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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Karlstad, som är en krets inom Naturskyddsföreningen, 
avger härmed verksamhetsberättelse för kalender- och budgetåret 2016. 
 
Kretsstämman 2016 
Genomfördes den 17 mars på Gjuteriet. I samband med stämman visade naturfotograf Karin 
Hermansson bilder. 
 
Styrelse och funktionärer under 2016 efter genomförda val 
 
Ordförande:                 Anna-Lena Larsson (omval 1 år) 
 
Ledamöter:  Jan Bergstam (1 år kvar) 

 Karin Granström (omval 2 år) 
 Linda Ferm (1 år kvar) 
 Leif Lövström (1 år kvar) 
 Marja Nordin (omval 2 år) 
 Anne Geddes Shalit (omval 2 år) 

 
Suppleanter  Linnéa Johansson (omval 1 år) 
 Camilla Kylin (omval 1 år) 
 
Övriga funktionärer 
Revisorer: Bengt Byström (omval 1 år) 
 Göte Fax (nyval 1 år) 
 
Revisorssuppleanter: Björn Albinsson (nyval 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  Marja Nordin 
 
Firmatecknare 
Styrelsen beslutade att ordföranden Anna-Lena Larsson och kassören Karin Granström var för 
sig skulle ha teckningsrätt för föreningen. 
 
Medlemmar  
Under året 2016 hade kretsen 2 119 medlemmar, varav 1 212 fullbetalande. Det var en ökning 
med 121 medlemmar jämfört med året innan.  
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Karlstad har under året hållit 11 protokollförda möten.  
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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 2016 beträffande vare sig 
naturreservatet eller järnvägen vad vi har kännedom om. 
 
Naturvårdsarbete och hållbar utveckling 
Vi har varit aktiva i kommunens samhällsplaneringsfrågor och arbetet med att starta upp en 
plangrupp har påbörjats. Bl.a. har vi svarat på remiss om fördjupad översiktsplan för 
Välsviken och programförslag om Lamberget och Våxnäs Centrum.  
 
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. 
 
Sista helgen i augusti representerade Jan Bergstam, Leif Lövström, Marja Nordin och Anne 
Geddes Shalit, kretsen på Lillerudsdagarna. Där fick vi chansen att möta ett stort antal unga 
familjer i det vackra sensommarvädret och informera om bl.a. ekologisk odling och våra 
aktiviteter, främst Natursnokarna. 
 
Kretsen var medfinansiärer till 2016 års upplaga av Ekoguiden i Karlstad – din guide till eko, 
reko och vintage. Nyutgåvan firades genom en releasefest på Stadsbiblioteket i november där 
besökarna togs emot av ekoguidens redaktörer, tillika kretsmedlemmarna, Ulrika Neldorin 
och Elin Iderström. 
 
Miljövänliga veckan – Handla miljövänligt 
Naturskyddsföreningen i Karlstad deltog aktivt under årets miljövänliga vecka på temat 
”Fräsch på riktigt”. Fokus ligger på kosmetik- och hygienprodukter och syftet är att öka 
medvetenheten kring innehållet i produkterna, skydda användarens hälsa och öka butikernas 
utbud av produkter som är bra för hälsa och miljö. Den regionala upptakten för Värmland och 
Örebro hölls i Karlstad med föredrag om SELMA-studien av professor Carl-Gustaf Bornehag. 
Flera representanter från kretsen deltog. I juni hade kretsen en utställningsmonter med temat 
Schyssta produkter i badrumsskåpet på Skattkärrs bibliotek. 
      I samband med MVV vecka 40 arrangerades en (av bl.a. riksföreningen) uppmärksammad 
badrocksaktion där det delades ut flera hundra informationsbroschyrer i Karlstad centrum. Det 
gjordes butiksundersökningar där utbudet av miljömärkta hygienprodukter inventerades. 28 
butiker i Karlstad med omnejd inventerades, Lifebutiken Duvan och ICA Maxi Bergvik hade 
det bästa utbudet i Karlstad, sämst var H&M, BodyShop och Netto Klaravik. En Café Planet-
träff ägde rum på Gjuteriet och Anna-Sofia Preece föreläste om innehållet i våra 
badrumsskåp, deltagarna fick även göra egen deodorant av ekologiska ingredienser. En 
miniutställning ägde även rum på Stadsbiblioteket i Karlstad. MVV var under året ett 
samarbete mellan HMV och Kemikaliegruppen. 
 
Naturvänliga veckan 
Under Naturvänliga veckan i mitten av maj fagade vi vår kretsäng samt skötte om naturstigen, 
bland annat genom att förbättra den orangea markeringen på träd etc. 
 
Integrationsfrämjande arbete 
Kretsen har registrerat sig på Karlstads kommuns kampanjsida Varmt välkommen. Syftet är 
att nyanlända i kommunen ska kunna ta kontakt med oss om de t.ex. vill lära sig mer om 
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svensk natur. Kretsen har haft inledande informationsmöten med bl.a. kommunens 
integrationssamordnare och kommer att fortsätta arbetet med att bli ännu mer inkluderande 
genom riktad kommunikation och aktiviteter. 
 
