
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

SKÖVDE NATURSKYDDSFÖRENING 2020 
Året har präglats av coronapandemin och det har blivit lite annorlunda med mindre aktiviteter än vad 

som varit planerat. 

Årsmötet 

Årsmötet hölls 10 mars på Nyeport, John Grönvalls plats 1, Skövde, 30 medlemmar deltog i 

årsmötesförhandlingarna. Jan-Eric Fasth ledde förhandlingarna på ett smidigt sätt. Efter 

mötesförhandlingarna hade Manne Ryttman och Katarina Bremsjö ordnat en ”På spåret” tävling och 

Ingvar Fredriksson höll ett föredrag om pollen, dess byggnad och funktion i naturen. 

Programverksamheten 

En viktig del av föreningens verksamhet är aktiviteterna i årsprogrammet. Under 2020 hade 34 

aktiviteter planerats i programmet, 13 av dem ställdes in p.g.a. coronapandemin. 21 aktiviteter 

genomförts. Det var 4 bildvisningar/föredrag (före pandemin) 11 vandringar, 1 Bioblitz och 5 

aktiviteter på kretsens gård Hökaberg. I aktiviteterna har totalt 190 personer deltagit, ca 9 per 

genomförd aktivitet. Vissa av aktiviteterna har genomförts i samarbete med andra, såsom 

Västkuststiftelsen och Mångsidiga måndagar på biblioteket. Friskvårdens dag blev inställd, annars är 

kretsen med och gör reklam för verksamheten. 

Natursnokarverksamheten 

Ingen natursnokarverksamhet har genomförts under året. 

Studiecirklar 

Studiecirklar är en trevlig verksamhet, där deltagarna lär av varandra och skapar en social gemenskap. 

Under året har 4 studiecirklar genomförts. Det har varit tre ”Ut i naturen”, vinter, vår och höst, (ca 20 

träffar) med Ingvar Fredriksson som ledare. Deltagarantalet har varit ca 7 personer per cirkel. I 

samband med naturvården på Hökaberg, har en cirkel ”Naturvårdsåtgärder i skogsbetesmarker”, 

genomförts med 8 deltagare. 

Cirklarna har genomförts i samarbete med Studiefrämjandet i Skaraborg.  

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten med 70 paragrafer i protokollen. Mötena har 

hållits i lokal på Nyeport. 

Styrelsearbetet under året   

Remissvar m.m. 

Kretsen har fått ett antal remisser från länsstyrelsen, vägverket och kommunen som har besvarats. Det 

rör sig om detaljplaner för byggnation, samrådsmöten eller andra planerade ingrepp i kommunen bl.a. 

Billingehus 1 (hotellområdet) och 2 (skidbacken), vattenuttag ur Hålldammen, brytningstillstånd vid 

Skanskas brott, ett nytt asfaltverk vid Skåningstorp och byggnation av fritidshus vid Vristulven. Från 

länsstyrelsen har kommit remiss om ny skötselplan för Ryd-Rånnareservatet. I remissvaren har kretsen 

påtalat konsekvenserna för natur och miljö, positiva eller negativa. I några fall har kretsens synpunkter 

beaktats. En insändare om importen av sydamerikanskt kött och dess miljöpåverkan har publicerats i 

SLA. 

Satsning på biologisk mångfald 

Kretsen harbildat en skogsgrupp, som besöker nyckelbiotoper och biotopskyddade områden för att 

följa utvecklingen sedan 1990-talet beträffande arter. En Bioblitz har genomförts i anslutning till Ösan 

nedströms Fjället med inventering av olika arter. 

Hökaberg 
Betesmarkerna är utarrenderade, de betas av ekologiska Abeerden Angus djur. För skötseln av 

ängsmarkerna har föreningen miljöersättning från Jordbruksverket eftersom ängsmarkerna svarar upp 

till kraven för särskilt fina värden. Under året har riset efter avverkningen flisats. Skogen har överförts 

till betesmark och blir till betad skogsmark.  

Fem arbetsdagar i årsprogrammet har genomförts. Vidare har ett antal daglediga personer genomfört 

naturvårdsinsatser och umgåtts i trevlig samvaro vid ett trettiotal tillfällen. Det rör sig om röjning, 

avslagning av örnbräken, stängsling, ängsslåtter, hopsamling och eldning av ris och skötsel av 

fågelholkar Inventeringen av arter har fortsatt och listan omfattar nu 1210 namnsatta arter av olika 

slag. 



Billingens Fritidsområde Ek. Förening 

Föreningen är medlem i Billingens Fritidsområde Ekonomisk Förening. Det ger möjlighet att delta i 

olika arbetsgrupper för fritidsområdets utveckling och att vara aktiva i olika arrangemang och föra 

fram naturvårdsintressena. Under året inga möten hållits. 

Satsning på fler aktiva medlemmar 

Inom styrelsen har diskuterats om förändringar för att öka anslutningen till olika aktiviteter. 

Föreningen skall använda sig mer av sociala media, såsom hemsida, e-post, SMS, Facebook, Twitter, 

Instagram och Skövde-appen för att nå medlemmar och andra intresserade. Vi har under året haft 

framgång med utskick av e-post för påminnelser av arrangemangen. Under året var det tänkt att ha 

månadsträffar en tisdag varje månad, men p.g.a. coronapandemin så har de mestadels ställts in. Ett 

nyhetsbrev med aktuell information har skickats ut några gånger.  

Utskick av årsprogrammet och Skaraborgsnatur 

Programbladet har till stor del delats ut av några medlemmar. 

Lokal 

Kretsen har ett förmånligt erbjudande från Nyeport om att vara i deras lokaler, så inomhusaktiviteterna 

har bedrivits där.  

Deltagande i olika möten och kurser 

Föreningen har under året genom styrelseledamöter och andra medlemmar deltagit några möten och 

konferenser. Bl.a. Skaraborgs naturskyddsförenings kretskonferens. Många av de årliga 

arrangemangen har ställts in. 

Antal medlemmar 

Föreningen hade vid årsskiftet 880 medlemmar, 605 huvudmedlemmar och 275 familjemedlemmar. 

Styrelse och andra funktionärer 

Ordinarie ledamöter 

Kurt-Anders Johansson ordförande, postmottagare 

Jonas Andersson vice ordförande, 

Ingvar Fredriksson sekreterare, medlemsansvarig 

Hannes Byström-Mollstedt vice sekreterare, hemsideansvarig 

Börje Fagerlind kassör 

Rolf-Göran Carlsson ledamot 

Ingegerd Karlsson        ledamot 

Emma Holmberg ledamot,  

Tove Lawenius ledamot, hemsideansvarig 

Sofia Berg                         styrelsesuppleant  

Manne Ryttman har hjälpt till med programbladets sammansättning. 
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