
 

Verksamhetsberättelse Naturskyddsföreningen i Borlänge 2017 
 

Styrelsen och andra engagerade medlemmar har anordnat och deltagit i 
diverse arrangemang under året. Texterna i årsberättelsen är skrivna av de 
som deltagit i aktiviteten. Kretsen hade 2017 1239 medlemmar. 
Styrelsen hade under året 6 möten med god uppslutning. Mötesprotokoll har 
publicerats på hemsidan. 

Konsumtion 
Föreläsning om kollaborativ ekonomi 

Den 22 februari anordnades i samarbete med Borlänge bibliotek en 
föreläsning kring delad/ cirkulär ekonomi. Fatima Grönblad, frilansjournalist 
och medförfattare till naturskyddsföreningens bok Ägodela, kom och 
föreläste. Främst visade hon på olika exempel. Omkring 15 personer kom och 
lyssnade. 

Klädbytardag 

Den 29 april genomfördes Borlängekretsens första klädbytardag med hjälp av 
tre styrelsemedlemmar, fyra volontärer samt ett gäng inlånade klädstänger 
från Falun klädbytardag på Cosmos. Föreningen bjöd på fika i samband med 
bytet. Knappt 40 personer deltog i arrangemanget. Medlemmar har hört av 
sig och sett fram emot nästa klädbytardag. 

 



 

 

Plantbytardag med föreläsning 

Den 21 juni arrangerades plantbytardag med föreläsning om fleråriga 
grönsaker i Strandbro bygdegård. Philipp Weiss och Annevi Sjöberg som 
skrivit boken om fleråriga grönsaker – upptäck, odla, njut. Trots att deras 
föreläsningar brukar vara mycket populär kom inte mer än 15talet besökare. 
De som var där var i alla fall mycket nöjda. Några hade rest från Rättvik för att 
komma och lyssna. 

Miljövänliga veckan 

Lördagen den 7/10; under Miljövänliga veckan var Kristina Berggren, 
Elisabeth Lindow och Stig Andersson på Coop och delade ut material om att 
bli Fräsch på riktigt utan otäcka ämnen i hudvårdsprodukterna. Kristina och 
Elisabeth var också en stund på Willys. Många var intresserade av 
miljövänliga alternativ. 

Biologisk mångfald 
Fora och Fauna konferensen i Uppsala under april 2017 

Stig Hermanson och Göran Rönning från Naturskyddsföreningen i Borlänge 
deltog i den mycket intressanta konferensen där många intressanta föredrag 
hölls under hela dagen. 
http://urskola.se/Produkter/201792-UR-Samtiden-Flora-och-faunavard-2017-
Du-tror-inte-pa-det-har-eller-hur%21#Om-serien . 
 På ovanstående adress finns mycket att se och begrunda från konferensen. 
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Slåtter av Tures äng 

Anders Janols och Kristina och Pelle Homman höll i fagning och slåtter av 
Tures Äng. Slåtter ägde rum den 29 juli och Anders bjöd på traditionsenlig 
enbärsdricka. Det bjöds även på smörgåstårta. På ängen fotades Guldvingen 
nedan. 

Vilda blommornas dag 

Vandring med startade vid Gammelgården och gick längs med älven och 
ravinerna. Anders Janols och Sören Nyström guidade de ca 40 deltagarna. 

Forskningsresa 

Forskningsresan, ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Skydda 
Skogen, Fältbiologerna, Skiftet och Studiefrämjandet, startade 1993, och har 
sedan pågått, på olika platser i Sverige. Denna årliga inventering av Sveriges 
sista oskyddade naturskogar har till syfte att rädda hotade skogar, bygga 
nätverk, fördela kunskap och dokumentera. 

 



 

Från Naturskyddsföreningen i Borlänge deltog Stig Hermanson och Göran 
Rönning. Den som var ansvarig för hela projektet insjuknade under hösten, 
varför Hermanson och Rönning färdigställde rapporten från inventeringen. 
Rapporten sändes sedan in till Länsstyrelsen Norrbotten med en begäran om 
att området skall bli ett naturreservat. 
 
