
NATURSKYDDSFÖRENINGEN  

I HOFORS-TORSÅKER 

 

 

Dagordning vid kretsstämma tisdag 8 mars 2022 

 

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 2021 
 
Det här året fortsatte att präglas av pandemin. Under våren  var verksamheten låg men till hösten 

syntes en ljusning och vi hann ge ut ett program och genomföra viss verksamhet. Vi fick också för 

första gången i föreningens historia prova på digitala möten.  
 
Medlemmar 

Föreningen hade vid årets början 169 medlemmar och vid årets slut 159. Tyvärr en minskning med 

5%. 

 

Styrelse 

Barbro Risberg, ordförande 

Nicklas Gustavsson, vice ordförande 

Anette Karvonen Persson, sekreterare 

Lennart Risberg, kassör 

Jörgen Lindgren, ansvarig för hemsidan 

Stig Björk, ledamot 

Marianne Johansson, ledamot 

Margareta Kling, ledamot 

Anders Lindfors, ledamot 

Börje Johansson, suppleant 

 

Revisorer 

Kjell Pålsson 

Tommy Stenergard 

 

Valberedning 

Bengt Norgren, sammankallande 

Ingela Jovanovic 

 

Kretsstämma 

Kretsstämman hölls 9 mars. För första gången i föreningens historia var den digital och hade endast 

10 deltagare.  

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har sammanträtt följande datum: 21/1 (digitalt), 9/3 (digitalt), 25/5 (utomhus vid Bysjön) , 

24/8, 2/11. 

 

Programhäfte 

Ett programhäfte skickades ut till våra medlemmar i september. Det var för första gången tryckt på 

det nya tryckeriet vi anlitat, Backmans i Gävle, efter att kommunen lagt ner sin tryckservice. Vi är 

nöjda med resultatet.  

 

ARRANGEMANG 

 

9 juni 

Lupinröjning längs vägen mellan Hästbo och Åsmundshyttan, 9 personer. 



 

12 oktober 

Vilda orkidéer i Sverige, föredrag och bildvisning, Barbro Risberg, 10 personer. 

 

11 november  

Skog eller trädplantage? föredrag och bildvisning, Nicklas Gustavsson. 27 engagerade deltagare, 

livlig diskussion och många frågeställningar. 

 

7 december 

Vinterträff med medlemmarnas bildvisning. Följande personer bidrog med bilder: Stig Björk, 

Anders Lindfors, Barbro och Lennart Risberg, 10 personer.  

 

BYSJÖN 

 

Renovering av sjön 

I år blev äntligen den renoveringsinsats vi hoppats på av, åtminstone delvis. Den startade 29 

september. I norra änden av sjön anlades fyra häckningsöar av material som grävts upp, växtrötter 

och material från bottnen. Det röjdes också två kanaler i vassen så att det går att se in i vassområdet 

från fågeltornet. Den planerade uppfräsningen av ett starrområde i södra änden av sjön gick inte att 

genomföra p.g.a. för högt vattenstånd. Åtgärden är tänkt att gynna rastande vadarfåglar och vi 

räknar med att den blir av till våren. 

 

Renovering av spänger 

Det finns ett stort behov av att renovera de förfallna spängerna. Många personer vi stött på i 

området har frågat oss om det går att göra något åt dem. Kommunen har sagt nej till att bidra både 

ekonomiskt och med arbetskraft. Vi har sökt pengar för insatsen som vi uppskattar kan kosta 

200000 kr. Först sökte vi 170000 av Naturskyddsföreningens våtmarksanslag men fick avslag. Vi 

blev däremot lovade 20000 kr av Naturskyddsföreningen i Gävleborg och beslutade att bidra med 

10000 kr från vår egen kassa.  Senare har vi sökt 170000 kr från Strangells stiftelse och beviljats 

70000 under förutsättning att vi kan få ihop hela beloppet, annars får vi inget. En ansökan om 

