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	   Sällskapet för Naturskydd 

 i Kristinehamn 
 
 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012. 

 
 

Föreningen har avslutat sitt 78:e verksamhetsår, det 25:a som krets av Naturskyddsföreningen, 
och får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2012. 
 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:      
 
Ordförande Christina Brunsell 
Vice ordförande Olof Larsson 
Kassör Anna-Lena Karlsson 
Sekreterare Björn Broqvist 
Vice sekreterare Maria Melin 
Studieorganisatör Thord Qvick 
Ledamot Nils Dåverhög 
Suppleant Maria Jebsen  
Suppleant Johan Nilsson 
 
 
Revisorer under det gångna året var Jan-Olov Calais (sammankallande) och Gunnar Axelsson. 
Revisorssuppleant var Elsa Hallbäck.  
Valberedningen utgjordes av Ulf T Carlsson (sammankallande), Birger Ahlstrand och Lars 
Lönnhag. 
 
 
Årets länsstämma var i Karlstad den 11 mars, dock hade inte Sällskapet någon representant 
med. 
 
 
År 2012 var antalet medlemmar i Naturskyddsföreningen 413, varav 254 var fullbetalande och 
159 familjemedlemmar. Enbart lokalt medlemskap i Sällskapet för Naturskydd har tecknats av 
14 medlemmar. Det totala antalet, 427 medlemmar, innebar en ökning med 36 personer. 
 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden: 26/3 (årsmöte), 
23/4 (konstituerande möte), 23/4, 28/5, 30/7, 3/9, 1/10, 12/11, 10/12, 7/1, 28/1, 18/2, 11/3. 
 
 
Arbetsområden under året har varit: 
• Programverksamheten. 
• Floragruppens inventeringsverksamhet. 
• Yttranden i olika naturvårdsfrågor. 
• Deltagande i träffar och kampanjer. 
• Sällskapets hemsida.     
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Programverksamheten. 
År 2012 innefattade 13 olika programpunkter. 
 
Den 23 januari inleddes 2012 års programverksamhet med att Dan-Axel Hallbäck visade bilder 
och berättade om sin tid som skeppsläkare på en resa till Svalbard.  
 
Den 20 februari tog Lars-Peter Jansson med oss till Spanien, visade fågelbilder och berättade om 
landets natur. 
 
Årsmöte hölls den 26 mars. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Christina och  
Bengt Brunsell om en resa till Grönland augusti 2011. 
 
Söndag den 29 april var det morgonsamling på bron vid Östervik för fågelskådning ut över 
Varnumsviken. Därefter förflyttade vi oss till Marieberg, där biodlarföreningen visade och 
berättade om bin och deras betydelse i naturen. 
 
Den 6 maj besökte vi naturreservatet Niklasdals lövskog på Arnön i Väse. Där berättade 
entomologen Lars Åke Petterson mycket intressant om fjärilar i reservatet. 
 
Den 13 maj inföll det årliga arrangemanget Kilsvikens dag/Fågelskådningens dag, som 
arrangeras av Naturskyddsföreningen i Gullspång och X:ets Kilsvikenfond. 
 
Den 20 maj planerad ”familjedag” vid Varnans bäckdal ställdes tyvärr in p.g.a att vandringsleden 
inte var i det skick som vi önskat oss, dåligt underhållna spänger och skyltar fattades. 
 
Den 5 juni firade vi Naturnatta på Kummelön. Torbjörn Nilsson från Länsstyrelsen berättade om 
hotade arter och åtgärdsprogram. Det var även guidade fågel- och blomstervandringar i 
reservatet, av föreningens egna medlemmar. Trubadur Rune Blidh underhöll och mat från 
Annikas Kalasmat inmundigades i försommarkvällen.  
 
Den 5 augusti åkte vi med Stöten till Sibberön och slog ängen för tolfte året i rad. 
 
Den 8 september skedde insamling av svamp och förberedelse av den årliga svamputställningen 
vid Hembygdsgården. Som vanligt var utställningen välbesökt och barnverksamheten med 
mikroskopering, målning m.m. lockade även en del vuxna. 
  
Den 22 oktober berättade Torsten Rönn om sina resor i Antarktis, Falklandsöarna och Syd-
Georgien. Han visade även bilder på pingviner, valar, albatrosser, caracaror mm. 
 