Den sedan två år tillbaka pågående konflikten med Sveaskog och deras 
avverkningsplaner i Rävdalsområdet/Djävulsklyftan, har fått spridning i 

landet. 
Området ligger 
i nära 
anslutning till 
Koskullskulle, 
1300 ha stort, 
med en större 
ravin i området. 
Många av 
deltagarna på 

Forskningsresan, var väl insatta i den rådande situationen, före avresan till 
Koskullskulle. 

 

 



 

 

50-60 personer reste denna gång upp till Norrbotten, närmare bestämt 
Gällivare och Koskullskulle. Deltagarna, i olika åldrar och med olika 
kunskaper och bakgrunder, inventerade bland annat i Rävdalsområdet, ett 
skogsområde som hotas av avverkningar. Vana inventerare bistod med 
kunskap så att mindre erfarna kunde lära sig mer om att hitta hotade arter i 
naturskogarna. 
 
Engagemanget bland alla inventerare lyfte området med nya arter. Samtidigt 
som det stärkte den fortsatta kampen för Rävdalen och alla andra 
naturskogar som hotas att kalavverkas i Sverige. 

Skogens dag 

Kristina Berggren deltog i Falukretsens monter på skogens dag den 2/9. 

Svamputflykt 

9 september, Svamputflykt med Skogsriskan till Oberget, ett 20 tal personer 
var med trots regnet. Vi hittade både ätbara och inte så ätbara svampar som 
vi hade genomgång av. 

Vatten 
Julfika 

Mia Svedäng kom på föreningens julfika 11/12 och höll föredrag om 
satsningen VIVA vatten. Flera blev mycket intresserade och Hendrik beslöt 
att starta en vattengrupp i Borlänge. 

Seminarium om Dalälvens naturvärden och vattenkraftens åtgärdsbehov  

Hendrik deltog i seminariet. Under dagen berättar Länsstyrelsen tillsammans 
med kraftbolag om arbetet för hållbar vattenkraft i Dalälven. Dagen innehöll 
beskrivningar av Dalälvens naturvärden, vattenkraftens påverkan på dessa 
och vilka åtgärdsbehov som finns. Målsättningen med seminariet är att 
beskriva vilka åtgärdstyper och enskilda åtgärder i respektive delområde 
som i det fortsatta arbetet behöver värderas och prioriteras inbördes. I syfte 
att få så stor miljönytta som möjligt i förhållande till energipåverkan. Det är 
uppenbart att mycket arbete har lagts ner på nedre Dalälven, detta genom ett 
sidoprojekt (LIV, Projekt LIV – laxfisk i nedre Dalälven) som startas innan 
dagens seminariums projekt. Övriga områden har tyvärr inte inventerats på 
plats utan samlats utifrån dokument. Projektet är nu inne i den delen där 

 



 

avvägningar görs utifrån nyttan i energisystemet kontra miljö. Projektet har 
tagit fram tänkta objekt för dessa åtgärder inom ramen 5-15 år. Inga åtgärder 
är föreslagna i Borlänge kommun dock nämndes Tunaån kort som ett 
sidoprojekt som bör drivas lokalt. Närmaste vattendrag är i Falun, Lurån, 
Isalaån och Dalforsån. Seminariet var välbesökt, välordnat och intressant!  

Mer information finns på  http://www.dalarnasvatten.se/  och 
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/projekt-liv-la
xfisk-i-nedre-dalalven.aspx 

 

Remisser 
Styrelsen har svarat på några remisser som känts angelägna under året, t.ex 
snöproduktion vid Bergebo och fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort. 

Utveckling av föreningen 
Rikskonferens 

Ida Rasmark deltog på Naturskyddsföreningens rikskonferens i Skövde i 
april. Där diskuterades hur föreningen kunde öka engagemanget hos 
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medlemmarna, hur Naturskyddsföreningen ska prioritera sina fokusområden 

samt de globala målen.  

 

 

 

Administration 

Hendrik har lärt sig hantera RUTGER, websidan, e-post samt INTERBOOK och 
hanterar all kommunikation via dessa kanaler. Marie sköter Facebooksidan 
och svarar på de frågor som inkommer där. 

 



 

Årsmöte 

Årsmöte genomfördes den 22 mars. Efter årsmötet ledde Göran Rönning 
ugglespaning i ravinerna intill Gammelgården. 

 

 

 




