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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 
 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Karlstad, som är en krets inom Naturskyddsföreningen, 
avger härmed verksamhetsberättelse för kalender- och budgetåret 2015. 
 
Kretsstämman 2015 
Denna genomfördes den 19 mars på Gjuteriet. I samband med stämman berättade Per 
Andersson om Galapagos djurliv samt visade bilder. 
	  
Styrelse och funktionärer under 2015 efter genomförda val 

	  
Ordförande:                 Anna-Lena Larsson (1 år) 
 
Ledamöter:  Jan Bergstam (omval 2 år) 

 Karin Granström (1 år kvar) 
 Linda Ferm (omval 2 år) 
 Leif Lövström (omval 2 år) 
 Marja Nordin (fyllnadsval 1 år) 
 Carl-Göran Gustafsson (1 år kvar) 

 
Suppleanter  Ann Geddes Shalit (nyval 1 år) 
 Linnéa Johansson (1 år) 
 Camilla Kylin (1 år) 
 
Övriga funktionärer 
Revisorer: Per Andersson (omval 1 år) 

 Bengt Byström (omval 1 år) 
Revisorssuppleanter: Birgitta Westlund (omval 1 år)   
Valberedning: Sara Asker (1 år) 
	   	   	  
Styrelsen konstituerade sig enligt följande 

	  
Ordförande  Anna-Lena Larsson, vald av årsstämman 
Vice ordförande  Jan Bergstam 
Kassör  Karin Granström 
Sekreterare  Linda Ferm 
 
Firmatecknare 
Styrelsen beslutade att ordföranden Anna-Lena Larsson och kassören Karin Granström var 
för sig skulle ha teckningsrätt för föreningen. 
	  
Medlemmar  
Under året 2015 hade kretsen 1 998 medlemmar. Det var en ökning med 131 medlemmar 
jämfört med året innan. Av dessa var 1 143 fullt betalande medlemmar. (4 870 medlemmar i 
Värmland varav 2 786 är fullt betalande). 
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Styrelsens arbete 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Karlstad har under året hållit 11 protokollförda möten.  
	  
Föreningens arbete och genomförda aktiviteter 
 
I2-skogen 
En av kretsens viktiga frågor under de senaste åren varit att väcka politikens intresse för att 
göra I2-området till naturreservat. Teknik- och fastighetsförvaltningen fick 2013 i uppdrag att 
ta fram förslag till naturreservat för stora delar av I2. Tyvärr kvarstår kommunens planer på 
att Vålbergsrakan (järnväg) ska gå mitt genom området. En utredning av alternativa 
sträckningar ska göras. Det har i praktiken inte hänt något under 2015 beträffande vare sig 
naturreservatet eller järnvägen vad vi har kännedom om. 
	  
Naturvårdsarbete och hållbar utveckling 
Vi har varit aktiva i kommunens samhällsplaneringsfrågor. Bl.a. har vi svarat på remiss för 
detaljplan för Norra Zakrisdal och detaljplan för bostäder vid Kronoparkens vattentorn.  
 
Vi överklagade kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan för Katrineberg då vi 
anser att planområdet har så stora naturvärden att en exploatering inte kan genomföras utan 
att dessa värden tar alltför stor skada. Den 11 februari 2016 meddelade Länsstyrelsen i 
Värmland att man i sin prövning upphäver Karlstad kommuns beslut att anta en detaljplan 
för Katrineberg 
 
Mark- och miljööverdomstolen beslutade att Åstorpsmossen söder om Lindfors ska bevaras 
som våtmark och att torvbrytning inte får ske på vare sig den orörda delen av mossen eller den 
del som påverkats av tidigare torvtäkt. Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Värmland 
hade tidigare yrkat på att tillstånd för torvbrytning på den orörda/östra delen skulle nekas 
p.g.a. områdets stora naturvärden.  
 
Vi har även bedrivit praktiskt naturvårdsarbete genom att sköta om vår naturstig i I2-skogen 
samt vår kretsäng vid naturstigen. Se mer om detta nedan. 
 
Den 11/2 hade Naturskyddsföreningen i samarbete med Värmlands museum ett föredrag om 
skog med Sebastian Kirppu. Det var ett mycket välbesökt föredrag som dessutom resulterade i 
en studieresa till Fänstjärnsskogen i juni där Sebastian Kirppu var guide.  
 
Den 3/3 var Naturskyddsföreningen samarrangör för föredraget ”Det minsta vi kan göra är så 
mycket som möjligt” på Arenan med naturskadespecialisten, tidigare meteorologen, Pär 
Holmgren. 
 
Den 10/10 medverkade föreningen på Hållbart liv-mässan i Karlstad. Johanna Hedqvist, 
medlem i Handla miljövänligt- och kemikaliegruppen, intervjuades och svarade på frågan om 
vad det är att leva hållbart (nwt.se). 
 
Den 26/10 hade Naturskyddsföreningen i Karlstad i samverkan med Studiefrämjandet och 
Naturum Värmland en filmvisning där Göran Emerius visade sina filmer om Fjällnära skog 
och Alaskas vildmark. 
	  