Föreningens intressegrupper 
 
Kemikaliegruppen fanns på plats under Barnmässans tre dagar, pratade med föräldrar och 
delade ut sammanlagt 1000 informationsblad. Som vanligt medverkade Kemikaliegruppen 
även på Selma-studiens familjedag i november. Nytt för i år var att det byggdes upp en 
monter med rumsindelning för att på ett mer pedagogiskt kunna visa innehållsmässigt bättre 
och sämre produkter och information om dessa. På temat "Barn och kemikalier" hölls också 
Kemikaliegruppen en föreläsning för föräldrar i Norra Råda i november. Lagom till advent 
plockade Kemikaliegruppen fram sin uppmärksammade eventkalender som förra året fick stor 
spridning i sociala medier. Samtliga aktiviteter som arrangerades i samband med Miljövänliga 
Veckan var ett samarbete mellan HMV- och Kemikaliegruppen. 
 
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 sjunde 
gången och hade sedan slåtterfest och frågesport. Martin Sandmark från Vänervård besökte 
oss och berättade om ängsvård och visade hur en slår med lie. 
 
Natursnokarna har haft barn- och familjeverksamhet vid två tillfällen. Under våren byggdes 
bihotell och så spanades det efter småkryp och under hösten fick barn och deras vuxna gå på 
lövjakt och därefter tillverka höstlyktor i Mariebergsskogen. I slutet av april hölls en 
naturnokledarutbildning i Karlstad för nya snokledare i länet, från kretsen deltog Marja 
Nordin och Anna-Lena Larsson. Tillsammans med Linda Ferm har kretsen nu tre snokledare. 
 
Handla Miljövänligt-gruppen i Värmland startade i september 2015 inom vilken 
Karlstadkretsen utgör en mycket aktiv grupp. Under det senaste året har HMV-gruppen jobbat 
med Klädbytardagen som drog hundratals besökare som ville delta i klädbytet på Gjuteriet 
den 16 april. I november anordnades en ekologisk chokladprovning på Naturum Värmland 
som lockade över 30 deltagare. HMV-gruppen har även fortsatt att anordna Café Planet-
träffar på bland annat Värmlands museum i samverkan med bl.a. Studiefrämjandet, 
Ekoguiden i Karlstad och Omställning Karlstad. Teman har bl.a. varit odling, textilt återbruk, 
cykeltema, klimatsmart mat/krisberedskap och grön tomteverkstad. Samtliga aktiviteter som 
arrangerades i samband med Miljövänliga Veckan var ett samarbete mellan HMV- och 
Kemikaliegruppen 
 
Skogsgruppen 
Länets skogsgrupp startade 2015 och i den finns flera representanter från Karlstadkretsen. 
Senaste året har kurser och utflykter anordnats tillsammans med skogsgruppen i Örebro, 
Skogs-Ola och Sebastian Kirppu. Inventeringar av skyddsvärd och avverkningsanmäld skog 
har också ägt rum, bland annat Almarskogen. 
 
Bra Miljöval Livsmedelsbutik 
Bra Miljöval Livsmedelsbutik är Naturskyddsföreningens miljömärkning av livsmedels-
butiker. Butiken ska bl.a. ha ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta produkter, 
källsortera sitt avfall och ha genomfört energieffektiviserande åtgärder. Vi kontrollerade att 
Willys på Våxnäs fortfarande följer normerna för att vara Bra Miljöval-märkt 
livsmedelsbutik. Willys fick godkänt av Naturskyddsföreningens kontrollant Lilian Byström.  
 
Programverksamhet 
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Inom ramen för programverksamheten har ett antal utflykter genomförts.  
 

• 10/4 Vårfåglar vid Hynsjöarna 
• 22/5 Växtutflykt till Dalsland 
• 5/6 Naturnatten genomfördes för nionde gången 
• 19/6 Fjärilsutflykt till Mölnbacka 
• 17/9 Svamputflykt till Segerstad skärgård 
• 25/9 Höstvandring i Välsviken 
• 23/10 Örnar vid Ölmeviken och Kummelön 
 

Media  
• Klädbytardagen uppmärksammades av SVT Värmland: Klädbyten för miljön (2016-

04-16), genom notis i NWT: Klimatsmarta klädbyten (2016-04-13) och Metro 
Värmland där vi fick bild på förstasidan med rubriken Klädbytardag lockade många 
(2016-04-18). 

• Johanna Hedqvist om hållbar klädkonsumtion i NWT (2016-04-04): Nu lär vi oss 
lappa och laga igen. 

• Miljövänliga veckans butiksinventering uppmärksammades av NWT: Hur bra är 
Värmland på miljömärkt hygien? (2016-10-03) och kretsens temakväll under Café 
Planet kunde syntes via en notis i VF: Den bästa deodoranten finns i ditt skafferi 
(2016-10-04). 

• Föreningens syn på Katrineberg (naturvärden och eventuella bostäder) 
uppmärksammades av VF genom en intervju med Leif Lövström (2016-12-05). 

 
Kommunikation 
Kretsen administrerade facebook-sidan ”Naturskyddsföreningen i Karlstad” samt 
motsvarande sida på naturskyddsforeningen.se. Facebook-sidan har 394 följare, en ökning 
med cirka 100 personer jämfört med året innan (289 följare). Facebook-sidan är en fortsatt bra 
kanal för att informera om verksamheten, aktuella frågor och 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 17 april deltog Anna-Lena Larsson, Linnéa Johansson, Leif 
Lövström, Jan Bergstam, Linnéa Stolt och Birgitta Westlund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack! 
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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 2017/2018. 
 
 
Karlstad den 25 januari 2017 
 
   
Anna-Lena Larsson, ordförande 
 
 
Ledamöter:  
 
       
Jan Bergstam    Leif Lövström 
 
       
Linda Ferm    Karin Granström 
 
       
Marja Nordin   Anne Geddes Shalit 
 
 
Suppleanter 
 
       
Linnéa Johansson   Camilla Kylin 
 
 
 


