Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i
Falubygden år 2011
Medlemsutveckling
Under året hade det sammanlagda medlemsantalet (fullbetalande plus
familjemedlemmar) ökat med 35 medlemmar till 1538 i nov 2011. Nu har dock riks börjat
räkna på ett nytt sätt och fastställt medlemsantalet under 2011 till 1626. Med det räknesättet
blir ökningen 123! I vilket fall är det en ökning!

Styrelsen
Efter årsmötet har styrelsen bestått av:
Helge Sonntag – ordförande
Bernt Lindberg – sekreterare
Sofia Möller-Skog - kassör,
Anna Henriksson-Persson
Sara Mårtensson
Årsmötet beslöt att styrelsen har mandat att ta in flera styrelsemedlemmar. Under hösten har
vi därför på valberedningens förslag valt in Gordon och Nina Eadie i styrelsearbetet.
Under 2010 har styrelsen haft 10 möten.

Två konkreta uppgifter för verksamhetsåret
1. Genomföra en medlemsenkät.
Årsmötet uttryckte en förhoppning att en medlemsenkät skulle genomföras under året
för att medlemmarnas önskemål om vad föreningen ska arbeta med ska komma fram
och för att få fler aktiva.
Medlemsenkäten genomfördes under hösten. 950 enkäter skickades tillsammans med
höstprogrammet och med svarsportot betalt. Ca 50 svar kom tillbaka. De allra flesta
tycker att kretsen gör ett bra arbete och uppskattar när föreningen tar klar ställning och
agerar t ex i skogsfrågor, syns i media. 6 medlemmar är intresserade att engagera sig i
föreningsarbetet, många beklagar sig över att tiden inte räcker till.
2. Fortsätta och utveckla kontakten med den nya kommunmajoriteten.
Den nya kommunmajoriteten har visat intresse för att profilera sig på miljöfrågor.
Under året har styrelsen haft två träffar med kommunstyrelsens partiordföranden,
möten med givande samtal. Saker tar tid men beslut är fattat att en ny översiktsplan
ska arbetas fram i en bred medborgardialog och en mer ambitiös skogsvård är också
på dagordningen. Mycket hänger nu på vår förmåga att spela en aktiv roll i dialogen.

Aktiviteter
Utflykter
I mars gjorde vi en anspråkslös fullmåneutflykt på skidor med ett tjugotal deltagare. Kring
elden skapade vi oss ett trevligt rum för fika och samtal i myrkanten
Den 26 mars, Earth Hour, var det fackelvandring med hundra deltagare upp till
hoppbackarna, tal av Miljönämndens ordförande och varmluftballonger med
klimatförhoppningar som steg mot skyn. Media rapporterade.

I mars och april träffades natursnoksgänget två gånger.
I april ordnade det nystartade Omställning Falun en ambitiös framtidsvecka. Vår förening
deltog med några arrangemang, bl a …
I juni firade vi naturnatten vid Kyrkbytjärn. Några familjer vandrade runt tjärnen, skådade ,
lyssnade och övernattade. På söndagsmorgonen fick vi hjälpa till vid Gittans ringmärkning.
En vecka senare ordnades för första gången en växtbytardag på Harmsarvets bergsmansgård.
I början av juli var det dags för ett nytt arrangemang på Harmsarvet tillsammans med
Harmsarvsföreningen. Utomhusteatern ”Hässja” spelades upp för ett 75-tal åskådare.
I augusti var det traditionell slåtter i Sågsbo utanför Bjursås.
Under september for vi till två skogsområden med värdefull biologisk mångfald. Det finns
kvar skyddsvärd skog här och där inom kommunen att bevara!

Andra aktiviteter
Föreläsningsserie om tillväxtens gränser
Under våren arrangerade vi tre välbesökta seminarier på biblioteket. Bra föredrag och
engagerade diskussioner efteråt.
Skogstema
Skogsfrågorna har fokuserats kring skötseln av Lugnets naturreservat. Flera vandringar med
representanter för Miljöförvaltning, Kulturförvaltning och Länsstyrelse och dokumentation av
misskötseln har följts av ett formellt brev till Länsstyrelsen.
Efter mycket arbete kring Lugnet lämnade vi före jul in en anmälan till Länsstyrelsen om
Miljöskada i Lugnets Naturreservat.
Under hösten har kretsen också varit medarrangör till två möten med skogstema – det ena om
skogshistorien kring Falu Gruva, det andra om det stora skyfallet vid Göljån.
Handla Miljövänligt
Temat för hösten var Miljömärkt fisk. Vi deltog vid Bondens marknads sista lördag och under
hösten anordnades en ”Fisktävling” för livsmedelsbutikerna i kommunen med inriktning
miljömärkt fisk. Konsum Bjursås vann tävlingen. Priset var att ett antal familjer i kretsen kom
dit och gjorde storköp första lördagen i december. Vi deltog också på Dalarnas Museums
Ekobazar med fisktemat.
I efterhand inser vi att vi skulle synkroniserat fisktävlingen med Miljövänliga veckan, nu kom
den alldeles för långt efteråt.
Kulturfesten i Norslund
Studiefrämjandet organiserade en sådan i augusti. Vi deltog och drog slutsatsen att
förutsättningen att intressera invandrare för Naturskyddsföreningen är att få med någon aktiv i
området, någon som sedan kan inspirera flera.
Kommunens Hållbarhetsdag
Vi deltog med några korta sketcher i pauserna och med vårt fisktema. Temat för dagen
”Konsumera mera” - blev tyvärr i övrigt inte särskilt bra ifrågasatt.
Omställning Falun
Under året har Omställning Falun kommit igång på allvar. Styrelsemedlemmar och enskilda
medlemmar har deltagit i arbetet.

