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NÅGRA GLIMTAR FRÅN FÖRENINGENS VERKSAMHET. 

AV BIRGITT HALL. 

 

Föreningen Sällskapet för Naturskydd, Kristinehamn, 

bildades den 18 mars 1934. 

 

Föreningens första stadgar hade till syfte att verka 

för bibehållandet av och skydd för djur- och växtliv 

ävenså naturminnesmärken. 

 

Föreningen har med växlande framgång sökt för-

verkliga detta mål. I första hand har inriktningen varit 

att genom medlemmarna öka kunskapen om och för-

ståelsen för naturen. I detta avseende har föreningen 

lyckats väl. Medlemsantalet har visat en jämn och 

stadig ökning och uppgår nu till omkring tvåhundra, 

varav en glädjande stor del aktivt deltager i förenings-

arbetet. 

 

Redan från början har föreningen haft god kontakt 

med stadens myndigheter och fått sina synpunkter 

framförda. Således erhölls tidigt ett naturskydds-

område vid Ämbetsägorna i norra delen av staden. 

Tyvärr har detta område blivit naggat i kanten av 

industriens expansion, framdragande av kraftledning, 

avverkning m. m. Staden har dock ställt i utsikt en 

utökning av området som ersättning för intrånget. 

 

Föreningens framställningar angående fredande av 

Sannavassen och Prästerudsudden misslyckades tyvärr 

på grund av andra starka intressen. 

 

I frågor, som berört t. ex. fridlysning av backsippa, 

mosippa och idegran i Värmlands län och bevarandet 

av de vackra och gamla tallarna vid Skymningen, 

utfodringen av fåglar och djur, såväl inne i staden som 

i dess omgivningar, har föreningen aktivt medverkat. 

 

En viktig programpunkt vid sammanträdena har varit 

"Meddelanden". Under denna rubrik har många värde-

fulla och intressanta iakttagelser rapporterats. 

 

De stora problemen för föreningen är fritids-

bebyggelsen på olämpliga platser, laborerandet med 

gifter såväl inom jordbruket som skogsbruket, ned-

skräpningen i naturen samt luft- och vattenför-

oreningarna. 

 

Vattenvården för den del av Vänern som berör oss 

har visat en glädjande utveckling i och med tillkomsten 

av reningsverket vid Prästerud. 

 

Sedan 1953 har föreningen arrenderat fiskartorpet 

Prästön vid Kilsviken. Torpet har varit ett kärt 

utflyktsmål för både unga och gamla medlemmar. 

Även andra föreningar inom naturvården har gästat 

platsen och därvid uttryckt sin beundran. På grund av 

Prästöns läge vid vatten, nära skog och i gammal 

kulturbygd med omfattande invallningar är artrike-

domen på såväl insekter, däggdjur som framför allt på 

fåglar stor. Förekomsten av olika lövträd, såsom ek, 

asp, lind och björk är också särskilt framträdande. 

 

Initiativtagare till föreningen var kontorist Yngve 

Holmqvist. Flera av de som var närvarande vid första 

sammanträdet för trettio år sedan är fortfarande med-

lemmar i föreningen, bl. a. vår nuvarande ordförande. 

 

I den nuvarande styrelsen ingår förutom ordföranden 

köpman Evert Nyqvist, skogsvårdskonsulent Erik 

Fjällman, fru Birgit Hall, försäljningschef Stig Ling-

sten och tandläkare Gösta Samuelsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet i denna skrift berör områden som 

återfinns på ovanstående karta. Längden av namnet 

Kristinehamn = 12 km 


