
50 år av naturengagemang 

Miljöengagemanget kring Söderåsen var stort för 50 år sedan. Många ville stoppa omvandlingen från 

bokskog till granskog. Engagemanget ledde till att Föreningen Söderåsens Natur (sedan namnändrat 

till Naturskyddsföreningen Söderåsen) bildades 1972. Påtryckningar på politiker ledde till 

bokskogslagen 1974 och omvandlingen av åsen stoppades. Om det och mycket mer som hänt på 

Söderåsen under de senaste 50 åren kan ni läsa om i detta nummer av Söderåsbladet.  

Intresset för naturen på Söderåsen är alltjämt stort men vi är betydligt färre som är aktiva i 

föreningen idag än för 50 år sedan, vilket kanske är ett tidens tecken men ack så trist. Några nya 

ansikten dök upp på den träff vi hade i Åstorp i våras för att locka fler till föreningen vilket var positivt 

men det var tyvärr ingen rusning till träffen. Kanske beror detta på att vi inte har någon lika 

brännande lokal fråga, som bokskogsfrågan för 50 år sedan, att jobba med för stunden.  

Om vi höjer blicken från de lokala miljöfrågorna till de nationella vill jag relatera till den undersökning 
som Naturskyddsföreningen gjort inför årets riksdagsval. Naturskyddsföreningen bedömer att hälften 
av partierna har ”mycket låga ambitioner vad gäller klimat- och miljöpolitiken”. Dessutom har flera 
partier till och med sänkt sina miljöambitioner sedan förra valet, trots den pågående klimat- och 
naturkrisen. Och ju längre ut till höger partiet befinner sig desto sämre är det beställt med klimat- 
och miljöpolitiken.  

Det finns självklart många frågor som är viktiga inför valet. Sjukvård, skola, kriminalitet mm måste 
givetvis få ta plats men att miljöfrågan är så frånvarande bland flertalet politiska partier är obegripligt 
och djupt oroande. Ingen kan rimligtvis ha undgått att vi just nu ser effekterna av 
klimatförändringarna på flera håll på jordklotet. Inte minst den torka som i år drabbat södra Europa 
vilken kan vara den värsta under de senaste 500 åren beroende på låg nederbörd och höga 
temperaturer. Och det är inte bara i Europa torkan är påtaglig utan det gäller flera områden på norra 
halvklotet. Samtidigt har stora områden i Indien och Pakistan drabbats av översvämningar. Det är 
några exempel på hur klimatförändringarna påverkat vädret i år. Torka och översvämningar är idag 
ett allvarligt hot mot matproduktionen runt om i världen.  

FNs klimatpanel IPCC varnar för att åtgärder mot klimatet och naturkrisen (förlust av biologisk 
mångfald) är akut, åtgärder krävs för att minska utsläpp från fossil förbränning radikalt med start nu.  

Att då, som flertalet partier i Sverige gjort under sommaren, locka väljare genom att föra fram förslag 
på att sänka skatter på drivmedel vilket ökar förbrukningen och därmed utsläppen är såklart helt fel. 
Det är dessutom så att trots att drivmedelspriserna ökat under det sista året lägger vi en mindre 
andel av vår disponibla inkomst på drivmedel idag än för 10-20 år sedan till följd av reallöneökningar 
och väsentligt energisnålare bilar.  

En hög representant för FN-organet Meteorologisk världsorganisation uttalade sig nyligen. ”Rösta 
inte på partier som inte tar klimatförändringarna på allvar”. Jag håller med till 100 procent. 

Nog talat om svenska politikers bristfälliga miljöambitioner.  

Under en stor del av föreningens femtioåriga historia har Maglaby kärr varit på tapeten. Det har 
under många år diskuterats och planerats för åtgärder för att öka vattenmängden genom att tömma 
kärret på sediment. Och med hjälp av LONA-bidrag och bidrag från Naturskyddsföreningen och 
markägaren Vrams Gunnarstorp är nu äntligen detta arbete, som beskrivits i tidigare Söderåsblad, 
igång. Det är väldigt glädjande. 
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