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Dagordning vid kretsstämma tisdag 9 mars 2021 

 

Stämman  inleds  

 

1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

 

2. Val av ordförande för stämman 

 

3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 

 

4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

 

6. Revisorernas berättelse 

 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

 

9. Fastställande av Verksamhetsplan 

 

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperioder för dessa 

 

11. Val av ordförande i kretsen tillika ordförande i styrelsens 

 

12. Val av övriga styrelseledamöter 

 

13. Eventuella fyllnadsval 

 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

 

15. Val av valberedning 

 

16. Ärenden som styrelsen förelägger stämmans 

 

17. Ärenden som väckts genom motion 

 

18. Övriga frågor 

 

19. Stämmans avslutande 

 

 

 

VÄLKOMMEN! 

 

 

 



 

 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

I HOFORS-TORSÅKER 

 

 

VERKSAMHETBERÄTTELSE 2020 
  
Inget blev sig likt i vår verksamhet under pandemiåret 2020. Fram till mitten av mars var det  

normalt, så pass att vi hann ha vår kretsstämma. Trots att vi tvingades lägga nästan allt på is finns en 

hel del att rapportera om i verksamhetsberättelsen.  
 
Medlemmar 
Föreningen hade vid årets början 205 medlemmar och vid årets slut 169. Delvis beror medlemsraset 

på att medlemsregistret infört ett nytt krav att familjemedlemmar måste meddela personnummer. 

Det verkar ha lett till en minskning av medlemsantalet i alla kretsar.  

 

Styrelse 
Barbro Risberg, ordförande 

Nicklas Gustavsson, vice ordförande 

Anette Karvonen Persson, sekreterare 

Lennart Risberg, kassör 

Börje Johansson, ansvarig för hemsidan 

Stig Björk, ledamot 

Marianne Johansson, ledamot 

Margareta Kling, ledamot 

Anders Lindfors, ledamot 

Jörgen Lindgren, suppleant 

 

Revisorer 
Kjell Pålsson 

Tommy Stenergard 

 

Valberedning 
Bengt Norgren, sammankallande 

Ingela Jovanovic 

 

Kretsstämma 
Stämman hölls 5 mars med 12 deltagare. Ytterligare 3 personer kom till föredraget ” Vinnare och 

förlorare i människans natur” som hölls av Barbro och Lennart Risberg. 

 

Styrelsemöten 
Styrelsen har sammanträtt följande datum: 11 februari, 5 mars. 

 

Arrangemang 

22 januari 

Storälgar i Alaska, föredrag och bildvisning med Stig Björk. Mycket uppskattat av publiken som 

bestod av 28 personer. Många kvar på fikat.  

 

18 februari 
Rovfåglar, föredrag med Lennart Risberg, 29 personer.  



 

5 mars  
” Vinnare och förlorare i människans natur”, Barbro och Lennart Risberg, 15 personer. 

 

Bysjön 
I början av mars deltog vi i ett planeringsmöte  tillsammans med byalaget i Hästbo för att röja slyet 

som kommit upp vid sjön och varit särskilt besvärande när det hindrat utsikten från fågeltornet. 

Några veckor senare samlades ca 30 personer från byalaget och vår förening och ägnade en halvdag 

åt röjning med åtföljande korvgrillning. Det blev mycket jobb gjort och platsen fick ett helt annat 

utseende när slyet kom bort.  

 

I november skickades en ny LONA-ansökan om medel för sjörestaurering in av Staffan Müller med 

föreningen som medarrangör. Vår uppgift blir att följa och dokumentera hur genomförda åtgärder 

påverkar fågellivet vid sjön. Ansökan handlar om följande insatser med syfte att förbättra sjön som 

fågelsjö 

 

Häckningsöar  150000 kr 

 

Vattenmosaik  150000 kr 

 

Fräsning av starrmad 100000 kr 

 

Tillstånd   10000 kr 

 

Projektledning  30000 kr  

 

Summa  440000 kr 
 

Det finns också ett stort behov att renovera spången som blivit mycket påverkad inte minst av det 

tidvis höga vattenståndet när den är översvämmad. Den skulle också behöva höjas för att förhindra 

att översvämningar inträffar. Vi har varit i kontakt med miljöförvaltningen i Sandviken och 

undersökt möjligheten att reparera spången. Tyvärr finns inget lämpligt bidrag att söka. Vi har tagit 

reda på att kostnaden enbart för det virke som behövs är ca 50000 kr.   

