Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Falun 2015
Medlemmar
Följande antal personer har varit medlemmar under 2015 (jämförelse med 2014 inom
parentes):
Totalt antal medlemmar 2267 (2343)
Fullbetalande medlemmar 1290 (1359)
Familjemedlemmar 975 (982)
Ständiga/hedersmedlemmar 2 (2)
Nedgången beror med all sannolikhet på att många nyrekryterade medlemmar, som värvades
förra året av ett värvarteam genom door-to-door värvning, nu inte valt att förnya sitt
medlemskap.

Styrelsen
Efter årsmötet i mars 2015 har styrelsen bestått av följande medlemmar:
Anna-Karin Axellie – ledamot
Eva Bååth-Holmqvist – ledamot
Patric Engfeldt – ledamot
Anton Grenholm – ordförande
Birgitta Johansson - kassör
Maja Myrén – ledamot
Christine Riedwyl – ledamot
Styrelsen har haft 10 möten under året. Man har turats om i rollen som mötesordförande och
mötessekreterare och har, och man har efter förra kretsstämman förbättrat rutinerna kring
protokollskrivande så att dessa alltid justeras av två deltagare.

Aktiviteter
Kretsen har ordnat en mängd arrangemang, med en bredd som väl täcker de tre arbetssätt som
Naturskyddsföreningen på riksplanet enats om:
Naturkänsla – kretsen har ordnat naturguidningar och utflykter, och inte minst glädjande är
att Natursnokarnas verksamhet hittat en bra utformning och lockat många barnfamiljer.
Konsumentmakt – klädbytardagen i april och miljövänliga veckan i oktober har engagerat
ett flertal kretsaktiva, och involverat långt många fler besökare, butikskunder m fl.
Politisk påverkan – politikerdebatten i samband med Trafikantdagen blev ett lyckat
arrangemang där allmänheten fick chans att lyssna på Falupolitikernas åsikter i olika frågor
med fokus på hållbart resande. Kretsstyrelsen genomförde även, precis som tidigare år,
möten med lokalpolitiker under året där aktuella frågor diskuterades.

Nedan följer en kort redovisning från alla arrangemang under året, tillsammans med länkar till
de eventuella reportage i media som arrangemanget gett upphov till (som kommit till vår
kännedom):
Vår tid är nu, föreläsning med Svante Axelsson, 5 februari

Svante Axelsson föreläste dels för gymnasielever (två fyllda Kristinehallar) samt för
allmänheten på kvällen på Dalarnas Museum (80-90 åhörare, plus ca 200 via streaming). Vid
planeringen hade föreningen ett bra samarbete med ett antal gymnasielärare och på kvällen
hade vi en gemensam middag med Svante och goda diskussioner. Både DT och DD skrev om
arrangemanget.
http://www.dt.se/dalarna/falun/hoppfulla-perspektiv-pa-klimatkrisen
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/hopp-om-losning-pa-klimatkrisen

Filmvisning, Inte bara honung, 31 mars

I ett samarbete med Björn Bio visade vi ”Inte bara honung” på biografen Smultronstället i
Falun. Filmen introducerades av biologen Jens Montelius Risberg. Efter filmen följde en
diskussion där publiken fick ställa frågor. Även Lars Ekvall, biodlare och bitillsyningsman
deltog i diskussionen. Ansvarig från kretsen var Patric Engfeldt. Ca 40 personer i publiken.
Klädbytardag, 18 april

Med nära 300 besökare upprepades succén från förra årets klädbytardag. Två elever från
Musikkonservatoriet spelade för de som fick köa utanför Rosa kyrkan. Ett tjugotal funktionärer
såg till att hålla ordning på kläderna, huvudansvarig var Christine Riedwyl. På plats fanns även
elever från Hagströmska gymnasiet som sydde om kläder. Ett fik anordnades av åk 8 från
Montessoriskolan. Det lämnades in runt 1200 plagg, därav hittade ca 1000 en ny ägare. De
flesta fick reda på eventet via tidning, på plats två kommer föreningens medlemstidning. Vi
fick gratis reklam genom artiklar innan arrangemanget i både DD (7/4 ), DT (13/4) och
annonsbladet (12/4). Dessutom kom det ut en artikel i DD i efterhand (19/4). En nystartad
nättidning www.nytti.se
skrev om tillställningen på själva klädbytardagen. En insändare togs in i DT (se nedan under
”Kretsens kontakt med allmänheten”).
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/hang-med-pa-sveriges-storsta-kladbytardag
http://www.dt.se/dalarna/falun/kladbytardag-i-rosa-kyrkan
http://www.nytti.se/nyheter/9-falun/212-kladbytardag
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/manga-ville-byta-bort-sina-klader