Den 26 november var miljösamordnare Stefan Johansson och Ami Johansson parkansvarig 
inbjudna att informera om kommunens grönstrukturplan och skogsbruksplaner.  
 
 
Yttranden har lämnats i följande ärenden: 
 
Vindkraft. En privatperson, Bengt Salander, har hört av sig angående planerad utbyggnad av 
vindkraft i kommunen. Christina svarar Salander vad Sällskapet gjort i ärendet. 
 
Samråd bergtäkt Kväggen 1:84. Heab fick ett 20-årigt tillstånd för bergbrytning 1995 och det vill 
man nu förlänga och samtidigt få området utvidgat. Vi konstaterar att det i området har 
observerats berguv, senast år 1994 och 1995. Sedan dess har den inte kunna noteras. Christina 
skriver ett svar på den inkomna skrivelsen. 
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Naturskola. 
 
Vi har arbetat för att få till stånd någon form av ”naturskola” i Kristinehamn genom skrivelse till 
politiker och tjänstemän.  
 
 
Deltagande i träffar. 
 
Karlskogakretsens Orrmogång 
Christina och Bengt var med på Karlskogakretsens vandring i nyröjda Orrmogången, en gammal 
vandringsväg, den 26 maj. 
 
Ekumenisk gökotta 
Sällskapet representerades av Christina vid en ekumenisk gökotta i Hult, den 17 maj, där bl.a. 
Lars-Peter Jansson berättade om fåglar som kan infinna sig vid Hult. 
 
Sågholmens fjärilsträdgård Karlskoga 
Maria Jebsen var med på invigningen av Sågholmen, nära Björkborns museum i Karlskoga där 
en trädgård med speciella växter för fjärilar och humlor har anlagts av medlemmar i Karlskoga 
kretsen. Trädgården sköts av frivilliga som visat stort engagemang. Experter på fjärilar och 
humlor delade med sig av sin kunskap och berättade om sitt arbete för att bevara goda 
levnadsbetingelser för insekterna.  
 
Gröna promenaden i Karlskoga 
Christina gick promenaden den 1 september. Det var samling vid Rävåsens skola där leden 
började och avslutning vid Sågholmen, totalt 3 km. Leden har iordningställts med projektpengar 
från riks och Karlskoga kommun av Karlskoga kretsen. Per Bengtsson från 
Naturskyddsföreningen, författare till Vilda grannar och Fjärilshandboken medverkade och var 
imponerad av resultatet och proffsigheten av vandringsled och fjärilsträdgården.	  	  

 
Politikerlunch i det gröna.    
Tjänstemän och politiker medverkade vid en politikerlunch arrangerad av Naturskoleföreningen. 
Torbjörn Wrange från Karlstad Naturskola och Christina informerade om verksamheten och 
kom med förslag på hur man kan komma igång med naturskola i Kristinehamn. 
 
 
 
På Sällskapets hemsida presenteras vår verksamhet och annat med anknytning till Sällskapet 
och Kristinehamns natur. (http://www.naturskyddsforeningen.se/om/kretsar) 
 
 
Sällskapets ekonomiska utveckling och ställning framgår av bifogad resultat- och balans-
räkning. 
 
    
 

När styrelsen nu ställer sina platser till förfogande, sker detta i förhoppningen att 
föreningen skall arbeta vidare med att skydda naturen i Kristinehamns kommun och 
öka intresset och förståelsen för naturen och dess värden, samt öka miljömedveten-
heten och inspirera till en hållbar livsstil.  
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Kristinehamn den 18 mars 2013 
 
 
…………………………………………..          …………………………………………….. 
Christina Brunsell, ordförande                             Olof Larsson, vice ordförande 
 
 
………………………………………….           ……………………………………………... 
Björn Broqvist, sekreterare                                  Maria Melin, vice sekreterare 
 
 
………………………………………….            …………………………………………….. 
Anna-Lena Karlsson, kassör                                 Thord Qvick, studieorganisatör 
 
 
 
………………………………………….             …………………………………………… 
Johan Nilsson, suppleant                                       Nils Dåverhög, ledamot 
 
 
…………………………………………. 
Maria Jebsen, suppleant 
 


