Tack för den här tiden!

					
Efter att jag, vid årsskiftet 2012-2013
flyttade till Hedenäset, dröjde det ca tre
månader tills Övertorneå Naturskydds
förening hade årsmöte. Jag blev inför
mötet uppringd av kretsens valberedning som undrade om jag var intresserad av att engagera mig i styrelsens
arbete.
Året innan hade jag deltagit i Naturskyddsföreningens traineeprogram, och fått lära mig mycket
om hur föreningen fungerar och arbetar såväl på
riksplanet som på lokal nivå. Träffarna på rikskansliet på Södermalm i Stockholm, och arbetet med
klädbytardagen i Göteborg där jag bodde 2011-12
var roliga och lärorika upplevelser. Jag tackade
därför ja, på valberedningens förfrågan, eftersom
jag gärna ville bidra i föreningens arbete och se hur
det fungerade på en liten ort. Jag valdes till vice ordförande, och ett år senare valdes jag till ordförande.
En roll som jag nu haft i två år, och fått lära mig
ännu mer om hur det är att leda styrelsearbetet i en
ideell förening. På en liten ort är det inte alltid lika
lätt att få till många roliga och intressanta aktiviter.
Med mindre medlemsunderlag blir det svårare att få
tag i personer som kan delta, och dela arbetsbördan
som trots allt krävs när en förening ska genomföra
olika former av aktiviteter. Trots det har vi under
de åren som jag arbetat i styrelsen deltagit i och
genomfört en rad olika aktiviteter och arrangemang.
Vi har åkt på utflykter tillsammans med kommunens
skolelever och Naturguideeleverna från Tornedalens Folkhögskola, deltagit på marknader både i
Övertorneå och Juoksengi, bidragit till arbetet med
30-årsfirandet av Övertorneå som Eko-kommun,
anordnat fågelskådning, klädbytardagar och kanotpaddling. 2014 anordnade vi även Länsstämman
för Naturskyddsföreningen i Norrbotten, som blev
väldigt lyckad, med kringarrangemang för barn,
intressanta föreläsningar och skönsång vid sidan av
själva stämmoförfarandet.
Det som vi haft absolut störst framgång med under
mina år i Övertorneå Naturskyddsförening, är nog

ändå vårt engagemang i frågan kring gruvprospekteringen i Rompas, mellan Ylitornio och Rovaniemi. Mawson Resources projekterar efter guld och
uran i ett Natura 2000-område som ligger på vattendelaren mellan Kemi- och Torneälv. En gruva i det
området innebär, förutom den uppenbara inverkan
på djur, växter och natur på plats, även att Torneälven riskerar att påverkas av utsläpp från gruvan. Via
Tengeliöjoki avvattnas området ut till Torneälven.
Liknande utsläpp har skett från det misslyckade
gruvprojektet i Kaunisvaara och inte minst i finska
Talvivaara. Därför ser vi allvarligt på planerna på en
gruva i detta känsliga område. Övertorneå Naturskyddsförening har tillsammans med finska naturskyddare engagerat sig för att visa på det okloka i
en gruvetablering i Rompas. Detta har möjliggjorts
genom projektmedel från Naturskyddsföreningens
rikskansli, och att vi anställt Tarja Leinonen, som
gjort en fantastiskt arbete med att hålla kontakten
med våra finska kamrater samt planera och möjliggöra det inventeringsläger som anordnades i augusti
2015. Ca 20 deltagare från Finland och Sverige
inventerade, under ledning av experten Olli Manninen, området där Mawson Resources projekterar.
Resultat var fantastiskt bra - över 2000 olika fynd av
rödlistade arter gjordes. Vi hoppas kunna fortsätta
arbetet med att skydda natur i vårt närområde.
Nu är det snart dags för årsmöte igen, och jag har
denna gång valt att tacka nej till fortsatt ordförandeskap. Kommande tillökning i familjen och den tid
som jag kommer behöva ägna åt detta, gör att andra
engagemang tyvärr får stryka på foten. Av hänsyn
till kretsen vill jag inte ställa upp som ordförande,
när jag inte vet med säkerhet att jag kommer kunna
ägna den tid och ork som uppdraget förtjänar. Naturskyddsföreningens arbete är glädjande och väldigt
viktigt. Jag hoppas kunna bidra även framöver, om
än i något mindre omfattning. Jag hoppas att kretsen
kommer att fortsätta sitt arbete, och att nästa ordförande, tillsammans med styrelsen och er medlemmar, lyckas göra ännu bättre saker!
Santiago de Chile 2016-03-06
Varma hälsningar (och längtan till vintern) från

Mattias Johansson
avgående ordförande

Projektet ”Ingen urangruva vid Torneälven”

att cykla till Paris
- lätt och roligt

Projektet syftar till att sprida kunskap
om malmprospekteringsbolaget Mawson Resources Ltds agerande i finska
Ylitornio, i det s k Rompas- och Rajapalot området. Det har nu varit igång
från mars 2015 och det stora som har
hänt är inventeringslägret i augusti som
gav ett stort antal fynd.

