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Hjälp oss att skydda Jokkmokks värdefulla skogar. 
Stöd Steget Föres arbete med ett bidrag till Urskogsfonden. 

Steget Föres skyddsarbete av unika 
Jokkmokkskogar har pågått sedan starten 
1986.  Mats Karström jobbar ideellt tre dagar i 
veckan. 

Målet är att till 2022 långsiktigt ha skyddat 
150 skogar som naturreservat, Natura 2000, 
biotopskydd och naturvårdsavtal. 

Diskussioner om skydd förs med bl a 
Sveaskog, SCA, Vattenfall, Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen. 

Du som vill veta mer om vårt arbete eller kan 
tipsa om skogar med höga naturvärden är 
alltid välkommen att kontakta oss. 

Hör gärna av dig om du vill veta mer till 
Kristien Kappers på 076 - 076 47 96. 
Mer info hittar du här: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/dela-mera   

Allt fler väljer att hyra, låna, ge bort, byta 
eller köpa begagnat istället för att köpa nytt. 
Att dela ger större tillgång till saker, utan att 
behöva bidra till onödig konsumtion. 
Här listar vi några tips på vad du kan göra:
• Låna ut! Berätta för andra i din 

trappuppgång eller på din gata vad du 
lånar ut genom att sätta upp lappar på 
din dörr eller brevlåda.

• Låt en TaGe flytta in! Det kan vara 
en hylla eller ett bytesrum på tex din 
arbetsplats eller på förskolan. 

• Låna  utrustning av Fritidsbanken! Läs 
mer på kommunens hemsida. 

Slutslängt! 

Kontakt:
Mats Karström, Vuollerim: 
0976 - 101 20 mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se
Sonja Kuoljok, Jokkmokk: 
073 - 828 04 53  sonjakuoljok@gmail.com 
Urskogsfonden:
Bankgiro: 419-8032 
Swish: 123 500 88 59
Mer info: jokkmokk.naturskyddsforeningen.se/urskogsfonden



Året inleddes traditionsenligt med 
fågelbordstävling. Till Vuollerimbornas lycka 
var den vitryggiga hackspetten fortsatt 
kvar på besök. De plockade enkelt hem 
vandringspokalen.  
Steget Föres arbete för att skydda skogar 
har tagit stora kliv framåt. Tack vare Mats 
Karströms intensiva förhandlingsarbete 
under hösten är ett 30-tal skogar nära att bli 
långsiktigt skyddade. 
I våras startade kretsen en studiecirkel i att 
inventera skog som en del i länsförbundets 
satsning. Intresset var stort i Jokkmokk och 
över 15 personer har deltagit i exkursioner 
och träffar.
Under våren anordnade kretsen holkbygge 
för barn. Senare blev  det utflykter runt 
Talvatissjön/Dálvvadisjávrásj.
De traditionsenliga fågelutflykterna fortlöpte 
under våren i Vuollerim och Jokkmokk och 
med fågeldygnet i Porsitjärn som avslutning. 
På årets slåtter i Persbacka gick det fort att 
slå ängarna när över 15 personer deltog. 
I sprakande höstfärger guidade Gunilla 
Falk våra medlemmar uppe på Luvosberget. 
Under Framtidsveckan plockade vi skräp 
tillsammans med ett gäng sfi-elever och 
gick på skogsvandring. Klädbyte på bibblan 
blev succé. När Urpo Taskinen kom cyklande 
från Vittangi blev Kristien Kappers och Olav 
Bosma i Kåskats så taggade att de blev stolta 
ägare av kommunens första velomobil. 
I webbinariet Skogen, stillheten och dess 
värde belyste olika föreläsare skogens värde 
och dess betydelse för hälsa och den lokala 
ekonomin. Intresset var stort hos bland 
annat lokalpolitiker och tjänstemän. När 
Berth-Ove Lindström i november skulle 
föreläsa digitalt om ugglor och rovfåglar drog 
han storpublik med över 140 uppkopplade.  
På dagen för internationella rättigheter 
deltog kretsen i riksföreningens digitala 
ljusmanifestation för miljöförsvare. Längs 

Onsdag 25 mars 2021 

Kallelse till digital kretsstämma
Varmt välkommen på årets kretsstämma som även detta år sker på zoom. Handlingar 
till årsmötet publiceras på kretsens hemsida senast 20 februari. För att få en länk till 
mötet anmäl dig till jokkmokk@naturskyddsforeningen.se eller via formulär du hittar på 
hemsidan i god tid före mötet. 
Tid: kl 19:00 

Styrelsen välkomnar motioner till kretsstämman. Välkommen att skicka motioner per 
e-post till jokkmokk@naturskyddsforeningen.se eller med post senast den 15 februari.  

