


TorgnyTorgny Forsgren, NF ac, presenterar Forsgren, NF ac, presenterar 
vid Referensgrpmöte 24 nov i Älvsbynvid Referensgrpmöte 24 nov i Älvsbyn

• ”Hur ska ett vattendrag se ut ?”  
”Misshandlar vi vattnen idag?”,               
”Vanans makt o okunskap” kan det vara ett 
hinder för god vattenhänsyn? 

• Finns det brister i lagstiftningen o tillsyn? 
• Kan det bli bättre o hur gör vi? 
• Samt vad gör NF (mfl) åt detta?



Naturskyddsföreningen är en ideell Naturskyddsföreningen är en ideell 
miljöorganisation                                       miljöorganisation                                       

grundad år 1909grundad år 1909

Vi sprider kunskap, kartlägger 
miljöhot, skapar lösningar, påverkar 
politiker o myndigheter, nationellt o 
internationellt.                                     

Vi har en Riksförening, med 
länsförbund och lokala kretsar









Vad gör NF inom vatten

• Kontakter : Globalt ( ex: Klimatförändringen o 
Haven, mangroveskogarna, scippa scampi, 
mera hållbart småfiske i världen m.m ) 

• EU (ex: laxen, torskfiske, ålen ... 
• Nationellt ( kartlägger, rapporter, seminarier, 

remisser, samarbete...
• Myndigheter o Länsstyrelser ( samarbete...
• Samarbete med organisationer (WWF, Älvr. mfl



Vad vi gör NF  ...

• Fiskefrågor
• Miljögifter
• Övergödning
• Marint skräp
• Vattenkraft
• Konsumentråd 
• Bra miljöval/certifiering



Vad vi gör NF ...

• Fiskefrågor: ( marin nationalpark; Kosterhavet, 
skonsammare fiskemetoder, förbjud 
bottentrålning, utfasning av destruktiva 
redskap, skydda ålen, hjälpa vilda laxen ...

• Övergödningen: ( förbud, 2009, mot fosfater i 
tvätt- o diskmedel, nu inom EU, jordbruket , 
areella näringar, måste begränsa 
näringsläckage, vi arbetar för ekologisk 
odling ...  



Vad gör NF ...

• Miljögifter: ( är ett globalt miljö- o 
hälsoproblem, utfasa o förbjuda giftiga 
kemikalier, nya högfluorerade ämnen 3000st 
långlivade, bioackumulering ...

• Marint skräp: ( microplaster ett jätteproblem, 
finns i hudvårdsprodukter, bärare av 
miljögifter, annan plast, g:a fiskeredskap ...

• ”Ren båtbotten utan gift”, ny info



Vad gör NF ...

• Vattenkraften o energin: ( nej till mer 
exploatering, ny miljöprövning av g:a 
vattendomar o miljöanpassning, 100% 
förnybart, solrevolution, energieffektivisering, 
skolmatr. se; Energifallet ...



Vad gör NF ...

• Bra Miljöval: (miljömärkning som stärker 
konsumentmakten, o vid upphandling, 25 år,  
700 st produkter o tjänster, med revision o 
kontroll, internationell revision ... 

• Miljöfond: (pengar avsättes, ger 12 milj varje år 
till miljöåtgärder i rinnande vatten, 
energieffektivisering, ny energiteknik. 
Organisationer, företag, mynd. kan ansöka om 
stöd.



Tio tankar om tid ( skriver; Bodil 
Jönsson, fysiker från Skåne )

• ”Tankar tar tid i det lilla” 
• ”Tankar tar ännu mera tid i det stora”
• ”stor andel av dagens miljöproblem har 

uppkommit som bieffekt av att den mänskliga 
kulturen inbillar sig att den har ont om tid...”

• ...”och att det är bristande  beslutsamhet och 
mod”...  ( E. Kant om ”Upplysningen” ) 

• På tal om ”vanans makt”... !



Vad händer i Västerbotten, 
dessutom

• Umeälvsprojektet
• Biosfärområdeskandidaturen- Vindelälven
• Bevakning av skogsbrukets, gruvnäringen 

hänsyn till vattendrag
• Koll av kommunernas ÖP, LIS m.m
• Information, folkbildning
• Ekosystemtjänster



Umeälvsprojektet

• Umeälven, 476 km, avrinningsområde 26 
815km2, Stornorrfors kraftverk 600MW, håller 
nu på att åtgärdas för att uppfylla 
Vattendirektivet... 

• Slutrapport Maximal Ekologisk Potential
• Ideell förening nu på ge, för att genomföra 

alla förslag till ekologisk förbättring











Biosfärkandidatområdet - 
Vindelälven

• ( Unesco:s grund, hållbarhet ... )
• Vindelälvsdalen, från fjäll till kust
• Bevara; ”bidra till att bevara landskap, 

ekosystem, arter, genetisk mångfald”
• Utveckla; ”främja ekonomisk utveckling som 

är ekologisk o socialt hållbar”
• Stödja; ”underlätta demonstrationsobjekt, 

utbildning o praktik, forskning o övervakning”







Kommunal o lokal planering i AC

• Kustvattenrådet  o kretsar har särskilt bevakat 
o agerat vid Strandskyddsärenden , byggande 
av bryggor, muddringar. Även LIS-ärenden

• I samarbete med Båtförbundet har 8 st nya 
toalett-tömn.anordningar byggts efter kusten.

• Vi uppmärksammat att förbjuden båtbotten-
färg fortfarande används här!

• (Obbola Liner board har förb. sin renings.anl )



Gruvor o skogsbruk

• Gruvor o dess miljöproblem; Bevakning o 
studieinsatser, cirklar, infoträffar, länspolicy

• Skogsbrukets miljöproblem; bevakning o 
uppföljningar, inventeringar, information, 
samråd ... 









Folkbildning, förmedla naturkänsla

• Studiecirklar, kurser, konferenser, bildvisning, 
kulturarrangemang  ...

• Teknik o Juridik
• Inventeringsmetodik
• ”EkosystemtjänsterEkosystemtjänster” ( särskild info-insats för Biosf-

Vindelälven ), försörjande, reglerande, kulturellaförsörjande, reglerande, kulturella, 
stödjande processerstödjande processer



Bäcköring från liten tjärn

• Tjärnen är ca 6 km från Örån
• Det fiskades här i denna tjärn i slutet av 1800-

talet till början av 1900-talet, ett viktigt mat-
tillskott för en bondefamilj med många barn.







Tack för visad uppmärksamhet
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