Den 8 november på kvällen satte jag
mig i velomobilen hemma på Byvägen 51 i Juoksengi och cyklade till
järnvägsstationen i Ylitornio. Utan
större problem lyftes den 35 kg tunga
velomobilen med packning in i konduktörsvagnen. Cykelturen mot klimattoppmötet i Paris hade börjat.

På sensommaren, 15-21 augusti, arrangerade vi tillsammans med finska naturskyddare ett finsk-svenskt
skogsinventeringsläger som blev en jättesucce! Vi
fick över tjugo inventerare att delta med inventering
i Rompas och Rajapalot-område och en stor del av
dem var med hela veckan.

Där i sovvagnen funderade jag över vilken
fantastisk resurs vi har här alldeles intill hela
längden av Övertorneå ekokommun. Finska
VR kör tåg minst två gånger i veckan alldeles
nära på andra sidan gränsen. Hur många i kommunen vet om det?! Dessutom, när man ska ha
med sig en cykel, då fungerar det med VR. Det
är en aning billigt också, 5 euro kostar det att
ta med en velomobil till Helsingfors.
Via svenska järnvägsnätet får man först cykla
ner till Gävle innan det finns någon möjlighet
att få en cykel på ett tåg!
Det finns säkert många som bävar över tanken
att sätta sig och trampa till Paris och dessutom
i november-december. Visst, helt oberörd var
väl inte jag heller, men efter att totalt cyklat ca
50 km och så vara på Sergels torg i Stockholm
känns ju inte så ansträngande eller hur? Så
Paris ett par veckor efter.
Återfärden från Paris hem tog bara åtta dagar.
Färja från Travemünde till Helsingfors och tåg
hem igen kändes oerhört avslappnande.
Jaha, tänker någon - han fuskade ju med tåg
och färja! Jo, så kan man säga, det blev ju
totalt bara 3434 km på den här turen. Men
vilken tur!
På årsmötet berättar jag mer - kom och lyssna!

Arbetet i de skyddsvärda skogarna och myrarna i
sol och sommarvärme resulterade i ca 2400 olika
fynd, nu samlade i en databas. Nästan 400 insamlade
fynd kommer att skickas till Uleåborgs universitets
botaniska museum.
Vi fick medel från riks, plockade hjortron (över 3000
kr) och fick medel från ytterligare finska källor;
Vuokkos stiftelse, Finska naturskyddsstiftelsen och
Finska fältbiologerna.
Vi kommer att fortsätta att bevaka Mawsons guldoch uranprospekteringen och sprida information i
både Sverige och Finland.
Vi planerar att ha en inventeringsvecka i år också!
Intresserad? Ta kontakt med Tarja!

Tarja Leinonen

projektansvarig
070-692 46 46
tarja.leinonen@gmail.com

Urpo Taskinen

Strömstaren

Medlemsrekord igen!
Naturskyddsföreningen slår nytt medlemsrekord igen! Vi är nu 224 331 medlemmar
i Sverige!
Av dessa medlemmar är 3483 i Norrbotten och 131 i Övertorneå Naturskyddsförening.
Kul att du är en av dem! Tack!

Medlemsblad för Övertorneå Naturskyddsförening
Mars 2016
www.overtornea.naturskyddsforeningen.se
Styrelse vald 20 mars 2015

Ordförande Mattias Johansson, Bäckesta
070-209 03 90, bjumis@gmail.com
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Hanhivittikko vänner extra årsmöte
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Tid: Tisdag 26 april kl 18.00
Plats: Tornedalens folkhögskola.
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Årsmöte & föreläsning
Plats: Tornedalens folkhögskola
Tid: Tisdagen 22 mars 2016, kl 18.00
Urpo Taskinen berättar om cykelturen
till klimatmötet

Juoksengi - Paris
tur och retur