100000 kr har lämnats in till Alvins fond, Naturvårdsverket. Besked om vi får pengar kommer först 

i april 2022. En budget kan då se ut så här: 

 

Naturskyddsföreningen i Gävleborg  20000 kr 

Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker 10000 kr 

Strangells stiftelse               70000 kr 

Alvins fond              100000 kr 

Totalt               200000 kr 

 

SKOGSFRÅGOR 

Föreningen har på Nicklas Gustavssons initiativ bildat en ny facebookgrupp ”Avverkningskoll i 

Hofors med omnejd”. Maj-Lis Koivisto bevakar och lägger ut avverkningsanmälningar och annat 

som belyser utvecklingen i skogen.  

 

Lissjön 

I år har föreningen engagerat sig i flera avverkningsärenden. Det började med att OVAKO i juni 

anmälde ett område med minst 90-årig granskog mellan järnvägen och Lissjön för avverkning.   Vi 

skrev till OVAKO och Skogsstyrelsen och bad om att det skulle undantas från kalavverkning men 

fick svar att skogen skulle tas ner. I september gjorde skogsgruppen i Stjärnsund en inventering här 

och fann många rödlistade arter och signalarter, inte minst svampar. Avverkningsanmälan togs då 

tillbaka för delar av området. Den del som fanns kvar utvidgades och en ny avverkningsanmälan 

lämnades in. 21 november var vi 10 personer som inventerade det nya området. Flera fina fynd av 



arter gjordes bl.a. av knärot. En rapport skickades in till Skogsstyrelsen men i nuläget vet vi inte vad 

som beslutats.  

 

Lundertjärn 

18 september var vi sex personer som besökte ett avverkningsanmält område norr om Lundertjärn 

under Nicklas Gustavssons ledning. Vi bedömde området som sumpskog och fann en del riktigt 

gamla träd (en tall 180 år). Fynd gjordes av tre signalarter och två rödlistade arter (VU). Skrivelsen 

till Skogsstyrelsen med begäran om att skogen ska bli kvar besvarades med att de inte bedömde 

skogen som sumpskog men skulle ta hänsyn till arterna. 

 

Söderåsen 

I oktober kom två avverkningsanmälningar från Karl Hedin AB gällande områden på Söderåsen. De 

inventerades av skogsgruppen i Stjärnsund och befanns ha  höga naturvärden och rapporterades till 

Skogsstyrelsen. Föreningen gjorde bedömningen att de här skogsområdena tillsammans med 

naturreservatet Söderåsen och de botaniskt riksintressanta områdena på bergets sydostsida med 

mellanliggande områden där vi också känner till höga naturvärden ska bli naturreservat. Begäran 

avslogs av Länsstyrelsen och ärendet hanterades av Skogsstyrelsen som gjorde en egen inventering 

och delade vår bedömning om naturvärdena. De har ställt krav på markägaren som flera gånger 

begärt att få anstånd med svar, nu till 31 januari 2022, så än vet vi inte vad som kommer att hända 

här. 

 

BIOLOGISK MÅNGFALD  

 

Översiktsplan för Hofors kommun 

Arbete med ny Översiktsplan för kommunen startade under våren. Under mars genomfördes två 

videosamtal med kommunekologen Anna Hansson angående våra synpunkter på planen. Barbro 

Risberg deltog. Vi skickade också in synpunkter och information om biologisk mångfald i 

kommunen för skog, sjöar, odlingslandskap och kulturhistoria. Något förslag till plan för samråd 

har ännu inte kommit. 

 

Orkidélokal på Hofors golfbana 

Det hade kommit in en anmälan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning från en 

privatperson om skövling av en orkidélokal vid stranden av Storgösken på Hofors golfbana. Vi blev 

inviterade av kommunekolog Henry Nilsson att följa med och titta på området. Så gott som alla 

orkidéer, hundratals tvåblad och ett stort antal nattvioler, var nedmejade. På en annan fläck i 

området fanns dessa båda arter och också ett sextiotal ängsnycklar som fortfarande var orörda. 