Vårfagning och humlespaning, 10 maj

Vid vårfagningen räfsade man kvarglömt hö från hässjorna, rensade från kvistar under träden
och tog ner en gran. Endast tre personer deltog, kanske pga att det var 3-4 grader och lätt regn
när man började, men det blev lite varmare sen. Man konstaterade att ladan är i dåligt skick,
här bör undersökas om det går att söka medel för att kunna rusta den. Nytt hässjevirke behövs
också.
Utflykt till Backa Våtmark, 19 maj

Vi hade planerat en kvällsutflykt till Backa Våtmark för fågelskådning. Det regnade och
deltagarantalet var noll.
Invigning av Sanders Gammelskog, 23 maj

Kommunen invigde Faluns nyaste naturreservat Sanders Gammelskog. Ca 70 personer var
med. Kretsen deltog genom Eva Bååth-Holmqvist med barnverksamhet.

Deltagande i Föreningsdagen i Bojsenburg, 29 maj

Från kretsen deltog Patric Engstedt, Eva Bååth-Holmqvist och Maja Myrén genom samtal med
besökare, utdelning av skriftlig information, provsmak av sylt på bär från skogen, ”gissa
bajset” och en tipspromenad.
Håffafestivalen, 6 juni

Från Kretsen deltog Christine Riedwyl och Maja Myrén genom att erbjuda ”Ekobikt” och
”Klimatterapi”. Det resulterade i några intressanta samtal med festivalbesökare under dagen.
Trots ett mycket gediget och intressant festivalprogram så var det ett lågt deltagarantal på
festivalen som helhet, vilket bedöms bero på dåligt väder och att lokaliseringen (Lilltorpet)
känns för avlägsen.
Slåtter på föreningens äng i Sågsbo, 1 augusti

Omkring tio personer samlades för att slå föreningens äng. Det var blött i marken efter den
regniga sommaren, men vi fick en fin dag, solen sken och det var varmt. Fram på
eftermiddagen var ängen slagen och höet hässjat.
Utflykt till Lungsjöån, 29 augusti

Kraftverksbolaget har dragit tillbaka sin ansökan om att bygga ut Lungsjöån. För att fira
ordnades en utflykt där Rolf Lundqvist och Jonas Hagberg tog oss med på en vandring längs
ån. Deltagarna, ett 20-tal personer, bjöds på ”bombmurklor” och kaffe. Radio P4 Dalarna
gjorde ett reportage inför firandet.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6241075

Skogens Dag i Rankhyttan, 5 september

Skogsstyrelsen stod för arrangemanget. Falukretsen deltog tillsammans med
Naturskyddsföreningen i Dalarna. Vi hade ett bemannat tält med broschyrer och en utställning
om ”riktig skog”. Falukretsen bidrog med lite barnverksamhet. Man kunde titta på spår av olika
djur och fick sedan gissa vilket djuret var. Vi hade en strid ström av besökare till tältet hela
dagen.
Trafikantdagen, 19 september

Trafikantdagen, som var en del av den Europeiska trafikantveckan, arrangerades i Falu centrum
av Falu kommun i samarbete med Falu Energi & Vatten och Naturskyddsföreningen Falun. Det
erbjöds en mängd aktiviteter, utställningar och diskussioner om framtidens hållbara
trafiklösningar. Naturskyddsföreningen bidrog med presentutdelning till cyklister (på fredag
morgon), roddaktivitet på ån med tipspromenad och en debatt mellan de politiska partierna i
Falun, med Bengt Kyllinge och Anton Grenholm som moderatorer. På flera håll lyckades vi få
medial uppmärksamhet (se även en debattartikel nedan):
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/vill-lana-ut-tjanstemannens-bilar-och-byggacykelmotorvagar

Utflykt till Sanders Gammelskog, 3 oktober

Kretsen ordnade en visning av Sanders Gammelskog. Guide var Pär Karlsson, kommunbiolog.
15 personer hade en skön dag i skogen.
Sweet Dreams, 25 november

Sweet Dreams med föreställningen “svårigheten att förhandla med en blåval” visades för runt
200 gymnasieelever från Falu fri, Lugnetgymnasiet och Kristinegymnasiet. Föreningen bjöd
skolorna på denna uppskattade föreställning..

