VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
NATURSKYDDSFÖRENINGEN I
ALINGSÅS
MED BJÄRKE OCH HEMSJÖ-ÖDENÄS
Föreningen är en krets av Svenska Naturskyddsföreningen.
Antalet medlemmar är 1279 st, varav 689 är fullt betalande och 590 är familjemedlemmar.
Det är ungefär samma som förra året.
Styrelse under året.
Ordförande: Anna Hansson, Vice ordförande: Mats Andersson, Sekreterare: Elsa Höök,
Vice sekreterare: Pernilla Krantz och Kassör: Tom Marlow.
Övriga ledamöter: Ingvar Andersson och Stefan Bydén.
Suppleanter: Siri Nordberg, Sebastian Birgersson, Rolf Edvardsson och Alice Schiller.
Förra årsmötet hölls 19/2 i Studiefrämjandets lokaler.
Programpunkter under året.
Under januari hölls en välbesökt bildföreläsning om Risvedens skogar av Mats Andersson.
I februari höll Claes Sjöstedt en föreläsning om blåkråkan ”Drottning Kerstis kråka”, också den
välbesökt. En studiecirkel om ”Skogens biologiska mångfald” startade och en Ugglekväll
anordnades. I april hölls aktiviteter i Mjörnbygdens naturcentrums regi; Öppet hus i Tallhyddan och
Invigning av utställning i Brobacka. Ängarna fagades i Brobacka och ett öppet styrelsemöte hölls
också.
Maj inleddes med en vandring i Hjortmarka och en fågelmorgon i Nolhagaviken. Tillsammans med
Skogshjortarna hölls en natur och orienteringsdag i Nolhagaparken i samband med firandet av
”Alingsås 400 år”. En vandring i Brobacka ordnades och där städades och fagades det också.
Juni bjöd på ”Naturnatta” och ”De vilda blommornas dag”.
Juli och augusti var slåtterns förlovade tid på året. I september kunde alla intresserade få del av
svampexperternas kunskaper under svampens dag vid Tallhyddan. Denna månad gick många
också med på kulturvandring kring Granvattnet i Risveden.
På programmet i oktober fanns ”Biologisk mångfald i närnaturen”, vandring i Risvedens vildmark
och ett Öppet styrelsemöte med temat Klimatförändringar då ett frö såddes till en blivande
Klimatgrupp.
Programpunkterna under året avslutades med ”Årets bilder” med Insekter som tema.
Natursnokarna.
Efter flera år av aktivitet har Snokarverksamheten legat på is på grund av brist på ledare.
Brobackagruppen.
De engagerade i gruppen har arbetat med skötsel av området och varit stugvärdar under söndagar
från maj till september. Kontaktperson har varit Bodil Hildenvall.
Skogsgruppen
Gruppens medlemmar har i samarbete med Naturskyddsföreningen i Lerum och Ale verkat aktivt
för att skydda skogsområden i Risveden. Under året har förnyad energi lagts på att välja ut nya
områden med höga skyddsvärden. Skogsvårdsåret 2019 har annars varit motigt med minskade
anslag för skogsvård och ändrade prioriteringar från myndigheternas sida.
Gallring av skogsområdet söder om gamla soptippen vid Mariedal: Vi har haft kontakt med
kommunen och kommunens entreprenör (Skogssällskapet) för att få information om syfte med
åtgärden och få tillgång till kartmaterial. Vid besiktning efter utfört arbete konstateras att den gjorda
"gallringen" i området visar hur det inte bör gå till. "Parkstädning" av skogen måste undvikas.
Varsam gallring med bevarande av både busk- och trädskikt borde skett. Förståelsen av
artdiversitetens betydelse tycks saknas. I området har man t ex inte bevarat sälg och brakved,
viktiga trädslag för insekter och fåglar. Borttagning av gran till 90%, enligt plan för västra delen av
området, har inte uppfyllts. Om man gör en upphandling måste man vara säker på att utföraren, i
detta fall Skogssällskapet, har erforderlig kompetens och följer planen. Efter att ha granskat utfört

arbete får man tyvärr känslan av att ekonomi (= värdet av huggen ved) haft stor betydelse för
arbetet.