Golfklubben har fått i uppdrag från VGS att spara orkidéerna och gett vår förening i uppdrag att 

inventera dem nästa år.  

 

Senarelagd slåtter på artrika vägkanter 

Föreningen har skrivit till Hoforshus AB som sköter vägkantsslåtter på kommunala vägar att 

genomföra den senare. Det bör ske tidigast i mitten av augusti för att låta blommande växter hinna 

bilda frö och bidra med mat till pollinerare. Vi fick svar att en den frågan måste avgöras av 

kommunstyrelsen och skickade en skrivelse dit.  Något svar fick vi inte men resultatet blev att 

slåttern genomfördes efter mitten av augusti i fjol, så budskapet måste ha gått fram. 

 

VINDKRAFT 

 

Vindkraftpark Stormossen 

En stor vindkraftpark planeras av företaget WDP i gränsområdet mellan Hofors, Sandviken och 

Avesta kommuner. Tanken är att här ska byggas 32 vindkraftverk med 290 m totalhöjd. Företaget 

har så vitt vi kan bedöma genomfört grundliga naturinventeringar i området. Föreningen har också 



träffat en representant för företaget, Weronica Andersson, som intervjuat oss om naturvärdena här.  

Föreningen representerades av Barbro och Lennart Risberg. Vi kommer också att lämna ett skriftligt 

remissvar på ansökan.  

 

UTMÄRKELSE 

 

Silverfalken 

Vid riksstämman i juni delades riksföreningens utmärkelse Silverfalken ut till Barbro och Lennart 

Risberg.  

 

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. 

 

Naturskyddsföreningen i Gävleborg, Gävle/Dala:  
 

Kurs i zoom, Jörgen Lindgren, 11 februari.  

 

Digital kretsträff Gävleborg, Barbro Risberg, 15 februari. 

 

Kretsordförandekonferens för Gävleborg i Söderhamn, Barbro Risberg, 27 november. 

 

Naturskyddsföreningen, riks: 

Webbinarium Artrika vägkanter Barbro Risberg, Eva Andersson, 25 februari. 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning: 

Videomöten med kommunekolog Anna Hansson. Planering för Översiktsplan, Hofors kommun, 

naturvärden, 16 mars, 23 mars. 

 

Planering för restaurering av Bysjön, Barbro och Lennart Risberg, Staffan Müller, Anna Hansson 

och Henry Nilsson, 11 maj. 

 

Videomöte angående orkidéskövling på golfbanan, Henry Nilsson, Anna Hansson, Barbro och 

Lennart Risberg, 30 juni. 

 

Planering för restaureringen av Bysjön, Lennart Risberg, Staffan Müller, Stefan Eriksson, 20 

september. 

 

Uppföljning av restaurering av Bysjön, Lennart Risberg, Staffan Müller, 30 september.  

 

WPD: Möte med Weronica Andersson för diskussion om naturvärden i planerad vindkraftpark, 

Stormossen, 27 september. 

 

 

 

 



SKRIVELSER 

 

Hofors kommun/Hoforshus 

Katastrofläge på artrika vägar i södra delen av kommunen, Barbro Risberg, 15 mars 

 

Senare vägkantsslåtter, Barbro Risberg, 12 april 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning: 

Naturvårdsprogram, Barbro Risberg, 1 februari 

 

Senare vägkantsslåtter, Barbro Risberg, 1 februari 

 

Synpunkter på Översiktsplan, Barbro Risberg, 1 mars. 

 

Artrika vägkanter, Barbro Risberg, 3 mars.  

 

Skyddsvärd skog i Hofors kommun, Barbro Risberg, 8 april. 

 

Svar på förfrågan om förekomst av större vattensalamander, Lennart Risberg, 27 april. 

 

Skogsstyrelsen 
Avverkning på Körberget, Kjell Pålsson, Barbro Risberg, 17 januari. 