 

Skogsfrågor 
Vi är bekymrade över att slutavverkningar med kalhyggen som resultat har fått så stor utbredning i 

kommunen. Stora delar av t.ex. Fjällberget och Tjäderberget är kalhuggna. Den nya 

skogsvårdslagen där begreppet nyckelbiotop försvinner kan bli förödande för de begränsade 

naturvärden vi har kvar.  På Körberget har det genomförts skogsbruksåtgärder som påverkar 

orkidéer och rödlistade arter. Vi har påtalat det för Skogsstyrelsen och Västra Gästriklands 

Samhällsbyggnadsförvaltning men ännu inte fått någon respons. Skogsstyrelsen har under året efter 

påpekande från oss  markerat ett område på Bökesberg som nyckelbiotop. Med den nya 

skogsvårdslagen kommer det inte att betyda någonting. 

 

Rödlistade arter 
Lokalen för fältgentiana i Barkhyttan har även i år besökts av av ansvarig tjänsteman på 

Länsstyrelsen, Jan Moberg. Beståndet följs och plantorna räknas och rapporteras på Artportalen.  

Han har också tagit frön härifrån och planterat inom två provrutor på reservatet vid Fäbods, där 

fältgentianan tidigare funnits med nu inte setts på flera år. Under året har vi lagt in observationer av 

ovanliga arter på Artportalen. Den verksamheten hoppas vi kunna utveckla.  

 

Ängar och artrika vägkanter 



Slåttern vid Fäbods har som vanligt genomförts mycket bra av Länsstyrelsens personal. Det här är 

första gången föreningen inte varit med på slåttern sedan 1991.  

 

Vi har skrivit till kommunen och till miljöförvaltningen  om artrika vägkanter och deras betydelse 

för ängsflora och humlor. De vägkanter det gäller är i första hand Piks väg norr om Bodås, väg 

mellan Kratten och Kalvsnäs och väg mellan Bodåsgruvan och Bagghyttan. Dessa har 

dokumenterats i en artikel i VÄX, Växter i Hälsingland och Gästrikland. Vi tänker fortsätta verka 

för en senare vägkantsslåtter  i första hand på dessa vägar men helst alla vägkanter i kommunen för 

att gynna växter och pollinerande insekter.  

 

REPRESENTATION 

 

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Gävleborg: Stig Björk, Nicklas Gustavsson. 

 

Naturskyddsföreningen i Gävleborg, styrelseledamot: Tommy Stenergard. 

 

Naturskyddsföreningen i Gävleborg, Vattengruppen: Kjell Demasure, Tommy Stenergard. 

 

Naturskyddsföreningen i Gävleborg, Valberedningen: Barbro Risberg. 

 

Västerbergs folkhögskola 
Föredrag ” Vinnare och förlorare i människans natur” på Västerbergs folkhögskola i Storvik. Stor 

och intresserad publik, ca 70 personer. Barbro och Lennart Risberg, 6 mars. 

 

Hästbo byalag  
Planering av röjningsåtgärder runt Bysjön med byalaget i Hästbo. Vi var 20 personer, varav 5 från 

vår förening. Det blev bestämt att vi samlas för att röja 28 mars kl. 8, 8 mars. 

 

Röjning vid Bysjön med många deltagare från byalaget och från oss.  Vid kl. 8 var det mellan 25 

och 30 personer där. Från oss deltog Barbro Risberg, Lennart Risberg, Stig Björk, Paul Kolk, Bengt 

Norgren, Anders Lindfors, Jörgen Lindgren, Patrik Wermcrantz, Gunnar Olsson och Ingela 

Bergqvist. Vi röjde vid tornet där flera gjorde stora insatser. Paul i vadarstövlar röjde ute i vattnet. 

Patrik W. och Gunnar O. lånade båt och röjde från sjösidan. Hela rishögen som vi lagt nedanför 

tornet släpades bort. Kanten fram till jordkällaren röjdes och även andra sidan vägen. Platsen fick 

ett helt annat utseende. Arbete avslutades med korvgrillning, 28 mars. 

 

Länsstyrelsen Gävleborg 
Kontroll av växtplats för fältgentiana i Barkhyttan med Jan Moberg, Länsstyrelsen. 30 juni. 

Margareta Kling, Barbro Risberg.  

Sådd av frön av fältgentiana från Barkhyttan vid Fäbods, Jan Moberg, Margareta  Kling, Barbro och 

Lennart Risberg 27 augusti. 

