
1(s )

Sällskapet för Naturskydd
i Kristinehamn

Venrsnnn u ETSBERÄTTELSE FöR 2018.
Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn har avslutat sitt 84:e verksamhetsår,

det 31:e som krets av Naturskyddsföreningen, och får härmed lämna följande
verksamhetsberättelse för år 2018.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
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Ordförande
Kassör

Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
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Ersättare

Lars Myr
Bengt Brunsell
Ch ristina Brunsell
Johan Nyberg
Daniel Koller
elsa hallbäck
Maria Melin
Alistair McCann
Sandra Böhm von Segebaden

Revisorer under det gångna året var Nils Dåverhög (samman kallande) och Bertil

Andersson. Revisorssuppleant var Lennart Holmdahl.

Valberedningen utgjordes av Christer Pertun (sammankallande) och Björn Broqvist.

År 2018 var antalet medlemmar i Natu rskyddsföreningen 418, varav 241 var fullbetalande
och 177 familjemedlemmar. Därutöver har 25 medlemmar valt att endast vara

medlemmar i Sällskapet för Naturskydd.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden:9/7, 812,

2013,2414 (konstituerande möte), 1415, 29/8,3lLO,23/LO,19/t7,11112 samt under
2019 ett arbetsmöte för programutskick L4/7 och arbetsmöte den 5/2 och inför årsmötet
den 19/3. Årsmötet 2018 ägde rum den 26 mars.

Arbetsområden under året har varit:
o Programverksamheten.
. Yttrandeniplansamråd.
o Deltagande iträffar och kampanjer.
. Sällskapets hemsida och Facebook uppdateringar.

Protramverksamheten innefattade 13 olika programpunkter.

2018 års programverksamhet började lördag 24 februari med "Spår i snö" med Alistair
McCann som kunnig guide. Väder och snöförhållandena var perfekt så det blev en

intressant dag med flera färska spår av bland annat varg att följa för de endast 3

deltagarna.
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Måndag 19 feb var jaktvårdskonsulent Joh an Stedt och berättade om iokt och viltvård,
hur mycket vilt vi har och om hurjägarna håller koll ivåra skogar. Ett samarrangemang
med Svenska Jägareförbundet/Kristinehamns jaktvårdskrets. 32 personer deltog på den

intressanta kvällen.

Måndag 26 mars årsmöte. Före årsmötesförhandlinga rna visade Don /Vilsson fina bilder
och berättade mycket intressant om rovstekldr, solitärsteklar och deras biologi,

Söndag 8 april Utflykten till Bombmurklorna vid Klämmeshöjden lockade 22personer.

Markägaren visade oss resultatet av vinterns awerkning som tillåtits efter långdragna

uppgörelsen med Länsstyrelsen avseende bombmurklorna. Vi och H Kaufman som
inventerat området var inte imponerade av uppgörelsen. 22 personer deltog i det fina
vårvädret, men med en del snö kvar i nordsluttningarna.

Lördag 21 april 32 personer deltog vid visningen av "Vindkraft Sättravallen".
Projektledaren Tormod Nyberg berättade engagerat om vindkraft i Sättrastugan, efter
korv och fika, promenerade vi till vindkraftverk nr.3, där vi fick ytterligare information och

många frågor ställdes av imponerade deltagare. NKP var med och gjorde ett stort
reportage från den lyckade dagen som var ett samarrangemang med Friluftsfrämjandet.

Söndag 6 maj Fågelskådningens dag med guider i fågeltornet vid Hygn / Kilsviken.

Dagen var blåsig och kall, fåglarna var inte så aktiva, havsörn syntes, brushane visade sig

och en hel del andfåglar låg på vattnet samt massor av grågäss sågs.

Tisdag 22 maj kvällsvandrinE "Tätortsnöra vandring Sannoheden-Priisterudsudde".
Mikael Olsson, Hanna Åsander och Kimmi Åhl6n, planeringsansvariga från kommunen,
var med oss och under gång diskuterade vi och utbytte synpunkter på ledens sträckning
och skötsel. I sol,22 grader, skir grönska och fågelkvitter vandrade 22 personer den
tilltänkta leden.

Höstens program startade.

Söndag 2 september vandrade 24 personer i härligt sensommarväder från Sandviken på

Vålön till Sibberön. Vi guidades av kommunens skogstekniker Mikael Olsson som

berättade om Sibberöreservatets skötsel och av Bengt Brunsell som berättade om Vänern

och om Sibberöns historia. Under vandringen tittade vi extra noga på Vålöns natur och

framförallt skogen eftersom det just blivit aktuellt med försäljning av Vålön.