Återbruksfesten på Magasinet, 28 november

Kommunen arrangerade och föreningen, genom Anna-Karin Axellie, Birgitta Johansson och
Maja Myrén, medverkade genom samtal med besökare, tipspromenad samt presentation från
scenen av Naturskyddsföreningen årsbok “Återbruk” som släpptes då. Arrangemanget
uppmärksammades i media både före och efter, bl a:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/ny-bok-ska-vaga-upp-kophysterin
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/aterbruksfest-mot-konsumtionen

APU föreläsning på Studiefrämjandet, 28 november

Genom en inbjudan från Naturskyddsföreningen i Dalarna besökte APU (Anti Pouching Unit),
Falun för att föreläsa. APU är en stiftelse med målet att förebygga illegal jakt. APU finns sedan
tidigare etablerade i Stockholms och Värmlands län, och har som mål att starta en lokal grupp i
Dalarna under 2016. Meningarna om APU och dess metoder går starkt isär där vissa menar att
APU snarare provocerar människor än bidrar till att minska den illegala jakten och
mediarapporteringen blev ganska omfattande, och att debatten är het och anklagelser riktas åt
flera håll förstår man av flera av reportagen nedan.
http://www.dt.se/allmant/dalarna/linda-mankefors-kronika-vi-ser-mellan-fingrarna-pa-svensk-illegal-jakt
http://www.dt.se/dalarna/falun/dalarna-kommer-fa-sina-forsta-rangers-mot-illegal-jakt
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/rangers-mot-illegal-jakt-da-plockade-studieframjandet-bortsin-logga
http://www.dt.se/allmant/dalarna/dt-granskar-apu-som-vill-starta-en-lokal-grupp-i-dalarna

Run for your life, 14-15 november

Run for your life var ett stafettlopp arrangerat av Riksteatern som startade i Kiruna och
avslutades mer än 4 000 kilometer senare i Paris den 29/11 i samband med klimattoppmötet.
Stafetten pågick dygnet runt, involverade tusentals människor och sändes live på webben. När
stafetten den 14-15/11 passerade Hälsingland och Gästrikland deltog bland Anton Grenholm
från kretsen, tillsammans med bl.a. Lillian Lundin Stöt och Mattias Ahlstedt.
Klimatmanifestation på Stora torget i Falun, 29 nov

Tillsammans med Falu Miljögrupp arrangerade vi den 29/11 en manifestation inför
klimatmötet i Paris. Ett trettiotal organisationer och föreningar ställde sig bakom
manifestationen. Närmare 500 personer lyssnade på ett tiotal talare och musikaliska inslag av
Jennifer Ferguson och Falu spelmanslag. Eventet fick mycket medial uppmärksamhet.
Kretsen skrev en debattartikel som publicerades både i DD och i FK. Annonsbladet
uppmärksammade den planerade Klimatmanifestationen på första sidan. Radio Dalarna tog upp
manifestationen på alla nyhetssändningar den 29/11. Greenpeace som höll i trådarna för hela
världens manifestationer uppskattade att 785 000 personer manifesterade i 175 länder. I
Sverige deltog över 11 500 personer på 35 platser, vilket gör detta till den största gemensamma
klimatmanifestationen både i Sverige och världen hittills!
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/manifestation-for-klimatet
http://www.dt.se/dalarna/falun/manifestation-for-klimatet-arrangor-dalarna-ar-redo-for-omstallning
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/naturskyddsforeningen-vi-ar-inte-maktlosa-vi-kan-stallaom

Intressegrupper under året
Natursnokarna

Natursnokarna har under året haft 7 träffar (8/2, 15/3, 19/4, 24/5, 13/9, 18/10, 22/11) med olika
teman som fåglar, småkryp, mossor och lavar. Intresset har varit fortsatt stort och deltagande
antal barn per träff har varit mellan 10 och 30. Därtill kommer ungefär lika många föräldrar. En
utvärdering har gjorts och där har framgått att deltagarna är i stort sett mycket nöjda med
verksamheten. Ledare har varit Eva Bååth-Holmqvist och Karin Norrlander. Övriga i styrelsen
har hjälpt till när det behövts. Natursnokarna har ansökt om och fått ett projektbidrag från Riks
på 5.000:- för perioden sept 2015 – aug 2017 att användas till material.
Handla miljövänligt

