
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för Skaraborgs Natur-

skyddsförening (SkbNF) 

”Ut i naturen”, så är titeln på riksföreningens årsbok. Vilket sammanträffande! Aldrig har 

våra naturreservat varit så välbesökta som under 2020. Aldrig har så många människor 

träffats och umgåtts utomhus. Korvbröden har tagit slut i butikerna och t.o.m. julafton har 

firats ute i friska luften. Naturskyddsföreningen måste blomstra och få fler medlemmar. 

Naturen har blivit vår nya mötesplats tillsamman med olika digitala alternativ. Vi har tvingats 

att vara hemma men också att lära oss använda nya tekniker. Så bra det kommer att bli 

framöver, när vi kan kombinera ett digitalt föreningsliv med att kunna mötas ”på riktigt” 

igen. 

Styrelsen har utgjorts av ordförande Ulla Kjellander, vice ordförande Eva Gustavsson, kassör 

Manne Ryttman (båda har fungerat som mötessekreterare) samt övriga styrelseledamöter 

Sofia Berg, Olof Jansson, Jan Lindholm, Marianne Lindwall och Sandor Ujvari. Styrelsen har 

haft elva protokollförda styrelsemöten. Merparten av mötena har hållits digitalt på Zoom. 

Protokollen finns på Naturkontakt. 

Länsstämman hölls digitalt på Zoom. De flesta kretsarna var representerade och vi tolkade 

reaktionerna efteråt som positiva. Dock lyckades stämman inte välja någon ny styrelse då 

det inte förelåg något förslag från valberedningen. Den gamla styrelsen fick fortsätta 

styrelsearbetet. Linda Ernelind och Andrea Ljung hade avsagt sig omval. 

Riksstämman blev uppskjuten på obestämd framtid. Länsordförandekonferenser har hållits 

på Zoom där Ulla Kjellander representerat Skaraborg. Länsordförandena i landet har också 

vid flera tillfällen haft digitala möten utan deltagande av riksstyrelsen samt i början av året  

ett helgmöte i Hallsberg för motionsskrivning till riksstämman och upplivande av det faktum 

att Naturskyddsföreningen är en folkrörelse. I den nationella gruvgruppen har Skaraborg 

representerats av Jan Lindholm. 

Regionkansliet och styrgruppen för kansliet har från Skaraborgs Naturskyddsförening haft 

Manne Ryttman som sin representant. Också detta arbete har mestadels skett digitalt, vilket 

sparat mycket tid. Vi har under året fått stöttning av kansliet i arbetet med återupplivning av 

Skarakretsen samt i valberedningsarbetet för SkbNF. 



Skaraborgsnatur 2020 är något försenad och kommer att tryckas och delas ut i januari 2021. 

En ny redaktion har utsetts bestående av Sofia Berg, Hannes Byström, Emma Holmberg och 

Tove Lawenius. 

Kretskonferensen hann genomföras medan vi fortfarande kunde träffas fysiskt. Platsen var 

Karstorp i Skövde och ämnet var Biologisk mångfald. På fredagskvällen möttes en 

representant från varje krets och vi diskuterade föreningsutveckling av olika slag. Manne 

Ryttman höll ett uppskattat anförande om valberedningsarbete. Lördagen ägnades åt 

Biologisk mångfald. Exempel på kretsarbete av olika slag samt Isak Isakssons redogörelse för 

riksföreningens arbete tog förmiddagen i anspråk. Efter lunchen berättade Mats Lindqvist 

om Trafikverkets insatser för biologisk mångfald och därefter vidtog en initierad diskussion. 

Ett fyrtiotal medlemmar medverkade på konferensen.  

SkbNF:s arkiv har under året blivit flyttat till Skaraborgs Föreningsarkiv. Pärmarna med 

dokumentation av naturreservaten har för scanning lånats ut till Länsstyrelsen för att 

därefter placeras på arkivet i Lidköping. Vi har numera endast ett mycket litet arkiv, som 

finns i källaren på Studiefrämjandet i Falköping. 