Kretsens valberedning välkomnar förslag och synpunkter från alla medlemmar. 
Valberedningen består av ordinarie ledamöter Anna-Lisa och Tommy Nyberg och suppleant 
Lars Thomsen
Kontakt: Tommy Nyberg 0971 - 554 46

Under året så sågs rovfjäril i Jokkmokks kommun för 
första gången. Foto: Mats Karström 

Vill du ha mailutskick från oss? Hör av dig till jokkmokk@naturskyddsforeningen.se så får du 
information om aktiviteter fortlöpande. Följ också gärna vår sida på facebook. 

Söndag 10 januari 2021  
Fågelbordstävling 
Vilka fågelarter får vi besök av på fågelborden 
i år? I år sker fågelbordstävlingen för 18:e året 
och för första gången är även Porjus med. Det 
ansträngda läget med pandemin gör att vi 
måste begränsa antalet deltagare. Tre mindre 
lag från Vuollerim, Jokkmokk och Porjus 
kommer att färdas mellan ett antal fågelbord 
med start kl 10.  

Vill du delta i ett av lagen eller tipsa om 
ett besök vid just ditt fågelbord? Varmt 
välkommen att höra av dig till lagledarna!  

Du som inte deltar i lagtävlingen vill vi 
uppmana att rapportera på Artportalen från 
ditt fågelbord eller en skogsmatning. 

Tävlingsresultatet kommer att publiceras på 
vår hemsida senast 11 januari.

Tisdag 15 december 2020
Naturåret 
I denna upplaga av Naturåret 2020 fick vi ta del av fyra olika bildvisningar. Mats Karström, André 
Strömberg, Emma Nilsson och Lars-Ture Lindholm bjöd på några av deras bästa naturminnen 
och händelser från året. Som mest var vi över 65 uppkopplade. Även om vi saknade kaffestunden 
tillsammans var vi glada över så stort deltagande. Det blev en fin liten pratstund efteråt med 
hälsningar från söder till norr. En glad överaskning var att få höra om nystartade Fältbiologerna i 
Kiruna. Nu hoppas vi att fler unga hänger på! 

Välkommen att höra av dig till oss i styrelsen! Maila oss på jokkmokk@naturskyddsforeningen.se 
Allas kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida: jokkmokk.naturskyddsföreningen.se/styrelse

Tofsmes vid Getbergets matning. Foto: Emma Nilsson

Lagledare
Mats Karström, Vuollerim:  0976 - 101 20, mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se
Emma Nilsson, Jokkmokk:  070 - 356 29 10, emmanilsson1978@gmail.com
Malin Karlsson, Porjus: 070 - 251  08 82, charlin_k@hotmail.com

Storgatan i Jokkmokk brann ljusen för alla 
som utsatts för hot, trakasserier och våld. 
Vi avslutade året med ett digitalt Naturår. Drygt 
60 deltagare fick ta del av en bildkavalkad av 
olika händelser och naturupplevelser från året 
som gått. 
Ett stort varmt tack till alla er som deltagit i 
och organiserat årets aktiviteter eller på annat 
sätt stöttat oss. 
Och sist, men inte minst ett stort varmt tack 
till dig för ditt stöd som medlem. Tack vare dig 
är vi en stark röst. 
Nu ser vi fram emot ännu ett händelserikt år!  

/Styrelsen 2020
Ida Jansson 
Mats Karström  
Lotta Silfver 
Lars-Ture Lindholm
Kristien Kappers 
Gunilla Falk
Ann-Marie Smeds
Anna Winther

Några glimtar från året

Framsida: Sorgmanteln är en av vår vackraste fjärilar. Foto: Mats Karström