Svamputställning 2018. Svampplockning och utställningen planerad till helgen 8-9

september ställdes in, eftersom det var för lite svamp i markerna för att få god kvalitet på

utställningen. Beslutet berodde på det extremt varma och torra vädret som började
redan i maj med några få mm regn iaugusti. Vi meddelade istället allmänheten genom

stort reportage i NKP om svampläget som just börjat komma igång lite, men inte
tillräckligt för oss.

Söndag 14 oktober. Till besöket vid Vilångens naturreservot anslöt 9 personer. Vi

vandrade leden på sydvästra sidan, njöt av området ivackert höstväder, plockade svamp

och diskuterade förbättringsåtgärder, som resulterade i en skrivelse till Länsstyrelsen från
oss, om möjlighet till utvidgning av reservatet m.m.
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Lördag 20 oktober. Deltog vi i Västkuststiftelsens mycket intressanta guidning av
projektansvarige Robert Skog, om laxleken vid laxtrappon i Gullspångsölven. Ca 4O

personer, varav 10 från vår förening, fick en mycket spännande och fin upplevelse.

Måndag 25 november. Träffade vi åter Robert Skog som mycket kunnigt berättade och

visade bilder, diagram, statistik över Gullspång lox och örings uueckling från istid till
idag. Tyvärr hade endast 14 personer hittat till Ölme diversehandel, troligen för mycket
dålig skyltning på grund av pågående arbete med stadsparken och det kolsvarta

novembermörkret.

Därutöver var vi värdar för Naturskyddsföreningen Värmlands länsstämma som ägde

rum söndag 26 april på Kristinehamns Konstmuseum. Efter mötet och god lunch guidade

vi de 24 deltagarna under en mycket uppskattad vandring i strålande väder, med

fågelskådning längs Varnumsvikens inre, som avslutades med fika bland blåsipporna vid

Östervik.

Yttrande har lämnats i följande ärenden:

. Som ett resultat från studiecirkeln har vi lämnat in våra synpunkter på

Kristinehomns kommuns nya översiktsplan. Fokus vid granskningen har vi lagt på

grönstruktur, park, tätortsnära skogen samt vandring och kommun ikationsstråken.

Vi fick fin respons på vår skrivning, som upplevs av fler, att vi på ett välformulerat
sätt lyft viktiga synpunkter.

o Vi lämnade 24 oktober 2018 en skrivelse till Länsstyrelsen med synpunkter på

förbättringsåtgärder för Naturreservatet Stora Vilångens Domänreservat.
2019-01-18 fick vi svar, förklarningar och besked på våra frågeställningar, där
Länsstyrelsen såg mycket positivt på vårt lokala engagemang och att vi besöker

naturreservaten och ger synpunkter på förbättringsåtgärder.

Deltagande i träffar.

Naturskvddsföreninsen.
o Lördag 15 februari deltog Lars och Daniel i en heldags ledarskapsutbildning,

anordnad av Studiefrämjandet i Karlstad isamarbete med Naturskyddsföreningen.
o Fredag 2l september deltog Bengt som föredragande tillsammans med Martin

Sandmark från Värmlands Länsförbund i ett möte om Vänerns reglering. Mötet var
i Mariestad, arrangerat av Länsförbundet i Skaraborg och var en del i nya

generalsekreterares Karin Lexs6ns "Eriksgata".
. Lördag 10 november var Lars, Johan och Bengt i Kil på kretskonferens. Träffen var

givande med inriktning på översiktsplaner, strandskydd och föreningsutbyte.

Diverse.
. Onsdag 5 september deltog Bengt i konferens, för slutredovisning av det 5 åriga

projektet Life Vänern, på Länsstyrelsen i Karlstad.

. Fredag 28 september medverkade vi på ICA Maxi miljödagar med "handla
miljövänligt" materialet "Fixa Grejen" och pratade om "återbruka", reparera och

vårda som alternativ till att konsumera.
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Kommunala träffar.
o 7 februari var Bengt på Mastmagasinet fÖr ett informationsmöte om nya

översiktsplanen.
o 8 maj var Bengt och Lars på kommunstyrelsen sammanträde, där de under

punkten allmänhetens frågestund ställde frågor, om förverkligande av strandnära
rekreationsstråket från Sannaheden via Herrgårdscampingen till vålösundsvägen.

