
... och vad nytt sedan sist? 

Så är då ännu ett år på väg att ta slut. För 
Naturskyddsföreningen har det varit ett hän-
delserikt år. På riksstämman i Örebro valdes 
en ny ordförande. Efter 12 år på posten valde 
Mikael Karlsson att tacka för sig och stäm-
man valde Johanna Sandahl till efterträdare. 
Vi har därmed fått en väldigt kunnig, påläst 
och engagerad ordförande, som jag tror kom-
mer se till att Naturskydsföreningen fortsät-
ter vara en stark folkrörelse för miljöfrågor 
och naturskydd. Även här i kretsen blev det 
ordförandeskifte, då undertecknad, efter ett år 
som vice ordförande axlade manteln efter Urpo 
Taskinen. Urpo finns kvar och är lika engag-
erad som förut, men han kan nu ägna mer tid 
åt sin roll som länskoordinator. På detta sätt 
kommer han att kunna hjälpa inte bara oss i 
Övertorneå Naturskyddsförening, utan även 
våra vänner runt om i Norrbotten. 
 
I april anordnade vi länsstämma här i Över-
torneå. Vi höll till på Tornedalens Folkhögs-
kola, och hade representanter från runt om i 
länet. Förutom själva stämman, hade vi även 
en dag med föreläsningar och underhållning. 
Ekoturism var temat, och vi fick höra Cecilia 
Lundin berätta om sin turismverksamhet i 
Jokkmokk, som fokuserar mycket på snö, och 
Per Jiborn från svenska ekoturismföreningen 
berättade om ekoturismens förutsättningar och 
möjligheter. Själv berättade jag om hur jag 
reste till Costa Rica utan flyg förra hösten.  
 
17-25 maj anordnades för första gången Fram-
tidsveckan i samtliga kommuner i Norrbotten. 
Drivande bakom det hela var främst Gösta 
Eriksson från Boden, och det blev väldigt 
framgångsrikt, med hela 475 olika aktiviteter 
anordnade av fler än 250 olika aktörer! Det 
var föreläsningar, klädbyten, fågelskådningar, 
kosläpp, elbilar och velomobilturné, bara för 

Via Naturkontakt kan du: 
• Diskutera med medlemmar i hela landet 
• Korrigera dina egna medlemsuppgifter
Kom med! 
http://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se 

att nämna några. Landstinget och många av 
länets kommuner bidrog med finansiering, och 
det fanns samordningsgrupper i varje kommun. 
Just nu har vi på länsnivå börjat arbeta för 
Framtidsveckan 2015.  
 
Sedan har det förstås varit val till såväl Eu-
ropaparlament som kommun, landsting och 
riksdag.  Som partipolitiskt obunden förening, 
har Naturskyddsföreningen möjlighet och 
ansvar för att försöka påverka makthavare och 
beslutsfattare, oavsett partitillhörighet. I valen 
fick människorna i Sverige möjlighet att säga 
sitt. Det finns dock många som inte har en röst 
i valen - utrotningshotade djur, urskogar som 
hotas av avverkningar, ekosystem som drabbas 
av klimatförändringar, kommande generationer 
som står inför en framtid där giftiga kemikalier  
blir allt svårare att undvika. För dessa är det 
viktigt att Naturskyddsföreningen fortsätter sitt 
arbete, och får vår makthavare att förstå vikten 
av en hållbar utveckling av samhället.
 
Som ni kan läsa i denna utgåva av Strömstaren, 
så är ett nytt gruvhot mot Torneälven och alla 
vi som bor längs den, på gång. Vi har från 
föreningens sida börjat arbeta tillsammans 
med vår finska naturskyddarvänner för att 
försöka motarbeta Mawsons prospekteringar 
av guld och uran i Natura-området Rompas. 
Kortsiktiga gruvsatsningar där insatsen är två 
älvar och skyddade naturområden är inget vi 
önskar. Vi vill istället se lösningar där vår älv, 
natur och klimat bevaras och används hållbart 
för att gangna både nuvarande och kommande 
generationer.

Mattias Johansson
ordförande

Vad vill du?
Har du en idé och skulle vilja diskutera 
den så är vi öppna för förslag. Det är 
lättare och roligare att planera och genom-
föra aktiviteter om många deltar! 

Ni är inte här för vår skull. 
Vi är här för er skull!