 

Naturskyddsföreningen Gävle-Dala 
Digitalt seminarium, webbinarium ”Älskade ängar”, Barbro Risberg, 21 november. 

 

SKRIVELSER 

Naturskyddsföreningen i Gävleborg 
Svar på enkät om kretsens verksamhet, Barbro Risberg, 17 februari. 

 

Hofors kommun  
Artrika vägkanter i Hofors kommun som kräver speciell hänsyn beträffande tiden för slåtter, Fredrik  

Brännvall, vägansvarig, för kännedom Anna Hansson, kommunekolog, 10 augusti. 



 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Medfinansieringsintyg angående ansökan om åtgärder vid Bysjön, Anna Hansson, kommunekolog, 

21 november. 

 

Skogsstyrelsen 
Synpunkter på skogsbruksåtgärder på Körberget, Brita Asplund, skogsvårdskonsulent, för 

kännedom Anna Hansson, kommunekolog, 21 december. 

  

MEDIA 

Facebook 
Föreningens facebookgrupp har varit aktiv med ett par inlägg i veckan. De har följts och 

kommenterats av många medlemmar och även andra t.ex. personer från andra kommuner.  Vid årets 

början hade gruppen 60 medlemmar och vid årets slut är medlemsantalet 114. Moderatorer är 

Nicklas Gustavsson och Lennart Risberg.  

 

P1 Naturmorgon och P4 Radio Gävleborg 
Samtliga inslag har gjorts av Joacim Lindwall. 

 

Vårens ankomst och den milda februari med tidig ankomst av vissa flyttfåglar, Lennart Risberg, 25 

mars. 

 

Inslag om tibast i Naturmorgon i P1, Barbro Risberg, 4 april. 

 

Nyhetsinslag i P4 Radio Gävleborg om röd glada, Lennart Risberg, 5 september. 

 

Inslag i Naturmorgon i P1 om rovfågelsträcket vid Söräng, Barbro och Lennart Risberg, 5 

september. 

 

Inslag i Naturmorgon i P1 om röd glada (svar på lyssnarfrågan). Lennart och Barbro Risberg, 17 

oktober. 

 

Inslag i Naturmorgon i P1 om ängar och biologisk mångfald på Erik-Lars i Åsmundshyttan. Lage 

Bergström, 7 november. 

 

VÄX, Växter i Hälsingland och Gästrikland 
Artikel  om Artrika vägkanter i Hofors kommun, Barbro Risberg. 

 

EKONOMI 
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till Resultat- och Balansräkning. 

 

 

Ett hjärtligt tack till alla som bidragit till vår verksamhet under året! 

 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

I HOFORS - TORSÅKER 
 

VERKSAMHETSPLAN 2021 

 

Bevaka och arbeta för att bevara natur och miljö i Hofors kommun 

 

 Opinionsbildning 

 

 Remissvar där vi för talan för natur och miljö  

 

 Fortsätta söka samarbete med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, något som vi anser kan 

bli bättre 

 

 Bevaka skyddet av rödlistade arter, bl. a. genom att lägga ut fynd på Artportalen, där vi planerar en 

utbildning för intresserade styrelseledamöter 

 

 Verka för att sjörestaurering och reparation av spång över vattnet genomförs vid Bysjön med syfte att 

göra den till en bättre fågellokal och öka tillgängligheten. Fortsätta med slyröjning för att hålla 

utsikten öppen.  

 

 Inventera och sammanställa kunskapen om våra artrika vägkanter. Verka för att vägkantsslåtter i 

kommunen senareläggs 

 

Öka och sprida kunskapen om biologisk mångfald 
 

 Arbeta för att kommunen får ett Naturvårdsprogram 

 

 Delta i arbetet i Länsförbundets skogsgrupp 

 

 Exkursion med tema mossor och lavar 

 

 Bildvisningar/föreläsningar om natur i Sverige och andra länder, där det är viktigt att inte glömma 

bort närmiljön 
 

 Ge ut vårt medlemsblad trots svårigheter med tryckning och höjt porto 

 

Bidra till att människor får uppleva natur och biologisk mångfald 

 

 Fågelutflykt till Bysjön 

 

 De Vilda Blommornas dag 

 

 Bysjöprojektet, som gör sjön bättre tillgänglig för upplevelser 

 

Sträva efter att få fler medlemmar i föreningen, gärna ungdomar 

 

 Göra föreningens verksamhet synlig genom aktiviteter, hemsida, facebook-grupp, remissvar m.m. 

 

 Fortsatt diskussion om medlemsvärvning i styrelsen 


