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2 Klimatmanifestationer 
 

Klimataktion arrangerar, vi omställare deltar! 

Begynnelsen: 

https://www.mariestadstidningen.se/2018/11/30/fredagsmanifestation-for-

framtiden 

 

2019-03-15: 

 
Foto: Lisa 

 

2019-09-27: 

 
Foto: Lisa 

 

  

https://www.facebook.com/groups/528265220914215/
https://www.mariestadstidningen.se/2018/11/30/fredagsmanifestation-for-framtiden
https://www.mariestadstidningen.se/2018/11/30/fredagsmanifestation-for-framtiden
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2019-11-29: 

 
Foto: Hjalmar 

Inläggets text i Facebook: 

Tidig bild från dagens manifestation, innan alla skyltar kom på plats. Tyvärr blev 

mina fingrar alltför kalla och stela för att ta ytterligare bilder, med fler skyltar 

och deltagarna i förgrunden. Förresten var inte alla deltagare på plats samtidigt, 

vi var ungefär ett dussin i snitt. Lappar delades ut till förbipasserande, och Greta 

spelades upp i en högtalare. 

 

2020-02-14: 

 
Foto: Hjalmar 

Fler bilder från detta tillfälle finns hos Klimataktion. 

  

https://www.facebook.com/groups/528265220914215/photos/
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2021-10-22: 

 
Foto: Jessica (källa Klimataktion) 

 

  

https://www.facebook.com/groups/528265220914215/posts/1121800501560681
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3 Massmedier 
 

Begynnelsen för Omställningsrörelsen i Mariestad: 

https://www.mariestadstidningen.se/2019/01/24/de-vill-forandra-for-miljon 

 

Jan uppmärksammar att Mariestads-Tidningen haft en klimatbilaga 2019-03-06. 

 

Hösten 2021: Klimatartiklar kommer både oftare och får större utrymme i MT. Se 

även nästa kapitel. 

 

  

https://www.mariestadstidningen.se/2019/01/24/de-vill-forandra-for-miljon
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4 Förebilder 
 

Våren 2019: Anna tycker vi ska kontakta Mariestads-Tidningen för ett personligt 

reportage om oss individer i Omställningsrörelsen och varför vi vill vara med. 

Hösten 2021: Länkar till MT-artiklar och andra personliga beskrivningar finns 

under Kraftsamlingsnätverkets menyval Personligt. 

  

https://koso.se/mt/personligt.php
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5 SpeedArtDesign 2019 
 

En av de aktiviteter vi deltagit i under hösten var på eventet SpeedArtDesign. Vi 

döpte våra arrangemang till Slow-Speed, Re-Design och Art: barn som visade 

sina versioner av hållbara transporter. 

Vi var många som hjälptes åt och mötte många människor under dessa två 

dagar. Vi höll till i två tält vid den västra ingången till Karlsholme folkets park. 

Förutom c:a 15 personer som aktivt deltog i dessa två dagars arrangemang var 

det ett samarbete mellan Omställning Mariestad och Naturskyddsföreningen. 

Dessutom stöttade Studiefrämjandet vår aktion och Klimataktion Mariestad. 

Studiefrämjandet sponsrade och var behjälpliga med att låna ut videokamera till 

oss. Sedan hade El & Larmteknik AB lånat oss material för att visa hållbara 

energisystem. 

El & Larmteknik och vi visade upp hållbara transportsystem som cyklar, elcyklar, 

paketcyklar, elmopeder, elbilar, biogasbilar, solceller kombinerat med V2G-teknik 

och vi visade på möjligheter med energilagring så att vi kan ha 100% 

förnyelsebar energi till det vi behöver. 

Naturskyddsföreningen visade hur ekologiska kretslopp fungerar. 

Klimatrådgivarna visade sin klimatavtrycksmodell. 

Foto: Jan 

Slow-Speed: Hanna och Peter m.fl. hade tävling i att cykla långsamt. 

Re-Design: Vi visade återbruk och minimalistisk konsumtion och Berit 

Bertilsson/Ingegerd Johanssons arbete med detta. 