Vattenråden har i stort sett samtliga haft en representant från Naturskyddsföreningen. 

Vänern – Marianne Lindwall, Vättern – Ulla Kjellander, Tidan – Alf Saldin, Viken – Gillis 

Edman, Vänerns sydöstra tillflöden – Linda Ernelind.  

Studiefrämjandet har omorganiserats till Studiefrämjandet Skaraborg och har under året 

haft minimerad verksamhet p.g.a. pandemin. 

Media Föreningen har under året tillsammans med riksordföranden Johanna Sandahl och 

generalsekreteraren Karin Lexén undertecknat insändare i lokalpressen bl.a. angående 

strandskyddet och våra skogar. Vi har också fått uppmärksamhet i radio och press i samband 

med skyddet av Vätterns vatten. Jan Lindholm och Olle Holmstrand har skrivit en 

debattartikel om kärnkraft. Sofia Berg deltog den 10 juli i Radio P4 Skaraborg och berättade 

om vikten av att värna allemansrätten. 

Skrivelser och överklaganden i enskilda ärenden har varit en stor del av vår verksamhet. 

Olle Holmstrand har fortsatt arbetet med Ryholms stormosse och överklagandena av 

Försvarets utökade verksamheter i Karlsborg, både vad gäller PFAS-utsläpp från flygplatsen 

och eventuella störningar på fladdermusarten Barbastells övervintringsplats i Karlsborgs 

Fästning, har överklagats. Båda ärendena ligger nu hos Regeringen för beslut. Föreningen har 

också tillsammans med Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF) gjort uttalanden om 

eventuella utbyggnader av vindkraftsparker i Västra Kinneskogen, på Hökensås och i Välinga. 

Tillsammans med samma förening har vi haft åsikter om vindkraftsplanen för Tidaholms 

kommun. Vi har också inför fortsatt tillstånd för brytning av rödfyr på Kinnekulle motsatt oss 

detta. Föreningen har också svarat på remiss från Länsstyrelsen ang. revidering av 

skötselplanen för naturreservatet Rånna-Ryd, där man avsåg att avverka barkborreangripna 

granar.          



Webinarier har vi fått inbjudningar till och deltagit i. Invasiva arter intresserande Sofia Berg, 

Ulla Kjellander och Sandor Ujvari, Eva Gustavsson deltog i webinarium om friluftsliv. Sofia 

Berg har deltagit i ett webinarium om skogen. Alla dessa arrangerades av Länsstyrelsen. 

Fototävling arrangerades av Platåbergens Geolandskap och SkbNF. Fyra pristagare i olika 

kategorier korades och vi bidrog med priser och utskick av dessa. Se Skaraborgsnatur 2020. 

BioGov (Länsstyrelsens samverkansgrupp för biologisk mångfald) har haft Sofia Berg och 

Sandor Ujvari som representanter från SkbNF. 

Hjärtefrågorna har fortsatt varit Mineral- och gruvfrågor, Vatten och stränder, Vindkraft på 

rätt plats och Biologisk mångfald i odlingslandskapet. Sedan stämman i maj ingår också 

skogslandskapet i den sista hjärtefrågan.  

Stöttning av kretsar har varit en aktuell fråga under många år. Nu har det blivit särskilt 

aktuellt i Skara, där kretsen är vilande. Vi påbörjade hösten 2019 ett stort arbete för att 

återuppväcka kretsen. Bl.a. ringde vi runt till ett stort antal medlemmar och kallade till ett 

möte under vårvintern. Detta var tänkt att följas upp av årsmöte. Pandemin satte käppar i 

hjulet och arbetet är satt på väntelistan. Det är flera kretsar som behöver/kommer att 

behöva stöttning för att få igång verksamhet. Detta viktiga arbete kommer att stöttas av 

verksamhetsutvecklaren på regionkansliet. 

 

Styrelsen genom Ulla Kjellander (ordf) 

 