/Styrelsen

Vi i styrelsen representerar dig som medlem i Övertorneå 
Naturskyddsförening. När vi planerar och genomför ak-
tiviteter gör vi det med målsättningen att våra medlemmar 
ska kunna och vilja delta. Till syvenede och sist är vi dock 
bara en grupp människor, och vi uppskattar inspiration och 
önskemål om aktiviteter. Har du önskemål om aktiviteter? 
Föreläsningar, vintersafari, trädgårdstips, solfångarbygge, 
blomsterutflykt, kanotpaddling, studiecirklar, filmkväll? 
Eller något helt annat? Hör av dig med önskemål om vad 
du skulle vilja göra. 

För ett ekologiskt 
hållbart Norrbotten

Resultat Framtidsveckan 2014:  
250 arrangörer & 475 aktiviteter.  
Nu kör vi igen, i alla kommuner i Norrbotten! 
Kom med! 
1. Gilla och följ 
framtidsveckan.norrbotten.2015 på Facebook. 
2. Diskutera med andra i Ekosam-gruppen för 
din kommun i Facebook - länk i högra spalten 
på www.framtidsveckan.nu
3. Följ på Twitter -  
https://twitter.com/framtidsveckan
4. Engagera dig i din kommun eller i hela 
Norrbotten, ta kontakt med: 
Gösta Eriksson, 070-230 00 39 
092117507@telia.com 
Urpo Taskinen, 070-629 58 02 
urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se 
Mattias Johansson, 070-209 03 90 
bjumis@gmail.com

Lappugglan, [Strix nebulosa lapponica] är 
en art som huvudsakligen syns vid kusten 
i Norrbotten. Har du sett den eller någon 
annan spännande fågel kan du berätta det 
på www.nof.nu
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Guld och uran hotar 

Torneälven
Den 10 oktober åkte några representanter för 
Övertorneå Naturskyddsförening, tillsammans 
med våra finska naturskyddarvänner i Lapin 
luonnonsuojelupiiri, ut till Rompasområdet, 
mellan Övertorneå och Rovaniemi, på fält-
besök. Det är här, i ett Natura-område med höga 
naturvärden som det kanadensiska prospekter-
ingsbolaget Mawson resources Ltd har hittat 
höga halter uran och guld. Gruvverksamhet i 
allmänhet och uranfyndigheter i synnerhet har 
en mycket negativ inverkan på natur och miljö. 
Rompasområdet, där Mawson prospekterar är 
ett Natura-område med höga naturvärden, mitt 
på vattendelaren mellan Torne- och Kemi älvar.  
Området avvattnas via Tengeliöjoki, som rinner 
ut vid Aavasaksa, mitt emot Övertorneå. Ett 
utsläpp av giftigt/radioaktivt material i Torneäl-
ven skulle vara förödande inte bara för djur- och 
växtliv, utan även för befolkningen och Torne-
dalen som naturskönt område med vacker natur. 
Vid fältbesöket visade Mawsons VD Michael 
Hudson hur prospekteringsarbetet går till. Det 
var intressant, och det finns inte mycket att säga 
om det nuvarande arbetet. En framtida gruva 
är dock något som är mycket oroande! Vi har 
därför inlett ett samarbete med Lapin luonnon-
suojelupiiri för att informera och skydda vår 
vackra Torneälv!

www.overtornea.naturskyddsforeningen.se
och

www.facebook.com/overtornea.naturskyddsforening

A

31 augusti anordnade vi en svamputflykt vid 
Onkijärvi. Svampkonsulenten Katarina Persson 
från Kukkola introducerade noviser och hjälpte 
redan kunniga att hålla reda på ätliga och giftiga 
svampar. 
Kännetecken och särskilda saker att beakta gicks 
igenom innan deltagarna gick ut och letade svamp 
på egen hand. När vi sedan återsamlades, blev 
det såklart en del repetition och genomgång av de 
svampar som hittats. 
Som avslutning stekte vi svamp på muurikka och 
njöt av det fina vädret. 
Vi hoppas kunna anordna fler liknande   utflykter 
framöver. Har du något särskilt önskemål? Hör då 
av dig! 
 
Mattias Johansson
070-20 90 390
bjumis@gmail.com

Julkul på Hanhivittikko 

Lördag 29 November är det Julkul på 
Hanhivittikko fäbod! Hanhivittikko vänner 
anordnar hästsläde, julgröt, pulkbacke, lot-
teri och mycket annat. 
Övertorneå Naturskyddsförening kommer 
också finnas där. Kom och prata, umgås och 
delta i våra roliga aktiviteter för barn och 
vuxna! 
Tider: 11.00-14.00
Aktivitetsbiljett: 50 kr/person, 100 kr/familj

www.hanhivittikko.se

Lyckad svampexkursion vid 
Onkijärvi

http://www.hanhivittikko.se

