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Vi måste öka insatserna för att rädda biologisk mångfald både i jordbrukslandskapet, 
skogslandskapet, vattenlandskapen och vardagslandskapet!  
 

– Uttalande  från Naturskyddsföreningen Kalmar län   

 

 

Naturskyddsföreningen Kalmar län har på länsstämman hösten 2020 uttalat oro över 
utvecklingen i både jordbrukslandskapet, skogslandskapet, vattenlandskapen och 
vardagslandskapet och vill uppmana Sveriges riksdag och regering att öka takten i 
bevarandet av vår biologiska mångfald! 
 
Vi har ett ansvar mot alla arter att bevara deras livsmiljöer och också ett ansvar mot 
våra barn och barnbarn och kommande generationer att de skall få leva på en 
fungerande planet och ha möjlighet till samma rika naturupplevelser som vi. 
 
När symbolarter som skogarnas trummande välbekanta hackspett spillkråkan, 
sommarens pilande, svirrande luftakrobater tornseglarna, ängarnas och hagarnas 
klassiska gula slåttergubbar kommit upp på Artdatabankens rödlista över hotade arter 
måste vi agera kraftfullare. Vi oroar oss också för skogsalmen och asken och vill se större 
insatser för att bevara dessa våra ”urträd” bland de ädla lövträden. 
 
 
Vi behöver göra en storsatsning för att rädda den biologiska mångfalden: 
 

• Skydda betydligt större arealer med gammal skog och öka även den generella 
naturvårdshänsynen i skogsbruket. Behåll systemet med att avgränsa nyckelbiotoper. 
 

• Satsa mer på det småskaliga jordbrukslandskapet, öka arealen ängs- och hagmarker som 
hävdas. Skapa naturvårdsbesättningar av kreatur som betar fler och större arealer. Öka 
arealen ekologiskt odlad mark. 
 

• Tillskapa fler våtmarker i landskapet. 
 

• Ta krafttag för att minska övergödning av hav och sjöar. 
 

• Fler artprojekt för att rädda arter som t ex spillkråka, tornseglare, slåttergubbe, alm, ask 
med flera arter. 
 



• Rädda städernas grönområden och gamla träd. Satsa på renovering och restaurering av 
hus istället för stora nybyggnadsprojekt. 
 

• Skapa fler ängsytor och bi-vänliga miljöer. Odla fler ängsväxter. 
 

• Skapa fler gröna jobb med inriktning att bevara och vårda biologisk mångfald i den natur 
som finns nära där vi bor. Ställ om kommunernas monotona gräsytor till blommångfald 
och odlingsytor. 
 

• Gör en utbildningssatsning till både skolor, företag och kommuner om hur vi kan bevara 
biologisk mångfald i vardagslandskapet. Hur alla kan bidra i sina trädgårdar, i parker och 
andra grönområden.  

 
Det går att vända utvecklingen i positiv riktning men vi måste agera NU! 
 
 
Naturskyddsföreningen Kalmar län 
 
   +   Namnunderskrifter av styrelsens kretsledamöter 
 