ART: Skolklasser tillsammans med Klimataktion Mariestad med bl.a. Jessica har 

ritat bilder och gjort konstverk i skolan om hållbara transporter och hade 

utställning i vårt tält. Se några av bilderna och konstverken i dokumentet  

Visioner – Barnens konstverk på SpeedArtDesign 2019 
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6 Skolornas kursplaner 
 

Grön Flagg – se https://www.hsr.se/gron-flagg – har i skrivande stund (hösten 

2019) bara 3 skolor med i Mariestad: Förskolan Österåsen, Torsö skärgårdsskola 

och Vadsbogymnasiet. 

 

  

https://www.hsr.se/gron-flagg
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7 Regeringsuppdrag 
 

Januari 2020 – Två extrakt ur regeringsuppdrag till Naturvårdsverket: 

 Uppdrag att utreda och redogöra för möjligheter och förutsättningar för... 

 ...att stärka utbildning och yrkesutbildning om klimatförändringarna samt 

öka allmänhetens medvetande, delaktighet och tillgång till information i 

frågor som rör klimatförändringarna. 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/01/uppdrag-att-utreda-och-

redogora-for-mojligheter-och-forutsattningar-for-sveriges-genomforande-av-

parisavtalets-artikel-12 

 

Oktober 2020 – Pressmeddelande: 

Sverige behöver göra mer för att möta allmänhetens behov av klimatinformation 

Efter gallring och omstuvning på Naturvårdsverkets webbplats (september 2021) 

finns uppdragets kvarvarande resultat här: 

Hur kan jag minska min klimatpåverkan? 

  

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/01/uppdrag-att-utreda-och-redogora-for-mojligheter-och-forutsattningar-for-sveriges-genomforande-av-parisavtalets-artikel-12
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/01/uppdrag-att-utreda-och-redogora-for-mojligheter-och-forutsattningar-for-sveriges-genomforande-av-parisavtalets-artikel-12
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/01/uppdrag-att-utreda-och-redogora-for-mojligheter-och-forutsattningar-for-sveriges-genomforande-av-parisavtalets-artikel-12
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/sverige-behover-gora-mer-for-att-mota-allmanhetens-behov-av-klimatinformation-24885
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-konsumtionen/hur-kan-jag-minska-min-klimatpaverkan
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8 Blogg 
 

Inlägg på vår Facebook-sida, senaste inlägget överst. 

 

2020-07-11 

Jag har under ca 10 år försökt minska granbarkborren i min skog. Jag har 

myrbaggar, styltfluga och barkbockar samt hackspettar till hjälp. Min ambition är 

att långsiktigt försöka minska på granen på torra platser och där etablera tall ek 

och oxel. Markens naturliga potential av träd och tillhörande ekosystem bör bli 

ett naturligt skydd mot inte bara barkborrar utan all annan påverkan som skogen 

ska tåla långsiktigt. Variation och mångfald. Jag har ett ökat intresse för ev 

plockhuggning av träd som nått en brösthöjds diameter på ca 45 cm. Jag ska 

även återställa de plantage av gran jag av okunskap har i skogen. Började tidigt 

öka andelen björk i granskogen men nu blir det än mer naturligt varierat efter 

plockhuggning av bla gran. På våren lägger jag några granar i soliga lägen där 

granbarkborren trivs. Sedan barkas dessa om angreppet är stort. Det sker på 

pappersbruket eller på den lokala sågen. Jag har några fällor som ger mig svar 

på hur mycket baggar som är på gång just nu. En barkborrehund hjälper till att 

hitta angripna träd. Om angreppet är på många träd blir det plockhuggning av 

dessa och olika åtgärder för skog att återigen gro i dessa luckor i skogen. På 

vintern kollar jag efter röda granar. Är de barkfallna får de stå åt de naturliga 

fienderna till barkborren. Hackspettar och andra som lever på de döda träden. 

Vid genomgång den 8 juli med barkborrehund fanns det inga angrepp alls. 

