
VERKSAMHETSBERÄTTELSE   2021 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I 
ALINGSÅS 
MED BJÄRKE OCH HEMSJÖ-ÖDENÄS 

Föreningen är en krets av Svenska Naturskyddsföreningen. 
Antalet medlemmar är 1083 st, vilket är ca 45 färre än förra året. 

STYRELSE UNDER ÅRET. 

Ordförande: Mats Andersson, Vice ordförande: Pernilla Krantz, Sekreterare: Elsa Höök,  
Vice sekreterare: Jonas Sandstedt och Kassör: Alice Schiller. 
Ledamöter: Ingvar Andersson och Stefan Bydén. 
Övriga ledamöter: Siri Nordberg och Sebastian Birgersson. 

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten. Stor vikt har lagts på kommunens planer för 
exploatering av ”Mjörnstranden”. 

PROGRAMPUNKTER UNDER ÅRET. 

2021 blev precis som 2020 ett år präglat av pandemin. Men då våra programpunkter i huvudsak 
gick av stapeln utomhus påverkade det inte verksamheten så mycket. 

Januari månads bildvisning ställdes in. Årsmötet hölls digitalt den 22 febr. 
I mars höll vår klimatgrupp en digital global klimatstrejk. Vi hade en välbesökt vandring från 
Dammsjöås till Ekåsaryd och hann också med en Ugglekväll. 
April bjöd på vandring från Gräfsnäs till Väsåsen, Fagning av ängarna i Brobacka och en Vandring 
i Hjortmarka. 
I maj städades det och fagades återigen vid Brobacka. Den biologiska mångfaldens dag 
uppmärksammades. Det vandrades också i Risvedens naturreservat. 
En givande slåtterkurs hölls i Dammsjöås där ”LieMats” Rosengren var ledare. Kultur och natur på 
Simmenäs bevandrades och De vilda blommornas dag arrangerades tillsammans med Alingsås 
Hembygdsförening. 
Under sommarmånaderna Juli och Augusti bedrevs också lieslåtter på 14 platser under ledning av 
Alingsås lierade ängsgrupp. 
I augusti besöktes skogarna i Ränne.  
Svamputställningen i september ställdes in men en vandring i Vikaryd genomfördes. 
I oktober vandrades det återigen i Risveden, denna gång i hällregn.  
I november strövade vi vid Mjörnstranden och Lövekulle, med fokus på de kommunala 
byggnadsplanerna för området. 
Sedan tog pandemin återigen grepp om  samhället och inga med arrangemang genomfördes. 

NATURSNOKARNA. 

Snokarverksamheten har legat på is på grund av brist på ledare. 

BROBACKAGRUPPEN.  

Årets säsong från den 16/5 till 19/9 var mycket lyckad med 951  registrerade besökare under våra 
öppettider på söndagar 11-15.  
Säsongens toppnotering var 133 besökare den 11/7. Som vanligt hade vi två arbetsdagar under 
våren den 21/4 och den 6/5 då vi fagade  ute och städade inne. Dessutom har Stefan, Dagmar och 
Tom lagt ner ett stort arbete med att renovera stugans fönster och då bytt till kulturglas.Trappan till 



stugan har breddats och 3 nya hängrännor i gammal stil har monterats. Den 10/7 var det lieslåtter 
och den 4/8 var det en vandring i reservatet. Den sällsynta växten späd fingerört  har upptäckts i 
sluttningen framför stugan. 
Stort tack till alla som engagerar sig i arbetet för Brobacka som värd, med fagning och slåtter och 
inte minst underhåll av stugan och utställningen. 
Kontaktperson för gruppen har varit Bodil Hildenwall 

SKOGSGRUPPEN. 

Skoggruppens medlemmar har fortsatt arbetat ihop med Risvedengruppen för att inventera äldre 
värdefulla skogsområden som underlag för reservatsansökningar till Länsstyrelsen. Ihop med 
plangruppen kontrollerades också ett område i Hjortmarka som kommunen skulle gallra. En 
skrivelse med förslag skickades därefter till kommunens skogsansvariga, men svar har inte 
erhållits.  
I samband med en avverkningsanmälan vid stranden av Ömmern har problemen med den icke 
juridiska klassificeringen av landskapskyddet uppmärksammats. Liksom huvuddelen av 
riksintressena för natur utgör denna klassificering tyvärr normalt inget hinder för t.ex. traditionellt 
kalhyggesbruk. 
Under 2022 tar vi nya tag för skogen och kommer att kampanja under tiden fram till valet. 

PLANGRUPPEN. 

Plangruppen har under året bestått av fyra aktiva medlemmar. Lennart Gustafson 
(sammankallande), Karin Becker, Ingvar Andersson och Stellan Anderssson.  

Som ideell förening med många medlemmar är kommunen skyldig att skicka oss handlingar som 
avser den fysiska planeringen. Vi får möjlighet att yttra oss över kommunens planer när det 
gäller byggande och markanvändning. 

Under 2021 har vi yttrat oss över följande: 

*Detaljplan över det s k verksamhetsområde Norr. Ianspråktagande av jordbruksmark för 
industriellt bruk i Bälinge 

*Detaljplan avseende Omvandlingsområde Färgens östra strand. Planen innefattar bl a regler för 
om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse, nya bostäder och strandskydd 

*Planprogram för Sollebrunns tätort 

*Detaljplan Saxebäcken 

*Detaljplan nya bostäder norr om Vardsjön 

*Detaljplan nya bostäder i Stadsskogen, etapp 4 

*Planprogrammet för Mjörnstranden 

*Vindkraftsplaner för Risveden nära Gräfsnäs. 

Plangruppen har också granskat planerad skogsgallring inom naturreservatet Hjortmarka och 
lämnat synpunkter till kommunen.  

Styrelsen har också tillsammans med plangruppen överklagat ett bygglov vid Lövekulle som vi 
anser strider mot bevarande av höga naturvärden. 



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. Förutom att det är roligt att komma ut, få röra på 
sig, prata med folk så är det väldigt trevligt att slåtterträffarna uppsöks av fler och yngre personer. 
Kontaktpersoner har varit Stefan Bydén och Stellan Andersson. 

KLIMATGRUPPEN 

Under 2021 har Klimatgruppen haft ett antal möten vilket resulterat i att gruppen visat sitt stöd för 
den globala klimatstrejken både på våren och hösten, och uppmärksammade även föreningens 
medlemmar om detta genom att publicera information på föreningens sociala kanaler. I början av 
året höll gruppen även ett öppet möte där en person deltog. Klimatgruppen har även deltagit i en 
workshop för Naturskyddsföreningens valkampanj ”Fossilförbud 2030”.  

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.  

 
Alingsås februari 2022. Styrelsen för Alingsås Naturskyddsförening. 

Mats Andersson 
Ordförande.