Remisser och skrivelser
Detaljplaneprogram för ett föreslaget nytt bostadsområde vid Staberg.
Vi avslutade så här:
” Oövertänkt exploatering av det slag som planerna för Staberg är uttryck för riskerar att
försvåra byggandet av ett gott framtida Falun.
Vi föreslår att detaljplaneprogrammet bordläggs till dess att en ny översiktsplan för
kommunen är klar.”
Förstudie Bergslagsbanan Falun-Borlänge.
Vi hade två invändningar:
För låg ambitionsnivå för överföring av trafik till järnväg.
Vi förordar dubbelspår istället för föreslagna enkelspåret.
Avverkningsanmälan i Lugnet
Vi motsatte oss avverkning, vill inte ha fler hyggen i naturreservatet och anser att
avverkningsförslaget bryter mot naturreservatsföreskrifterna.
Ombyggnad vattenkraftverk
Vi har svarat på två ansökningar, en om Korsnäs och en om Lingheds kraftverk. I båda fallen
anser vi att handlingarna måste kompletteras och vill därefter inkomma med synpunkter.
Som synes en hel del remisser och remissarbete, dock inte särskilt bra förankrat i omfattande
medlemsdiskussioner. Våra remissvar läggs upp på hemsidan. Vi skulle också behöva
”marknadsföra” våra remissuppfattningar mer aktivt opinionsmässigt, nu blir mycket arbete
begravt i pärmar och möjligen läst av några utredare.

Kretsens inre arbete.
Under året har vi haft två öppna möten.
Ett medlemsmöte har gällt idéer till skogsområden att skydda.
Inför julen ordnades adventsfika med bildvisning av medtagna bilder.

Vår kontakt med allmänheten – hemsidan
Vebredaktören Anton har hållit hemsidan aktuell och informativ.

Kretsens inre arbete
Att följa upp: Vi sätter igång en del projekt som vi sedan inte följer upp. Det gäller en hel del
skrivelser till kommunen där vi borde tjata mer om reaktioner och svar.
Den bristen gäller fortfarande t ex med remisser där vi skulle behöva lägga ner mer tid på
uppföljning och begära att vårt idéella arbete ska räknas.
Styrelsen har svårt att ”rätta mun efter matsäck”, vill mer än vi har kraft att slutföra och följa
upp bra.
Vi har återgått till pappersprogram både höst och vår. Snyggt men dyrt, ca 10 000 per
programutskick – förutom det idéella arbetet. Med allt fler medlemmar på e-postlistan är eutskick och att medlemmarna själva i mån av intresse trycker sina egna program ett frestande
alternativ att diskutera.

Slutord
Det är tid för generationsväxling. Miljöfrågorna djupnar och handlar alltmer om livsstilsfrågor
och samhällsperspektiv. Åter blir unga människor upprörda och söker former för sitt
engagemang. Kan Naturskyddsföreningen erbjuda en meningsfull verksamhet för
dom?
Till årsmötet avgår de båda kvarvarande ”gamlingarna” plus de tre unga nya
styrelsemedlemmar/småbarnsföräldrar som valdes på årsmötet 2011. Det gör frågan
akut: Hur ska kretsens arbete se ut för att medlemmar ska kunna delta i
styrelsearbetet? Vi tror att styrelsen åter ska få till uppgift att leda kretsens arbete –
inte att vara den delen som gör kretsens arbete. Det förutsätter att andra medlemmar
finns i olika arbetande grupper. Det kan vara Skogsgruppen, Översiktsplanegruppen,
Slåttergruppen, Omställningsgruppen, Programgruppen, Natursnoksgruppen osv.
(Båda gamlingarna kan arbeta vidare i arbetsgrupper, Bernt med ”Omställning”, Helge
med ”Översiktsplan”.)
Valberedningen letar nu kandidater till nya styrelsen. Ge dom gärna förslag eller
anmäl själv intresse. Anton.grenholm@gmail.com och Richard.holmqvist@gmail.com
är valberedning.
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