Mitt mål är att restaurera skogen. Den ska få utvecklas så likt en naturlig skog 

det går. Jag kommer att avverka genom plockhuggning de träd som är stora och 

kan ge virke för byggnation och inredning. Andelen pappersmassa kommer att bli 

låg och grot nästan obefintlig. Tillväxten per år är ca 450m3. Plockhuggningen 

kommer begränsas till max 300m3 per år. Mark kommer återbäras så det blir fler 

våtmarker. Avverkningen styrs av användningen till något som kan användas i 

flera generationer. Sågas och hyvlas lokalt för bästa anpassningen till virkets 

möjliga användning. Det som är spännande i denna kråksång är att virket får ett 

bra värde både som byggmaterial men också som värde som kan argumenteras 

hos de som jobbar med trakthyggen. Fibervirke ger inte skogsägaren särskilt 

mycket mer än bekymmer med stormfällning, återväxtarbete, granbarkborre 

mm. Sågbart virke ger pengar till båda typerna av skogsbruk. Poängen med mitt 

val är att jag har skogen kvar men trakthyggesbrukaren har blivit av med sin och 

skaffar ofta en granåker som det blir röjning, kompletterande plantering, 

barkborrar, körskador vid gallring, rotröta, stormfällningar mm i. Jag har också 

mycket olika problem men de är roligare att ta itu med än de ovan. 

https://www.facebook.com/OmstallningMariestad
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En sak som skogsägare ofta slås av är tidsaspekten. Jag har kontroll ca 20 år till 

sedan får jag följa vad som händer som ängel. Fler saker i våra liv borde vara 

med nästa generations bästa i tanken. 

VH Jan Bertilsson 

 

2020-05-26 

 

Några skor på vandring för livet med planetens gränser som vägval för vidare 

steg efter den 30 maj? 

Mina skor har deltagit i: 

 Potatisupproret 

 Lagerhusförändringen 

 Eldrift i transporterna 

 Andelar i vindkraftverk  

 Bygga hönshus 

 Hyggesfritt skogsbruk  

 Trähusbygge av plockhugget virke 

Vad har dina skor gjort för avtryck på jorden sista tiden? 

VH Jan Bertilsson 

 

2020-04-18 

[Länk till www.gp.se: Sjuksköterskan Katja hoppade av – och blev klimatrebell] 

https://www.gp.se/1.26176879
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Det är bra att ta ställning. Vi behöver veta vad vi vill. Kan resiliens, hållbarhet, 

självförsörjningsgrad, lokal ekonomi och resurshushållning bli vår nya vardag? 

Det skadar inte att pröva.  

Cykla till jobbet, du blir friskare och sparar tid från gymmet.  

Semestra hemma och få råd att amortera på din bostad.  

Konsumera mindre och du har råd med att avvara egen bil och hyr en elbil när 

du verkligen behöver, bor du på landet så är en begagnad elbil rena spargrisen. 

Laga och vårda dina saker, sälj det du inte behöver, så kan du jobba mindre och 

hinna laga din egen mat från grunden.  

Att leva med jorden som föder oss ger mer harmoni och gladare människor.  

Kom med oss du med. 

VH Jan Bertilsson 

 

2020-04-18 

Framtidens användning av skogsråvara är 

problematisk. Skogsindustrin har en alltför 

ensidig bild av vilka möjligheter skogen har 

för omställning från fossilt till förnyelsebara 

källor. Här finns en stor risk och en möjlighet. 

Hur tänker vi använda fiberråvara i 

framtiden? Just nu tar vi ut mer fiber ur 

skogen än vad som är optimalt för den ökade 

klimatnytta skog kan göra för oss. Vi behöver recirkulera pappersprodukter i 

mycket högre skala än idag. Papper från massaved är inte hållbart med den 

definitionen att det ska finnas skogar kvar till nästa generation. Gammal skog är 

en bristvara i dag. Skogar med hög resiliens saknas. Det vi har gott om är 

granplantage som har låg artrikedom och hotas av klimatförändringar. Insekter, 

stormar, torka, fel ståndsortsanpassning, fel proveniens mm. Har du odlat skog 

på senaste tiden ser du hoten framför dig. Ta möjligheten att återskapa skogar 

som har träd av flera sorter, ett ekosystem som fungerar uthålligt, klarar 

klimatförändringarnas påfrestningar, ger sågbart virke till hus och möbler, 

sociala värden och turistintäkter. Kalhyggen blir inte nya skogar med de värdena. 

