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KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSFRÅGAN

Lätt att göra hållbara semesterval
Semesterresan kan bli en cykel-expedition eller
långvandring i Västra Götaland. Det finns intressanta alternativ till långa flygresor. Förutom att det är i
linje med gällande pandemirestiktioner är det en
klimatvänlig åtgärd som alla kan göra.
■ Många har upptäckt
glädjen i att upptäcka landskapet inpå knuten. Det är
det inte fel att hållbarhet
blivit trendigt!

Vad kan jag
göra lokalt för
att påverka
globalt?
FRÅGA: Pandemikrisen har
hjälpt oss att se behovet att
förebygga nya kriser.
Vad kan jag göra, här i
Kungälv, för att hejda klimatkrisen?
Finns det alls något som
enskilda personer kan göra
för att påverka en global
fråga?
MARGARETA ERIKSSON

SVAR: Tack för din viktiga
fråga!
Enskilda personer har
tillsammans med andra
människor ett mycket stort
inflytande på klimatfrågan!
Det behövs en kombination
av politiska beslut på nationell och internationell
nivå och privatpersoners
val för att uppnå en omställning i klimatfrågan. Ett
exempel är det resandealternativ jag själv kan påverka och därmed minska
klimatgaser från mitt resande.
Nu inleds semesterperioden för många och det
finns alternativ till långresor!
Många människor har
detta år upptäckt att intressanta, spännande och
inspirerande upplevelser
finns alldeles i närheten.
Vi är lyckligt lottade i vår
region med en lång rad av

vackra och variationsrika
naturområden inom cykelavstånd för de flesta. Dessa
områden – många är naturreservat – har inlandsnatur, kust och hav. På länsstyrelsens hemsida, Västra
Götaland, finns kommunvis förteckning med god
vägbeskrivning till alla länets naturreservat.
Dessutom har vi i Sverige
den helt unika allemanslagen som tillåter vandring
och vistelse på – i princip
alla marker – utom privata
trädgårdar och åkrar med
växande gröda.
I hela Sverige finns ett
mycket väl utbyggt system
av vandringsleder för korta
dagsvandringar och långa
flerdagsturer.
Här på västkusten finns
minst tre leder: Bohusleden, Kustleden och den i vår
öppnade Gotaleden. Alla är
beskrivna på webben med
dagsetapper och övernattningsmöjligheter. Bohusleden finns också beskriven
i bokform (Fingal & Schenholm 2017).
Utöver naturupplevelser
erbjuds överallt kultur och
historia. Det gäller särskilt
här i Kungälvstrakten där
gränsen mellan Sverige och
Norge har en vådlig krigshistoria!
Ett annat val jag lätt kan
påverka – handla närodlad
mat som inte har behövt
fraktas långt bortifrån.
Nu i sommartid är utbudet större av färska lokala
produkter.
Odla lite egna grönsaker
på balkong eller i trädgård
bidrar också till mindre negativ klimatpåverkan.

Vandring på Gotaleden, Säveåns dalgång, juni 2020. Vid vattnet sågs kungsfiskare, strömstare, forsärla!
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Lövön, Kungälvs kommun, juni 2020.
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Ställ dina frågor om klimat, hållbarhet och omställning till en
expertpanel från Omställning Kungälv. Yvonne Öhlin Lagerstedt, Gunilla Almered Olsson och Hillevi Pernmyr svarar på
frågor om stort och smått – globalt och lokalt. Svaren publiceras i KP en gång i månaden.
Mejla din fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com

