
 
 

Verksamhetsberättelsen för 2016 

 

Medlemmar 
 

Följande antal personer har varit medlemmar under 2016 (jämfört med 2015 i parentes): 

 Totalt antal medlemmar  111   (87) 

 Fullbetalande antal medlemmar 69   (54) 

Under året som varit har medlemsantalet ökat från 87 till 111 personer. Vi har varit synliga i 
olika sammanhang för medlemmar och gentemot allmänheten.  

Styrelsen 
Efter årsmötet i mars 2016 har styrelsen bestått av följande medlemmar: 

Elisabeth Moberg   ledamot 

Sinikka Laitinen   kassör 

Maria Winger  ordförande 

Jenny Nordenström   sekreterare 

Lars Johnson  vice ordförande 

Birgitta Strandberg  ledamot 

Hans-Ola Berglund   suppleant 

 
Styrelsen har under året genomfört, fyra protokollförda möten: 30/3, 11/5, 8/6 och 20/7 men 
också två träffar med enbart minnesanteckningar: 5/7 och 2/8. 

 

Aktiviteter 2016 
I huvudsak har årets aktiviteter följt verksamhetsplanen. Först ordnades, utflykten till 
Tjärnviksdalen, sedan Bushresan (om landskapets igenväxning) och därefter utbildning för 
ledare av Natursnokar.  De planerade aktiviteterna har stämt väl med verksamhetmålen (i 
stadgarna). Målen innebär kort och gott att – vi ska sprida naturskänslan, – vi ska verka för 
en anpassning av samhället efter naturens förutsättningar och – vi ska påverka genom 
opinionsbildning för att skydda naturens värden. Detta kan exemplifieras med hjälp det 
gångna årets aktiviteter:  

                                                           
 Natursnokar - är Naturskyddsföreningens barnverksamhet, för barn mellan 2 och 12 år. I det sammanhanget 
är naturkänslan viktig. Natursnokar är ett prioriterat område för Naturskyddsföreningen. 



 
 

 

 

Kretsens utåtriktade aktiviterer och kontakter 
Kretsens aktiviteter har varit riktade till medlemmar och delvis mot allmänheten. Här följer en 
kort genomgång av aktiviteter, kopplade till verksamhetsmålen: 

 

� Anpassning 

Människans påverkan på de naturliga ekosystemen är stor. Bara i skogen hotas cirka tusen 
arter. Olika typer av ingrepp i naturmiljön som orsakats av människan kan leda, till 
exempelvis jordskred. I utflykten till Tjärnviksdalen medverkade länsstyrelsen som gjorde oss 
uppmärksammade på detta. I området kring Tjärnviksdalen har jordskredsrisken inneburit att 
avverkningsstopp införts.  

I ett förändrade klimat ställs samhället inför nya utmaningar. I Jämtland förvänts mer regn i 
framtiden – vilket vi behöver anpassa oss till… På utflykten till Tjärnviksdalen fick vi ta del 
av hur länsstyrelsen, intresserar sig och ser på riskerna.  

Utflykten till Tjärnviksdalen 29 maj 
I samarbete med Länsstyrelsen, Ragunda kommun och Studiefrämjandet anordnades en 
vandring i ett geologiskt intressant område längs Indalsälven. Björn Olofsson och Göran 
Hansson guidade och berättade om de speciella förhållanden som råder i området. Turen 
började vid Tjärnviken, söder om Krångede, där vi kunde blicka ut över sjön Gesunden. 
Gångturen fortsatte mestadels på väl upptrampade stigar och på en sandåsrygg längs 
Indalsälven.   

I Tjärnviksdalen har en isälvsfåra flutit fram en gång i tiden. En stäckning som över en viss 
tröskel, har packats med mer eller mindre löst material. Det som befaras är att det övre 
markskiktet kommer i rörelse, exempelvis vid väderlekar med mycket nederbörd. Om det 
sedimenterade materialet skulle komma i rörelse så kan det i sin tur bana väg för ett större 
flöde nedströms Gesunden som skulle kunna bana väg i den gamla isälvsfåran.  

Under en paus vid Öratjärn blev det tillfälle till frågor och diskussion. Enligt Björn Olofsson 
var risken för att ett jordskred längs den gamla isälvsfåran skulle inträffa, väldigt liten. Runt 
omkring området har det i alla fall, för säkerhets skull införts avverkningsstopp.                  
Det var 22 deltagare med på utflykten i Tjärnviksdalen. 

 
  



 
 

 

� Opinionsbildning  

Naturskyddsföreningen har nu 220 000 medlemmar. Det innebär att det finns ett stort 
kontaktnät och kraft att kunna påverka. Här har vi också, den lokala Ragundakretsen som 
tidigare varit med i kampen om Ammerån - ett bra exempel på lyckad opinionsbildning. 
Ammerån är i dag ett skyddat vattendrag.  

