på olika sätt. Det är ju då lätt att drabbas av dåligt samvete eller  
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uppgivenhet.  Men det finns några saker att göra och det är att använda våra verkligt 

mänskliga förmågor som empati, kreativitet och samarbete. Vi kan ju vara helt suveräna på 

detta och det är väl det som har gjort att vi fått så stor framgång som art över i stort sett 

hela jorden. Dessutom har vi fått ett språk så att vi kan prata med varandra. Det är kanske 

detta vi ska utnyttja mer. 

Självklart kan vi lösa problemen om vi hjälps åt, lyfter frågorna, för samtal med varandra och 
de som har mer makt och sedan skrider till handling. Drar vi åt samma håll och samarbetar 
kan mycket hända. Kanske kan 2020 bli ett speciellt år där vi själva och tillsammans med 
andra funderar och pratar om vad vi kan göra för att skapa ett hållbart och levande samhälle 
där vi också förstår att vi är en del av naturen. Tillsammans kan vi ge och få stöd, mod och 
inspiration så att vi samtidigt har roligt och dessutom ger de unga en allt större framtidstro. 

Peter Nolbrant 
 
 

Marks Fågelklubb 
 PÅ MFK:s hemsida lägger vi ut mer detaljerad info efter hand. 
Lördag 28-mars Hornborgasjön. Samarrangemang med Kinna och Kinnarumma NF. Fåglar, 
natur, geologi och historia. Begränsat antal 50 personer 
Se https://www.marksfagelklubb.se/ och Facebook 
Mars – april. Flyttfåglar. Se och räkna, erfarna skådare finns på plats. Plattformen. Fritsla 
Se https://www.marksfagelklubb.se/ och Facebook  
April Fotoresa till västkusten. Se https://www.marksfagelklubb.se/ . Facebook 
Flyttfåglar 2019-05-09.se och räkna, erfarna skådare finns på plats Plattformen Fritsla 
Se https://www.marksfagelklubb.se/ och Facebook. 
 
 

Kinna Naturskyddsförenings program 2020 
Torsdag 12 mars. Allmänt möte om kusträddardagen i april. Samling kl. 19.00 i 
Fågelklubbens lokaler (Arvidssons textil – mittemot Volvo). Vi informerar om hur 
strömmar för in skräp till den bohuslänska kusten, och planerar att hjälpa till att ta bort 
plast och annan bråte från stränderna. KNF bjuder på fika. Information: Enar Bonath tel. 
0703-196893 
Lördag 28 mars. Utflykt till Hornborgasjön. Vi samarbetar med Marks Fågelklubb och 
Kinnarumma NF för att ordna en resa med turistbuss. Aktiviteten annonseras i Markbladet 
och på Facebook. Anmälan senast 29 februari till marksfagelklubb@gmail.com 
Söndag 5 april. Slåttermarken vårstädas. Assbergsreservatet    kl. 10.00–13.00. Samling 
vid Kvarnagården. Ta med räfsa och grensax om du har. Information: Kenneth Hansson tel. 
0706-254043 
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Torsdag 9 april. Blåkullafärd. Samling vid Lyckeskolan, Kinna kl. 18.00. Traditionell 
påskutflykt till hemligt mål. Information: Inga-May Carlsson tel. 12230 el. 0706-122301 
Lördag 18 april. Kusträddardagen. Samling vid Lyckeskolans parkering, Kinna, klockan 
08:00. Vi reser till södra Bohuslän där vi transporteras ut till en ö för att röja stränderna 
från skräp. Lämplig utrustning tillhandahålls på plats. Kläder för att vistas hela dagen 
utomhus. Ta med mat för hela dagen. Anmälan till Enar senast 11:e april. Information: 
Enar Bonath tel. 0703-196893 
Söndag 10 maj. Vårutflykt till Ramhulta . Samling vid Lycke-skolans parkering, Kinna, 
klockan 8:00. Vi vandrar från Ramhultafallet utmed sjön i riktning mot Sätila och går 
vandringsleden tillbaka till P-platsen. Grova skodon rekommenderas!  Det blir både 
geologi och en del botanik. Ta med fika. Information: Rune Fredly tel. 0703-2641973 
Söndag 14 juni. De vilda blommornas dag. Information: Kenneth Hansson tel. 0706-
254043 
Söndag 28 juni. Sommarutflykt till Knätte och Falbygden. Samling vid Lyckeskolans 
parkering, Kinna, klockan 8:00. Heldagsutflykt! Vi äter lunch på lokal, men ta med fika! 
Anmälan senast 25:e juni till Rune Fredly på tel. 0703-2641973  
el. mail rune.fredly@gmail.com . 
Söndag 9 augusti. Slåttersöndag i Assbergsreservatet. Samlingvid Kvarnagården, Assberg. 
kl. 08.30. Ta med fikakorg och lie och/eller räfsa. Vi prioriterar Västängen och ”svackan”. 
Efter slåttern bjuder KNF på lunch i det gröna. Vi håller på till ca kl. 13. Information:  Rune 
Fredly tel. 0703-2641973. rune.fredly@gmail.com . 
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