 

Avverkninganmälan vid Lissjön I, även till OVAKO och Sveaskog, Barbro Risberg, 14 juli. 

 

Resultat av inventering, Lissjön I, även Sveaskog och FSC, Stjärnsunds skogsgrupp, Philipp Weiss, 

1 september. 

 

Avverkningsanmälan vid Lundertjärn, även Sveaskog, FSC, Barbro Risberg, 19 september. 

 

Resultat av inventering Söderåsen I, även Sveaskog, FSC, Stjärnsunds skogsgrupp, Philipp Weiss, 

17 oktober. 

 

Resultat av inventering Söderåsen II, även Sveaskog och FSC, Stjärnsunds skogsgrupp, Philip 

Weiss, 2 november.  

 

Avverkningsanmälan vid Lissjön II, även Sveaskog och FSC,  Barbro Risberg, 26 november. 

 

Sveaskog 
Inledande inventering av en möjlig tjäderlek på Skållberget, på uppmaning av en privatperson. 

Kontakt med Per Söderberg Sveaskog 7 september. 

 

Information om lavskrika i Stenshyttan, Lennart Risberg, 22 november. 

 

Länsstyrelsen i Gävleborg 
Förslag till bildande av naturreservat på Söderåsen, Barbro Risberg, 25 oktober. 

 

Naturskyddsföreningen, riks: Ansökan om pengar till spänger vid Bysjön, 30 september. 

 

Strangells stiftelse: Ansökan om pengar till spänger vid Bysjön, 1 november. 

 

Naturvårdsverket Alvins fond: Ansökan om pengar till spänger vid Bysjön, 16 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 114 medlemmar och vid årets slut är medlemsantalet 187. Moderatorer är 

Nicklas Gustavsson och Lennart Risberg.  

 

Under året har en ny Facebookgrupp startats, Avverkningskoll i Hofors med omnejd för information 

om diskussion om skogsfrågor i kommunen. Den hade vid årsskiftet 15 medlemmar. Moderator är 

Nicklas Gustavsson.  

 

Arbetarbladet 

Naturfantaster i Hofors prisade, juni 

 

P4 Radio Gävleborg 

Nyhetsinslag om restaureringen vid Bysjön, Barbro och Lennart Risberg, 5 september. 

 

Din lokaltidning 

Låt skogen stå! Insändare om avverkningsanmäld skog vid Lissjön, Styrelsen, Maj-Lis Koivisto, 

Stephen Hinton, Patrik Wermcrantz, 31 augusti. 

 

VÄX, Växter i Hälsingland och Gästrikland 

Tallknipprot, apropå ett fynd i Torsåker, Barbro Risberg, nr 2, 2021. 

 

Vit kattost i Torsåker i Gästrikland, Barbro Risberg, nr 2, 2021. 

 

Svensk Botanisk Tidskrift 

Norr möter söder på Söderåsen, Barbro Risberg, häfte 4, 2021. 

 

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 2022 

 

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

 

 Opinionsbildning  

 

 Remissvar där vi för talan för natur och miljö, i år handlar det bl.a. om att bevaka vindkraftparken 

Stormossen och den nya Översiktsplanen för kommunen 

 

 Bevaka färdigställandet av renoveringen av Bysjön och fortsätta arbetet för att få ihop medel till och 

renovera spången på sjöns västra sida. Vid behov fortsatt slyröjning för att hålla utsikten från 

fågeltornet öppen. 

 

 Ta del av avverkningsanmälningar och inventera anmälda områden och rapportera rödlistade arter på 

Artportalen. Utbildning i kartteknik och rapportering på Artportalen 

 

 Inventera och dokumentera orkidéförekomsterna på Hofors golfbana 

 

 

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, gärna kombinerad med inventering i något 

avverkningsanmält område. 

 

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

bort närmiljön 
 

 Fortsätta ge ut och sprida vårt medlemsblad 

 

 Fortsätta kartläggningen av och informationen om biologisk mångfald i Hofors kommun 

 

 

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 

 

 


