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Verksamhetsberättelse 2013 
 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Karlstad, som är en krets av Naturskyddsföreningen, får 

härmed avlämna verksamhetsberättelse för år 2013.  

 

Medlemmar 

I slutet av 2013 hade kretsen 1759 medlemmar. Det var en ökning med 178 medlemmar jämfört 

med året innan. (1581 i slutet av 2012) Totalt var xxxx personer medlemmar i kretsen någon gång 

under 2013. (1706 för 2012)  

 

I2-skogen 

Kretsens viktigaste fråga under året har liksom de senaste åren varit att väcka politikens intresse 

för att göra I2-området till naturreservat. Vi kan nu konstatera att vi lyckats då Teknik- och 

fastighetsförvaltningen har fått 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 året 

beträffande järnvägen (som vi känner till). 

 

Naturvårdsarbete 

Vi har varit aktiva i kommunens samhällsplaneringsfrågor. Bl.a. har vi svarat på remiss om 

detaljplan för Katrineberg, program för begravningsplats mm vid Höja samt program för Östra 

Zakrisdal respektive Norra Zakrisdal.  

 

Vi har överklagat Länsstyrelsen i Örebro läns beslut om tillstånd till torvtäkt på Åstorpsmossen 

till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet är ännu inte behandlat. 

 

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. 

 

Naturskyddsföreningen har deltagit i kommunens Naturvårdsråd som representant för allmänna 

naturvårdsintressen. Linda Ferm var ordinarie ledamot med Leif Lövström som ersättare. 

 

Miljövänliga veckan – Handla miljövänligt 

Naturskyddsföreningen deltog aktivt under årets miljövänliga vecka med temat ”Ekologiskt”. 

Tillsammans med en KRAV-bonde informerade vi allmänheten om ekologiskt i en torgbod på 

Stora torget. 

 

Den 20 april arrangerade Naturskyddsföreningen i Karlstad kläd- och prylbytardag på Sommaro 

golfbana tillsammans med Naturskyddsföreningen i Hammarö. Ett trettiotal personer bytte kläder 

och elektronikprodukter. 

 

Vi kontrollerade att Willys på Våxnäs fortfarande följer normerna för att vara Bra Miljöval-märkt 

livsmedelsbutik. Willys fick godkänt av Naturskyddsföreningens kontrollant Lilian Byström.  

 

Naturvänliga veckan 

Under Naturvänliga veckan i början av maj fagade vi vår kretsäng, skötte om naturstigen samt 

satte upp ”humleholkar” vid branddammen. Vi informerade även om föreningens naturstig genom 

en guidning av Gunnar Björndahl. 
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Framtidsveckan 

Vi deltog tillsammans med många andra organisationer i den framtidsvecka om hållbar 

utveckling som arrangerades av Studiefrämjandet under första veckan av oktober. Våra 

evenemang var torginformationen om ekologiskt (se ovan) samt demonstration och provsmakning 

av vad naturen har att erbjuda på Naturum, det senare i samarbete med Naturskyddsföreningen i 

Grums. 

 

Områden Naturskyddsföreningen i Karlstad särskilt bevakar 

Föreningens Kemikaliegrupp har varit mycket livaktig och träffats cirka en gång i månaden. 

Sammankallande för gruppen är Anna-Sofia Preece. Gruppen genomförde bland annat en 

ambitiös inventering av kemikalier i leksaker i kommunens butiker och deltog även på Selma-

dagen i november då vi informerade om leksaksprojektet och kemikalier i vardagsprodukter.  

 

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 fjärde 

gången och hade sedan slåtterfest. 

 

Vi hade barn- och familjeverksamhet inom Natursnokarna under Linda Ferms ledning med totalt 

9 aktiviteter. Linda deltog också med barnaktiviteter vid fiskmarknad i Museiparken den 9 maj. 

 

Programverksamhet 

Inom ramen för programverksamheten har ett stort antal utflykter genomförts. Bland dessa kan 

nämnas uppskattade utflykter till Hornborgasjön (fåglar) och Mölnbacka (fjärilar) på våren samt 

sjön Björken (fåglar) på hösten.  

 

Den 31 maj genomförde vi för sjätte gången ”Naturnatten”, i år en cykelutflykt i Klarälvsdeltat. 

Liksom på många andra håll i Norden anordnade vi i juni ”De vilda blommornas dag” – i år med 

en utflykt till Segerstad. 

 

Kommunikation 

Kretsens sida på Facebook har fortsatt varit en bra kanal för att föra ut information om 

verksamheten och diskutera olika sakfrågor. Dessutom ger den upphov till många idéer.  

 

Samverkan med andra 

Kretsen har stöttat Fältbiologerna som startat upp ny verksamhet i Värmland. Ansvarig är Sigrid 

Magnusdotter. 

 

Representation 

Vid länsstämman i Karlstad den 23 mars deltog Jan Bergstam.  

Vid EXTRA länsstämman i Karlstad den 2 april deltog Jan Bergstam, Mikael Söderström Rosén 

och Leif Lövström. 

Vid upptakt till Miljövänliga veckan i Karlskoga den 25 maj deltog Rebecca Nilsson. 

Vid Vänertinget den 18 oktober deltog Jan Bergstam. 

 

Kretsstämma 

Denna genomfördes den 12 mars på Gjuteriet. I samband med stämman berättade Lars Nyberg 

från Karlstads universitet om hur Karlstad kan påverkas av klimatförändringar. 
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Styrelse 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten (31/1, 28/2, 25/3, 29/4, 27/5, 1/8, 

16/9, 21/10 och 2/12).  

 

Under året, efter kretsstämman, har styrelsen haft följande sammansättning: 

Ordförande: Leif Lövström  

Vice ordförande: Jan Bergstam 

Sekreterare: Vakant 

Kassör: Karin Granström 

Övriga ordinarie styrelseledamöter: Jenny Brodén, Linda Ferm, Mikael Söderström-Rosén och 

Sandra Bidgoli 

Suppleanter: Christina Bergdahl och Line Holgerson 

 

Övriga funktionärer: 

Revisorer: Per Andersson och Bengt Byström 

Revisorssuppleant: Birgitta Westlund 

Valberedning: Lars-Ola Westerlund 

 

Tack 

Slutligen vill vi i styrelsen rikta vårt tack till alla som bidragit till att verksamheten kunnat 

genomföras under året! 

 

Karlstad i januari 2014 

 

Leif Lövström    Jan Bergstam   Mikael Söderström-Rosén  

 

Karin Granström  Jenny Brodén   Linda Ferm  

 

Sandra Bidgoli   Christina Bergdahl   Line Holgerson 


