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Nyhetsbrev Skövde Naturskyddsförening 

Så var det december, julen står för dörren, och för alla som har längtat efter ett nytt 

nyhetsbrev från Skövde Naturskyddsförening behöver inte vänta längre. Först några nyheter i 

korthet sedan senast. Från klimatforskare hör vi att världens koldioxidutsläpp väntas öka med 

2% under 2018, jämfört med 2017. WWF rapporterade att vi svenskar fortfarande lever som 

om vi hade fyra jordklot. Här i Sverige väntas julhandeln slå nya rekord och öka med 3 % 

jämfört med förra året. I Skövde klubbades en ny detaljplan för Billingehus igenom, vilken 

bl.a. innefattar att en tätortsnära skog med höga biologiska värden, bland annat en rik 

svampflora, ska förvandlas till en slalombacke. Någon som ser något samband? 

Vi vill också passa på att sprida den roligare nyheten att kungsfiskaren återigen under en tid 

såhär på vintern har valt att hålla till vid Garpadammen/Mörkebäcken i Skövde. Vintern är en 

tuff tid för kungsfiskaren, när isen lägger sig på vattnet är det svårt för den att skaffa mat. Just 

på den här platsen verkar kungsfiskaren vara ganska nöjd med att hålla till ett tag på vintern. 

Varför inte ta en paus i julstöket och gå och titta om du kan få syn på den lilla vackra fågeln, 

när den sitter på en gren över bäcken och spanar efter fisk, och kanske också gör ett snabbt 

dyk. 

Liksom kungsfiskaren är även Skövde Naturskyddsförening i full aktivitet genom vintern. Det 

är kanske lite glesare mellan programpunkterna, men ett och annat finns att välja på. I början 

av december provade vi ekoviner, och den 8 januari kör vi nästa punkt. Då blir det bildvisning 

från Hökaberg, som är fastigheten som vi i kretsen sköter. Ungefär 1000 arter från olika 

organismgrupper har vi hittills funnit där, så det finns mycket att titta på. Och på tal om 

Hökaberg, vill vi gärna be om mer hjälp med skötseln av fastigheten. Med jämna mellanrum 

kallar vi till arbetsdagar. Huvudfokus vid dessa är att vi ska få en trevlig dag tillsammans 

samtidigt som vi gör lite naturvårdsnytta. Var inte rädda för att hänga på någon gång om det 

passar! 

Förutom programpunkterna har vi på senare tid lämnat våra åsikter på kommunens förslag till 

planprogram i Ryd, som är en plan för hur man vill att Ryd ska utvecklas framöver. Vi tycker 

att man har tagit för lite hänsyn till natur- och friluftslivsvärden när man vill exploatera skogar 

som används som skolskog och artrika skogsområden med arter som exempelvis knärot 

(rödlistad orkidé) och linnea, liksom rödlistade svampar m.m. I december har vi också lämnat 

våra åsikter om utvidgningen av Klyftamon och Stora Bjursjöns naturreservat. Vi tror att det 

kommer bli ett häftigt och mycket värdefullt naturområde och vi bidrog med några åsikter om 

hur skötselplanen kan göras ännu bättre. En 

annan rolig sak som vi har gjort på sistone är 

att dela med oss av våra kunskaper i biologisk 

mångfald till delar av Skövdebostäders 

personal, samt hur de kan arbeta för att främja 

den på några av sina grönytor. Blir spännande 

att se vad det mynnar ut i, stor potential finns 

att gynna mångfalden på grönytorna! 

Till slut vill vi i styrelsen önska er alla en 

god jul och ett gott nytt år!  


