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Styrelsen har utgjorts av ordföranden Eva Gustavsson (fram till och med 2022-04-21), vice 

ordföranden tillika sekreterare Sofia Berg, kassör Mats Rosengren samt övriga 

styrelseledamöter Olof Jansson, Sandor Ujvari, Anna-Karin Berglund, Tomas Ekelund och 

Ada Arenander. Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten. Merparten av mötena har 

hållits digitalt på Zoom eller teams.  

 

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

reaktionerna efteråt som positiva.  

 

Regionkansliet och styrgruppen för kansliet har från Skaraborgs Naturskyddsförening haft 

Mats Rosengren som sin representant. Också detta arbete har mestadels skett digitalt, vilket 

sparat en del tid.  

 

Skaraborgsnatur 2021 har utgått och kommer istället ges under 2022 som en kombinerad 

bok för 2021–2022.   

 

Kretskonferensen hann tyvärr inte genomföras under 2021 som ett resultat av corona-

pandemin samt begränsade resurser för planering och genomförande. 

 

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

Vänern – Eva Gustavsson, Vättern – Ulla Kjellander, Tidan – Alf Saldin, Viken – Gillis 

Edman.  

 

Wilsonskogen har genom lokalt engagemang fått en soffa/bänk som finansierats av 

Skaraborgs naturskyddsförening.  

 

Media Anna-Karin har tillsammans med lokalbor runt Billingen väckt tankar kring att föreslå 

gemensam förvaltning av ett större skogskomplex som är till försäljning av Skara stift. 

Visionen från initiativet är att ställa om från kalhyggesbruk till kontinuitetsskogsbruk. 

Initiativet presenterades i ett tidningsreportage i Skaraborgsbygden. Positivt gensvar från 

allmänheten med över 350 personer har skrivit under på initiativet. 

 

Deltagande i riksstämman och kretskonferenser: Sofia Berg deltog på digital riksstämman 

som hölls 26 maj-2 juni 2021. 

 

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

Föreningen har lämnat omfattande remissvar på Skogsutredningen samt på 
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strandskyddsutredningen. Föreningen har även lämnat remissvar på handlingsplan för 

Värnens samt remissvar på Skaras översiktsplan.  

 

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

representanter från SkbNF och som deltar i samverkansgruppens återkommande möten.  

 

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. Det är flera kretsar som 

behöver/kommer att behöva stöttning för att få igång sin verksamhet. Detta viktiga arbete 

kommer att stöttas av verksamhetsutvecklaren på regionkansliet samt från Skaraborgs 

naturskyddsförening som under 2021 initierat en rundringning för att komma i kontakt med 

kretsarna och för att få en bättre bild och kännedom om vad de önskar stöttning kring.   

 

 

Styrelsen genom Sofia Berg (vice ordf) 