Medlemmar som varit aktiva i samband med handla miljövänligt-sammanhang bjöds in till en
förberedelseträff inför Miljövänlig vecka i oktober. Detta år var det dock endast tre
styrelsemedlemmar som var intresserade. En ung musiker, Robin Andersson, höll en konsert på
biblioteket på lördag. I samarbete med det rättvisamärkte caféet på stadsbiblioteket blev det
samtidigt fika med bokbord och diskussioner. Det fanns också en liten utställning kring temat
ekologisk mat. Ansvarig från kretsen var Birgitta Johansson.
Skogsgruppen

Länsförbundets har ett skogsnätverk där flera av kretsens skogsaktiva medlemmar brukar delta.
Någon organiserad och aktiv skogsgrupp för Falun finns inte för närvarande. Mattias Ahlstedt
har dock pratat med några personer om att börja kolla avverkningsanmälningar, och åka ut och
se de områden vi tror kan vara fina. Optimalt vore om det fanns någon/några i varje centralort
inom kommunen, Falun, Svärdsjö, Bjursås som med ganska kort varsel kan kolla områden.
Föreningens äng

Ängen utanför Bjursås har som tidigare varit föremål för två arrangemang, fagning i maj och
slåtter på Ängens dag. Mattias Ahlstedt har på egen hand haft hand om arrangemangen. Under
året har det också pågått ett arbete för att starta ett nytt ängsprojekt i centrala Falun. I närheten
av stadsparken vid Falu lasarett finns en gammal äng som är i stort behov av restaurering. Ett
nyttjanderättsavtal är redo att skrivas under. Förhoppningsvis kommer slåtterverksamhet att
starta under 2016.
Samhällsutveckling

Under 2013 gjorde kretsen ett ganska omfattande arbete i samband med att kommunens nya
översiktsplan togs fram. Den grupp personer som deltog då har bjudits in ett par gånger
därefter i samband med remissvarsskrivande eller arrangemang kring samhällsutveckling och
transporter, t.ex. i år inför Trafikantdagen. Förhoppningen är att under 2016 kunna skapa en
intressegrupp med större kontinuitet.

Remissvar och skrivelser
Föreningen har under året lämnat remissvar på Falu kommuns Folkhälsoprogram 2020,
Tillväxtprogram 2020, Förslag till Trafikföring i centrum samt gjort en skrivelse till
länsstyrelsen med begäran om nya reservatsbestämmelser för Lugnets naturreservat. Alla
remisser och skrivelser finns tillgängliga på föreningens webbplats.

Möten med kommunledningen
I Samband med Svante Axelssons besök i Falun den 5/2 träffade kretsen (Anton Grenholm och
Birgitta Johansson) kommunledningen i form av Jonny Gahnshag (S), Richard Holmqvist (Mp)
och Mats Dahlström (C) för en timmes långt möte och diskuterade olika frågor som bilpool,
hållbar utveckling i skolan, hållbar konsumtion och biologisk mångfald/skogsbruk. Den 14/12
hade man en ny träff med samma personer från kommunledningen, från kretsen deltog denna
gång Anton Grenholm, Christine Riedwyl och Maja Myrén. Vi följde upp frågor som varit
uppe tidigare samt tog upp en del nya punkter. Vi hann prata om kommunal bilpool,
laddinfrastruktur för elbilar, konsumtionsbaserat klimatmål, centrumplanen och
landsbygdsplanen bland annat.

Kretsens kontakt med allmänheten
Hemsidan

Patric Engfeldt och Anton Grenholm har hållit hemsidan uppdaterad och informativ för att nå
medlemmar och allmänheten med information om våra aktiviteter.
Facebook

Maja Myrén har löpande lagt ut kretsens nyheter på Facebook.
https://www.facebook.com/pages/Naturskyddsf%C3%B6reningen-i-Falun/444928842275201?fref=ts

Debattartiklar och insändare

Inför klädbytardagen i april skrev Birgitta Johansson och Christine Riedwyl en insändare i DT
(publicerad 3/4):
http://www.dt.se/opinion/insandare/miljosmart-kladbyte-pa-lordag

Inför Trafikantdagen i september skrev Anton Grenholm och Maja Myrén en debattartikel i DT
med uppmaning till kommunen att inrätta en bilpool som kan samnyttjas av kommunanställda
och privatpersoner (publicerad 19/9):
http://falun.naturskyddsforeningen.se/dags-for-en-bilpool-dar-kommunen-och-privatpersoner-arsamnyttjare/