Torvmossen och vid Store sten: Skogsgruppen har också besökt skogsområdet omedelbart söder
om Torvmossen och vid Store sten i sydöstra delen av Torvmossen. Här planeras gallring av
skogen. Denna skog är i grunden mycket glesare och utan de delvis täta lövsnår som återfinns i
området söder om soptippen. Tätare undervegetation återfinns bara inom rejält fuktig mark. Dessa
områden med sälg och annan viktig undervegetation bör absolut inte röras. Föreningen hoppas att
gallringen sker på ett väsentligt bättre sätt än på området vid gamla soptippen och att uttaget av
virke blir ringa. Detta då det framför allt är en skötsel med, förhoppningsvis, inriktningen att naturoch rekreationsvärden skall öka i en åldrande skog.
Hjortmarka avverkning av skog: Hjortmarka är ett av kommunens mest tätortsnära och välbesökta
naturreservat. Hjortmarka är sedan 2017 klassat som riksintresse för friluftslivet. Hur området skall
skötas regleras i skötselplanen och Alingsås Kommun är ansvarig för skötseln av sin mark i
reservatet. Våren 2019 fälldes granar och tallar på kommunens mark, vilket skapade ett kalhygge.
Detta sätt att sköta skogen strider mot gällande skötselplan. Förevändningen för att ta ner skogen
var angrepp av barkborre. Naturskyddsföreningen inspekterade fällda granar utan att finna färska
spår av angrepp. Däremot fanns spår av äldre angrepp, men dessa träd utgör ingen risk för
spridning av nya angrepp. Föreningen skrev en insändare (AT) och klagade formellt på
kommunens åtgärd. Miljöskydds-nämnden besvarade klagan med ett omständligt resonemang och
lämnade klagan utan bifall. Naturskyddsföreningen överklagade då ärendet till Länsstyrelsen, där
ärendet ännu inte avgjorts. Ingvar Andersson har varit nyckelperson från vår sida.
Plangruppen.
Kavlås ängar: Yttrande över nybyggnation inom området. Föreningen har bl a påpekat att man om
möjligt utnyttjar naturliga förutsättningar (träd, buskar m.m.), som finns inom området och anpassar
dessa på lämpligt sätt till planen. Speciellt viktigt att bevara/skapa miljöer som gynnar pollinerande
insekter och övrig biologisk mångfald även inom städerna. Vi har ställt oss positiva till det lokala
omhändertagandet/reningen av dagvatten i dammar, som ingår i planen. Vi har också
kommenterat planerad naturstig i områdets västra delar. Här anser vi det viktigt att bevara
befintliga träd och buskar och bevara de kärrartade miljöer som finns invid Kavlåsbäcken.
Kontaktperson har varit Lennart Gustafson.
Alingsås Lierade ängsgrupp.
Den samordnade slåttern inom Alingsåsområdets finaste äng och hagmarker omfattade under året
14 områden. Slåtterarbetet sker under juli och augusti och är ett bra exempel på praktiskt
naturvårdsarbete som lockar många deltagare. Kontaktpersoner har varit Stefan Bydén och Stellan
Andersson.
Övrigt samarbete.
Under året har Stellan Andersson varit vår representant i Republiken Risöns regering.
Säveåns vattenråd som syftar till att förbättra vattenkvalitén i sjöar och åar inom Säveåns
avrinningsområde har från föreningen representerats av Stefan Bydén.
Flera av våra medlemmar har också under året varit engagerade inom ”Mjörnbygdens
Naturcentrum.” Men då planerna på ett Naturrum i Tallhyddan inte ser ut att bli verklighet söker
man nu en delvis ny inriktning.
Natur- och miljöpriset.
Natur- och miljöpriset som föreningen delat ut sedan 2009, gick 2018 till Ylva Lundin och Jonas
Dahl. De driver tillsammans ”Östängs gård - En gård för omställning”. Arbetet syftar inte bara till
självhushållning och grönsaksodling utan utgör en inspirations och kunskapskälla för formandet av
en hållbarare framtid.
Alingsås februari 2020. Styrelsen för Alingsås Naturskyddsförening.
Mats Andersson
Vice ordförande.