Det blir fiberåkrar som är sårbara. Hoppas det får det utrymmet det förtjänar på 

konferenser som skogsindustrin håller. Men deras trovärdighet är starkt 

ifrågasatt. Ta en tur till skogen i helgen. Notera om du ser någon skog. Det vill 

säga olika träd som är äldre än 75 år och har ett buskskikt under sig och ett 

fältskikt med gräs och örter. Död ved med många svampar i. Hålträd med fåglar 

i. Tickor på stammarna. I skogen bör finnas spår av djur av många olika slag. 

Grattis, du har i så fall lyckan att vara i en skog. Hoppas att den inte blir 
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kalhygge nästa säsong. Plockhuggning, som tar några av de grövsta träden, 

bevarar flera av de värden en skog har. 

 

2020-04-12 

Vi måste hjälpas åt att sköta om planeten vi bor på. Här är några tips på vad du 

kan göra och ha kunskap om. 

Texten är redigerad från Naturskyddsföreningen men det finns liknande texter på 

Greenpeace, Klimatriksdagen och andra organisationers sidor. Vi måste vara 

tydliga med hur vi kan agera med bästa klimatprestanda och biologisk mångfald 

för ögonen. 

Världshaven absorberar stora mängder koldioxid och ekosystemen vid kusterna, 

som mangroveskogar och sjögräsängar, binder stora mängder kol. De är så 

kallade kolsänkor och är därför viktiga för att dämpa den negativa delen av 

växthuseffekten. 

Drygt hälften av det kol som lagras av levande organismer finns i haven och 

kallas blått kol. Kol som tagits upp av havslevande djur och växter kan bevaras 

bundet på havsbotten eller i mangroveskogen under tusentals år, vilket är längre 

än den tid kol lagras i exempelvis regnskogen. 

Vi behöver återskapa väl fungerande ekosystem i haven och vid kusterna för att 

bevara en värdefull möjlighet att lagra växthusgaser. Utsikterna att mildra 

klimatförändringen ökar om vi återskapar möjligheterna för dessa ekosystem. 

Världshaven absorberar och binder motsvarande mängder kol som den globala 

transportsektorn släpper ut under ett år. Ändå har det blå kolet förbisetts i 

klimatdiskussionen. 

Att bevara eller restaurera de här ekosystemens förmåga att binda koldioxid är 

en viktig aspekt i arbetet med att förebygga ytterligare klimatförändringar.  

Det är framför allt de kolbindande mangroveskogarna, salt- och sjögräsängarna 

som måste restaureras och bevaras för att inte växthusgaserna i atmosfären ska 

öka ännu mer. 

Att äta lokala vegetariska produkter har fler positiva effekter än vad de flesta 

vet. Bland annat att skydda havens ekosystem. Att avstå från fossila drivmedel 

har också god påverkan på de marina ekosystemen. 

 

2020-04-10 

Skogen tar upp hälften av det koldioxid vi 

släpper ut. Det upptaget kan bli större om vi 
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odlar mer skog och låter den växa längre tid. Det är också nödvändigt att 

drastiskt minska kalhyggesbruket. Om vi lät skogen växa och bli äldre bevarar vi 

mera av skogens värden, bl.a. den biologiska mångfalden i skogen. Samtidigt 

måste våtmarker i skogen återskapas. Att lägga igen en del diken i skogen är 

därför viktigt. I kärr, mossar och myrar sker en stor del av skogens lagring av 

kol i växtdelar som har en mycket långsam nedbrytning. 

Dessa åtgärder kan leda till att skog tar upp dubbelt så mycket CO2 som vi 

släpper ut. Detta gör att vi kan ta tillbaka en del av den CO2 som vi har för 

mycket av i atmosfären idag. Från 415 PPM till kanske närmare 350 PPM.  

Virke till byggnation kan skogen förse oss med utan kalhyggen. Fiber till 

pappersmassa får vi delvis odla på andra ställen. I Indien är pappersmassa gjord 

på halm vanlig.  

Vill du lära dig mer, gå lokala kurser om skog på Naturskyddsföreningen i 

Mariestad. De börjar i slutet av september igen. 

 