På DN Debatt den 27/6 publicerades en artikel av Anton Grenholm och hans bror Simon
Grenholm. Den handlade om hur rekyleffekter riskerar att äta upp gjorda miljövinster om inte
investeringar görs i annat än traditionell tillväxt, t.ex. offentliga tjänster eller mer fritid:
http://www.dn.se/debatt/vinsterna-av-effektivisering-ats-upp-av-okad-konsumtion/

Regeringen aviserade under året en höjning av bränsleskatterna, något som kritiserades både på
ledarplats, debattsida och i redaktionella artiklar i DT. Som svar på detta skrev Anders
Gottberg och Anton Grenholm en debattartikel med argument för varför det behöver bli dyrare
än idag att tanka bensin och diesel (publicerad 14/10):
http://www.dt.se/opinion/debatt/risker-nar-ekonomin-stalls-om

I samband med FN-mötet om klimatet i Paris, och manifestationen i Falun, skrev kretsen
genom Birgitta Johansson, Anton Grenholm och Christine Riedwyl en debattartikel som
publicerades både i DD och i FK:
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/naturskyddsforeningen-vi-ar-inte-maktlosa-vi-kan-stallaom

Engagemang i länsförbund och riksförening
Naturskyddsföreningen Dalarna hade årsmöte (länsstämman) i Säter den 26 april. Från Falun
deltog. Eva Bååth-Holmqvist, Richard Holmqvist, Patric Engfeldt och Mattias Ahlstedt.
Matthias Ahlstedt valdes till ny ordförande för länsförbundet. Gunilla Roos har varit kretsens
representant i länsförbundets styrelse under året som gått. Patric Engfeldt är med i
valberedningen. Stämman avslutades med en guidad tur i Säterdalen.
Anders Gottberg deltog i Naturskyddsföreningens rikskonferens i Åre, 22-24 maj, med temat
”Det våras för landsbygden”.
Årets höstkonferens ”Klimathuset” gick av stapeln i Stockholm 2-3 oktober. Konferensen
arrangerades av Naturskyddsförarrangerade i samarbete med Kulturhuset stadsteatern i
Stockholm med syfte att visa på lösningar för ett hållbart samhälle och pusha på Sveriges
regering inför de stora klimatförhandlingarna i Paris. Kretsen representerades av Birgitta
Johansson.
Den 5 december ordnades en temadag i syfte att ta tillvara lokalt och regionalt engagemang, på
Lindsbergs kursgård utanför Falun. Arrangerade gjorde riksföreningen i samarbete med
regionkansliet. Från Falun deltog Anders Gottberg, Ann-Christine Nordlöf, Bo Göran Hansson
och Bernt Lindberg.

Styrelsedag
Den 9 maj ordnade styrelsen för tredje gången en styrelsedag där arbetet för kretsen och
styrelsens visioner diskuterades. Dagen leddes av Moa Asperö Lind från rikskansliet. Vi
vistades på Birgitta Johanssons kolonistugan. Alla styrelsemedlemmar kunde närvara och
under ledning av den kompetenta ledarutbildaren vaska fram våra styrkor och visioner. Vi knöt
också an till tidigare överenskommelser vi gjort i styrelsen och utvecklade en strategisk plan
som sträcker sig fem år framåt.

Övrigt
Patric Engfeldt och Matthias Ahlstedt har gått utbildningen ”Hållbart ledarskap” som
anordnades av rikskansliet.
Anton Grenholm och Patric Engfeldt har haft en träff med sex internationella studenter från
SLU som gör en studie angående Falun kommuns klimatarbete.

Slutord
På global nivå var 2015 ett år då det togs flera steg i rätt riktning mot en hållbar värld: i
september antogs 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling, och i december fick vi ett klimatavtal som i stort sett alla länder är överens om. På
lokal nivå har Naturskyddsföreningen i Falun fått vara en pådrivande kraft främst när det gäller
att stötta och granska kommunens miljöarbete och att inspirera privatpersoner till hållbara
konsumtionsvanor. Och inte minst har vi fått bidra till att stimulera både barns och vuxnas
naturkänsla genom utflykter och arrangemang i naturen. Kretsen ser nu fram emot att även
under 2016 få vara positiv katalysator i det lokala miljöarbetet.
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