Frågorna skickades till kommunstyrelsen iförväg så kommunens planeringschef K

Alexandersson hade fått möjlighet att följa upp hur ärendet hade hanterats

tidigare. NKP gjorde en artikel om att vi lyfte frågan.
o 24 augusti var Lars på träff med kommunen angående Sannahedens sträckning

och den fortsatta utvecklingen och arbetet med leden.
. 17 september var Lars, Bengt och andra från turism och markägare inbjudna av

kommunen till en träff, vid Ridhuset Gustavsvik, för att diskutera Järnledens

dragning och utveckling. Även andra leder berördes bl.a. föreslog Sällskapet en ny

dragning av Järnleden nedanför Stenfallet, längst vattnet mellan Sjöviksgatan och

hamnen samt att leden på Sannaheden och vidare ner mot Bobacksviken är en

lämplig del i visionen om Vänerstråket. Vårt förslag om ny dragning av Järnleden

resulterade iatt Bengt en tid senare tillsammans med K. Åhl6n från kommunen på

plats tittade på lämplig dragning av en strandnära gång och cykelled nedanför
Stenfallsområdet. (Leden beskrivs i översiktsplan från 2005).

o Överlåtelseawal fågelplattform. Vid mötet om Järnleden framförde Sällskapet att
vår fågelplattform kan vara ytterligare en attraktion vid Gustavsvil! samtidiSt

framfördes med skärpa att föreningen inte har resurser att ansvara för
plattformens skötsel och säkerhet. Vi skickade ett mail till tekniska förvaltningen
om att vi vill att kommunen övertar skötselansvaret. Första svaret blev att tekniska

förvaltningen inte tar ansvaret då vi sökt bygglovet. Vi uppmanades senare att
redovisa bakgrunden till fågelplattformens tillkomst, som resulterade i ett
överlåtelseavtal där vi överlåter plattformen för 0 kr fr.o.m. 2019-01-01. Avtalet är

upprättat i två exemplar och undertecknat 2OI8-12-2O av fastighetschefen Peter

Hagström och ordförande Lars Myr.

övrigt.
o Vår bok Kristinehamnsnatur har en strykande åtgång, av hela upplagan på 500

böcker hade vi endast 2 kvar i augusti 2OL7 .Vi beslöt då att med viss tvekan trycka

hela 150 nya exemplar iden billigare digitala tekniken. Även den har sålts bra vid

olika egna arrangemang och av Skeppsakademin, så nu återstår endast 25 böcker i

lager.

. Extremväder? Efter en kall och snörik vinter ifebruari, mars fram till 6 april med

minusgrader och därmed en sen vår, fick vi ett långvarigt högtryck runt 7 maj med

25 - 27 gradigvärme och en fullkomlig explosion i naturen. Värmen fortsatte med

extremt varmt och torrt väder i hela landet med flera dagar med temperatur över
30 grader och vattentemperatur på 26 grader. Närmast katastrof för jordbruket,

flora, träd och inte minst svampen som dock kom skapligt men sent.
o Sällskapet lobbade under hösten för att skogen längs vandringsleden på Vålön ska

skyddas mot awerkning eftersom ön var till salu. Aktiviteten resulterade i en stor
artikel i NKP med rubriken - "Förening vill skydda ön från skogsawerkning" med

underrubriken. - "Sällskapet för naturskydd hoppas på att Kristinehamns kommun

ska få upp ögonen för Vålön. De ser gärna att ännu mer av ön blir naturreservat".



s(s )

Naturiakttagelser, Helgen12-14 maj observerade B o C en stor grupp sjöorre på

Hjälmarsfjorden samt att tärnorjust anlänt till vår skärgård och flera storlom pa1

havsörn och fiskgjusehäckningar sågs. Tofsvipa och strandpipare sågs på skären,

vilket är något nytt. - Johan rapporterade att staren har kommit tillbaka i ökande

antal. - Lars såg ioktober ca 20 korpar samtidigt över skogen vid Räntan.

Föreningen har ett gott samarbete med Studiefrämjandet och har oftast våra

styrelsemÖten i deras lokaler.

På Sällskapets hemsida presenteras vår verksamhet och annat med anknytning till
Sällskapet och Kristinehamns natur. http://kristinehamn.noturskyddsforeningen.se
Sällskapets samlade dokument, från starten 1934 och framåt, finns sedan 2016 väl

bevarade i Föreningsarkivet i Karlstad. Protokollsböckel foto, skrifter m.m. finns därmed

tillgängligt nu och iframtiden för den som vill se föreningens förehavande'

OBS! En hel del ur det arkiverade materialet kan man finna på vår hemsida under

rubrikerna: Om oss - Vår Historio.

Sällskapets ekonomiska utveckling och ställning framgår av årets resultat- och balans-

räkn ing.

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

!ntresset och förståelsen för naturen och dess värden, samt öka miljömedvetenheten och

inspirera till en hållbar livsstil. 6l\v
Kristinehamn den.5 februari 2019.
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Lars Myr, ordförande.
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Alistair Mccann, ersättare

Sandra Böhm von Segebaden, ersättare