Miljövänliga veckan – Handla miljövänligt 
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Naturskyddsföreningen i Karlstad deltog aktivt under årets miljövänliga vecka på temat ”Byt 
till eko” med fokus på kaffe och spannmål. Den regionala upptakten för Värmland och 
Örebro hölls i Karlstad och flera representanter från kretsen deltog bl.a. Leif Lövström och 
Anna-Lena Larsson. Under veckan arrangerades en temakväll på Värmlands museum med 
föredrag från Ekoguiden Karlstad och Anders Heimer från Morgonhöjdens eko, Årets Eko-
aktörer utsågs och senare under veckan anordnades ett studiebesök på Löfbergs Lila. Coop 
Forum Bergvik visade sig ha det största utbudet av ekologiskt matbröd när sammanlagt 27 
butiker i Karlstad inventerats. 
 

Naturvänliga veckan 
Under Naturvänliga veckan i mitten av maj fagade vi vår kretsäng samt skötte om naturstigen. 
	  
Föreningens intressegrupper 
 
Kemikaliegruppen	  har varit mycket livaktig och träffats cirka en gång i	  månaden. Efter 
sommaren tog Erika Göransson över rollen som sammankallande för gruppen efter Anna-
Sofia Preece. Under våren föreläste representanter för gruppen om kemikalieproblematiken i 
Örebro, Grums, Skattkärr samt på Värmlands museum. Gruppen deltog också på 
Barnmässan, där de informerade kring barn och kemikalier. Under hösten fanns gruppen 
närvarande under Selma-dagen på universitetet, mässan Hållbart liv och 
på ”kemikaliedagen” som Molkoms folkhögskola anordnade. Till advent lanserade gruppen 
en ”eventkalender” som fick stor spridning genom sociala medier, ända till Island.  
 
Ängsgruppen med Lars-Ola Westerlund och Birgitta Westlund som drivande medlemmar har 
förtjänstfullt skött om vår kretsäng. På Ängens dag i augusti slog vi gräset med lie för sjätte 
gången och hade sedan slåtterfest. 
	  
Natursnokarna	  har haft barn- och familjeverksamhet under ledning av Linda Ferm. Det har 
varit en familjedag under hösten och en under våren. 
	  
Handla Miljövänligt-gruppen i Värmland startade i september 2015 inom vilken 
Karlstadkretsen utgör en mycket aktiv grupp. Under hösten har HMV-gruppen jobbat dels 
med Miljövänliga veckan och varit närvarande under mässan Hållbart liv men även anordnat 
Café Planet på Värmlands museum i samverkan med bl.a. Ekoguiden i Karlstad och 
Omställning Karlstad. Teman har bl.a. varit textilt återbruk, hållbar jul och delningsekonomi. 
I samband med Europa minskar avfallet-veckan i november fick gruppen ta emot Avfall 
Sveriges miljönärmärkning för sitt arbete med att inspirera till hållbar konsumtion genom att 
laga, låna och återanvända. De medverkade även i utställningen ”Vem vill bli Miljönär?” på 
Stadsbiblioteket i Karlstad. 
	  
Skogsgruppen 
En skogsgrupp startades i länet under hösten 2015 med flertalet representanter från kretsen. 
Två träffar har ägt rum, en uppstartsträff i Sunne och en träff i Karlstad där Malin Sahlin från 
riks deltog tillsammans med Sebastian Kirppu.  
	  
Programverksamhet 
Inom ramen för programverksamheten har ett antal utflykter genomförts.  
 

• 2/4 Vårfåglar vid Hyn 
• 2/5 I2 stigen 
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• 17/5 Nötöns naturreservat 
• 27/9 Örnar vid Ölmeviken och Kummelön 
• 10/10 Höstmys vid Hammarö sydspets 
• 8/11 Sista chansen att se Katrineberg 

 
*Naturnatten genomfördes för åttonde gången med en tur på Hammarö sydspets. 

	  
Media  
Miljövänliga veckan och kretsens temakväll uppmärksammades genom en notis i NWT 
	  
Kommunikation 
Kretsen administrerade facebook-sidan ”Naturskyddsföreningen i Karlstad” samt 
motsvarande sida på naturskyddsforeningen.se. Facebook-sidan har under året fått fler följare 
och är en fortsatt bra kanal för att informera om verksamheten och aktuella frågor/aktiviteter. 
Kretsen administrerar även karlstadnatur.se som är vår webbguide för gemene man och som 
uppmärksammar den tätortsnära naturen och visar på dess värden.  
	  
Representation 
Vid länsstämman i Karlstad den 8 mars deltog Linnéa Johansson, Leif Lövström och Birgitta 
Westlund. 
	  
Tack 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Karlstad riktar slutligen sitt tack till alla som bidragit 
till att verksamheten kunnat genomföras under året! Vi välkomnar medlemmar och andra 
intresserade till ett fortsatt engagemang för Karlstads natur och miljö under 2016/2017. 
 
Karlstad den 9 februari 2016 
 
   
Anna-Lena Larsson, ordförande 
 
 
Ledamöter:  
 
       
Jan Bergstam    Leif Lövström 
 
       
Marja Nordin   Karin Granström 
 
   
Linda Ferm 
 
Suppleanter: 
 
       
Ann Geddes Shalit   Camilla Kylin 
 
   
Linnéa Johansson   