Under verksamhetsåret uppmärksammades landskapets igenväxning. På tio års tid har, cirka 
18 procent av ängs- och hagmarkerna vuxit igen vilket hänger samman med att djuren som 
betar blivit allt färre.  

Bushresan i Ragunda 17 augusti 
Bushresan den 17/8 blev en lärorik dag med många medverkande. Den anordnads för att 
uppmärksamma den snabba igenväxningen och nyttan med betesdjuren. Förutom, 
landshövding Jöran Hägglund, var ett stort antal beslutsfattare inbjudna. Terese Bengard från 
Hela Sverige Ska Leva! agerade diskussionsledare. 

Sammanlagt färdades 45 personer med buss som gick till olika djurhållare med betesdjur. 
Först gick färden till, Petra Andersson och Björn Thalén på Uttaberga Gård, Lien och 
därefter Gevågs bystuga där vi träffade Karl-Anders Norman och Anders Hallén, Svedja Gård 
och Karl-Axel Dahlgren, Västigården lantbruk. På väg upp mot Köttsjön stannade vi till vid 
Överammer Gård, där Linda och Marie Östlin berättade om ett Leaderprojekt.  

Vid Föreningshuset i Köttsjön fick vi prata med Christoffer Bergman och Amanda Söderberg 
från Bergmans Lantbruk och till slut gick turen till Maria Stenman och Per Östberg, 
Strömsnäs. I Böle-Hoo guidade Elisabeth Johnson från RögrinnaGård och visade hur 
landskapet växer igen när betsdjuren försvunnit. Syftet med resan var att visa hur bygderna 
växer igen men vi ville också låta näringen berätta - för att sedan skapa diskussion. 

I och med Bushresan i Ragunda uppmärksammades frågan i radions P4 Jämtland där vi 
medverkade. Det blev vidare god publicitet i ÖP, LT, Jämtlands Tidning och Ragunda 
Hembygdsförenings årsbok, Ravund 2016. 

Väsentligt är att det öppna landskapet ger livsutrymme för många djur- och 
växterarter. Bushresan har belyst jordbrukets villkor, samt påvisat att näringsidkare med 
betande djur behövs för det öppna landskapet, som skapar så många nyttigheter. 
 
 

� Naturkänslan 

Vi ska väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden. Naturkänslan är viktig att 
förmedla och i Natursnokarna beger sig barn och deras vuxna, ut i naturen. Idag, när allt fler 
människor; barn som vuxna inte får del i hur det är, att till exempel vistas i ”en skog” så 
hjälper Natursnokarna barn och föräldrar att ta steget ut. 

 



 
 

 

Utbildning av natursnoksledare i Hammarstrand 3-4 september 
Tillsammans med Naturskyddsföreningens riksorganisation ordades, en tvådagars utbildning 
av natursnoksledare. Kursen blev utannonserad i föreningens nätverk och var öppen för alla 
medlemmar i hela landet. Sammanlagt gick sex personer ledarskapskursen vid Skaltjärn i 
Hammarstrand. 

Natursnokar - i samband med Friluftsdag för barn och familjer 25 september  
Kretsen med Maria Berglund, genomförde en natursnoksaktivitet i samband med en 
friluftsdag vid Stordigerlemmen, anordnad av Röda Korset och Ragunda kommun. 

Övrigt 
Vid Ängs- och hagmarskseminarium i Bräcke 9-10 april deltog ifrån styrelsen: Jenny och 
Maria W. Ängs- och hagmarksseminariet anordnades av länsförbunden i Västernorrland och 
Jämtland-Härjedalen tillsammans i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland, 
Länsstyrelsen i Jämtlands län, LRF och Studiefrämjandet. 

Hemsida och sociala medier 
Maria Danvind på Naturskyddsföreningens kansli, Region Mitt har under året hjälpt oss att 
uppdatera hemsidan. Eftersom FaceBook blivit en viktig kontaktyta, startade Maria Winger 
med hjälp av Hans-Ola Berglund en kommunikationssida för kretsen. Naturskyddsföreningen 
Ragundas FaceBook-sidan är en ”föreningssida” som kan administreras av flera personer, 
vilket är önskvärt. 

Engagemang i länsförbund och riksförening 
Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen hade länsstämman vid Bäckedals folkhögskola i 
Sveg 16 – 17 april. Från Ragunda kretsen deltog Maria W. Samordningen i Länsförbundet har 
gått på sparlåga på grund av sjukdom. Maria Danvind, var mötesordförande och Eva Wiberg 
sekreterare vid mötet som hölls den 16/4. De gjorde en bra insats, men på grund av låg 
närvaro, blev en del frågor obesvarade.  

 

     

 _______________________   

_______________________ Sinikka Laitinen _______________________ 

 Maria Winger   Elisabeth Moberg 

    

  ______________________   

_______________________  Lars Johnson _______________________ 

 Jenny Nordenström  Birgitta Strandberg
   


