Verksamhetsberättelse för Skaraborgs Naturskyddsförening 2019
Styrelsen har utgjorts av ordförande Ulla Kjellander, vice ordförande Eva Gustavsson,
sekreterare Börje Movérus (avled 4:e mars), kassör Gunilla Movérus , fram till årsstämman,
därefter Manne Ryttman, samt övriga styrelseledamöter Sofia Berg, Linda Ernelind, Olof
Jansson, Carl Johan Lidén (avled den 2:e februari), Jan Lindholm, Marianne Lindwall (nyvald
på årsstämman), Andrea Ljung samt Sandor Ujvari. Styrelsen har haft sju protokollförda
styrelsemöten under året, varav ett på Skype. Protokollen finns på Naturkontakt.
Länsstämman avhölls i Götene på PolarFisk i Brännebrona, där vi fick höra om hållbart fiske
och äta både räkmacka och fisksoppa, gjorda på företagets produkter. Börje hade planerat
och sett fram emot detta årsmöte, som var annorlunda på så sätt att vi inte hade någon
utflykt utan ett företagsbesök. Stämman uppdrog åt styrelsen att, med utgångspunkt i den
av Bengt Eriksson från Hjokretsen presenterade presentationen, hos regeringen hemställa
om inhibition av länsstyrelsens beslut om dränering av Karlsborgs flygplats, som är
kontaminerad med PFAS. Stämman uppdrog också åt Eva Gustavsson, som representerade
på rikskonferensen, att få stöd för frågan på mötet i Kristianstad samt göra ett
pressuttalande.
Rikskonferensen i Kristianstad besöktes av Eva Gustavsson och Manne Ryttman.
Pressuttalande om Karlsborgs flygplats gjordes. Ulla Kjellander har deltagit i de två
länsordförandekonferenserna, som riks anordnat under året. Karin Lexén och Måns Lagerlöf
från rikskansliet besökte Skaraborg i trantider. Karin höll ett välbesökt föredrag på
Doppingen vid Hornborgasjön. Ulla Kjellander representerade styrelsen.
Regionkansliet och styrgruppen för kansliet har från Skaraborgs Naturskyddsförening haft
Börje Movérus och Manne Ryttman som sina representanter. En del engagemang har ägnats
åt riksföreningens utredning om ”Vägval för regionala kanslier”, bl.a. har föreningen
representerats på ett möte i Göteborg där riks också deltog,
Skaraborgsnatur har getts ut med ännu en uppskattad årgång. Årets tema var
”Västgötabergen”. Redaktörer var Linda Ernelind och Jan Lindholm.
Kretskonferens för Skaraborgs kretsar anordnades på Brunsbo i slutet av januari.
Fredagskvällen ägnades åt hur vi bäst ska använda länsförbundet och hur kretsar och

länsförbund kan samverka på ett bra sätt. På lördagen gästades vi av Anders Ekstrand,
aktiv i Naturskyddsföreningen Skåne och anställd som lövskogsexpert på Södra
Skogsägarna. Han föreläste om gamla träd, deras biologi och naturvårdsvärden. Hur ska
träden och deras biologiska mångfald bevaras, hur ska de skötas, hur ska vi få
kontinuitet i bevarandet – det var många frågor och många svar. Vi hann också med en
kort promenad till Brunsbo storäng där vi fick diskutera frågorna i verkligheten och
kunde konstatera att det är svårt med kontinuiteten i reservatet. Efter lunch hade Sofia
Berg och Sandor Ujvari en mycket uppskattad föreläsning om grön infrastruktur. De
flesta kretsarna deltog och vi var 33 deltagare på kretskonferensen.
Arkivering och scanning av föreningens protokoll mm har fortsatt genom Börje
Fagerlinds försorg. Målsättningen är att materialet ska göras tillgängligt på Naturkontakt
och att originalen ska arkiveras på Folkrörelsearkivet i Lidköping.
Vattenråden har i stort sett samtliga haft en representant från Naturskyddsföreningen.
Vänern – Börje Movérus / Eva Gustavsson, Vättern – Ulla Kjellander, Tidan – Alf
Saldin och Lidan – Linda Ernelind.
Studiefrämjandet har under året genomgått stora förändringar. Från och med 2020 är
SkbNF medlem i Studiefrämjandet Skaraborg, som omfattar samtliga kommuner i
Skaraborg. Mullsjö, Habo och Ulricehamn omfattas inte längre. Ordförande är Berit
Seding och tillförordnad verksamhetschef Annika Lewerin.
Media Föreningen har under året tillsammans med riksordföranden Johanna Sandahl
undertecknat en insändare i lokalpressen med titels ”Visa Ditt klimatengagemang” och
tillsammans med generalsekreteraren Karin Lexén insändare om ”Rädda de artrika
naturbetesmarkerna”. Jan Lindholm och Olle Holmstrand fick artikeln ”Kärnkraft räddar
inte klimatet” publicerad och i samband med regeringens inhibitionsbeslut ang.
Karlsborgs flygplats och PFAS-läckage fick vi publicitet i bl.a. radion.
Skrivelser och överklaganden i enskilda ärenden har också engagerat föreningen.
Genom Olle Holmstrands försorg (han har fullmakt) har de fortsatta turerna kring
utdikningen av Ryholms stormosse bevakats, Efter domen i Miljööverdomstolen kunde
Olle konstatera att mossen i stort sett var räddad. Nu återstår att vara med och se till att
de grävda dikena mm täpps till så att mossen kan återgå till sitt naturliga tillstånd. Under
vårvintern gjorde vi en anmälan om artskyddsbrott och brott mot djurskyddslagen sedan
en ormvråk fångats i en s.k. norsk kråkfälla. Tillsammans med Västergötlands
Ornitologiska Förening har vi till länsstyrelsen yttrat oss ang. en vindkraftspark på
Hökensås. Föreningen har också till Mark och Miljödomstolen överklagat länsstyrelsens
tillstånd till utbyggnaden av Karlborgs flygplats. Fladdermusarten Barbastell har sin
enda i Sverige kända övervintringplats i Karlsborgs fästning. Ang. PFAS-utsläppen, se
ovan.
Stöttning av kretsar, som är i behov av det, har diskuterats och arbete härmed har
påbörjats. Detta görs tillsammans med regionkansliet. Främst gäller detta Skarakretsen.
Fototävling har föreningen initierat tillsammans med Platåbergens Geolandskap och
denna kommer att få ekonomisk bidrag från föreningen.

Föreningen har representerats i Biogov (Länsstyrelsens samverkansgrupp för biologisk
mångfald) av Sofia Berg och Sandor Ujvari. Jan Lindholm har representerat föreningen i
riks´ Gruvgrupp.
Hjärtefrågorna har fortsatt varit Mineral- och gruvfrågor, Vatten och stränder,
Vindkraft på rätt plats och Biologisk mångfald i odlingslandskapet.

Styrelsen genom Ulla Kjellander (ordf)

