
              

                        Verksamhetsberättelse för 2014 

2014! Ytterliggare ett år till historien där vi hållit ställningarna! Vi kan nu skryta med att vi 
varit aktiva som Naturskyddsförening i Olofströms kommun sen 1988!  Över 26 år! Och vi 
kan nog tillstå att vi är rejält etablerade och respekterade i kommunen. I början av året 
blev vi kontaktade av en advokat i Stockholm, om att vi stod som arvtagare utav Ann-Mari 
Bergströms dödsbo. När vår arvs del utbetalas, blir vi ekonomiskt oberoende också! 

Medlemsantalet 

Antalet medlemmar var i slutet av året 
225 st. Av dessa är 129 fullbetalande, 
en är ständig medlem och resten 
familjemedlemmar. 

Programmet 

19 mars. FÖRENINGENS ÅRSMÖTE: 
11 medlemmar kom till Fritzatorpet där 
vi höll årsmötet. Avgående ledamöter 
och ordföranden omvaldes. Efter 
förhandlingar blev det quiz och 
bildvisning 

23 mars. KRETSTRÄFF I JÄRNAVIK: 
Utbildningsdag i förbundets regi. 11 st 
aktiva fick lyssna på Lars Almström, Ulf 
Lindahl och Owe Nodmar.  

30 mars. TRANUTFLYKT TILL PULKEN: 
Samarrangemang med Karlshamns-
kretsen. 8 st. fick uppleva en fin dag och 
se ca: 3150 tranor plus 2 storkar! 

5 april. FAGNING I KOMPERSKULLA: 
Fem ”gubbar”, en dam och en hund, tog 
bort sly och jämnade ut mullvadshögar. 
Ca: 20 stängselstolpar bytte vi också ut. 

12 april. FAGNING I MULATORP:            
6 man sken ikapp med solen denna dag. 
Efter en god insats avslutade vi med att 
grilla ekologisk korv. 

27 april. ÅRSMÖTE NATURSKYDDS-  
FÖRENINGEN i BLEKINGE: Olofströms-
kretsen var värd, och förhandlingarna 
hölls på Harasjömåla Fiskecamp. Åke 
Lindqvist valdes till ny ordförande. Linda 

Birkedal från Riks närvarade. Efter mötet 
kom Stig Eriksson från Sveaskog och tog 
oss ut i naturen och visade oss våtmarks-
betes- och lövskogs-restaurering. 

3 maj. MEDVINDSMÄSSA:                         
Olofströms årliga vårmässa! Vi hade 
fråge-runda om djur och natur. Ca: 100 st 
gick denna, och fick svara sant eller 
falskt. 

6 maj. BESÖK PÅ BIOGASANLÄGGNING: 
5 stycken åkte till Västblekinge Miljö 
AB;s biogasanläggning i 
Perstorp/Mörrum.     Ett givande besök. 
Presentation och guidning av Robert 
Lundgren. 

15 juni. DE VILDA BLOMMORNAS DAG: 
Samarrangemang med Svenska 
Botaniska Föreningen. Ivar Björegren 
visade, och berättade om alla blommor vi 
hittade på vandringen vid Boafall. 
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  1: Ivar Björegren guidar den 15 juni. 

2 augusti. ÄNGENS DAG:                      
På slåtterängen i Komperskulla samlades 
7 tappra deltagare. Det var en tuff 
uppgift, vi saknade slåtterbalken, och 
slog hela ängen med lie! Vi avslutade 
15.30 trötta men nöjda. 

16 augusti. SLÅTTER I MULATORP:        
7 st. ställde upp med gott humör. Gräset 
blev avslaget, och forslades bort med 
släp, draget av fyrhjuling! 

 
2: Glada slåtterkarlar i Mulatorp. 

17 augusti. UTFLYKT TILL HANÖ: 
Länsförbundet bjöd på båtresa från 
Nogersund till Hanö. En blåsig och regnig 
dag, ca: 15 sekundmeter. 7 st deltog. 

7 september. SVAMPENS DAG: 
Huvudarrangör: Sveriges Mykologiska 
Förening. SMF. Tillsammans med Jan-
Åke Lönqvist åkte vi till Harasjömåla-
skogarna Ett 40-tal deltagare hittade 
mycket svamp, och var väldigt nöjda med 
dagen! 

19 november. STELLAN TENGROTH: 
Föredrag: Tillväxt till varje pris. 
Samarrangemang med kommunen och 
Studiefrämjandet. 25 åhörare kom till 
Folket hus och fick sig en rejäl 
tankeväckare!  

13 december. ÖRNAR & GÄSS:            
Tillsammans med Västblekinges Ornito-
logiska Förening och Naturskydds-
föreningen i Karlshamn åkte vi till kusten 
och fick se ca: 10 havsörnar, 1 kungsörn, 
blå kärrhök och en massa gäss! 

 Media 

Ett 25-tal artiklar om våra aktiviteter har 
man kunnat läsa om i lokaltidningarna: 
BLT, Sydöstran och Commersen. Också 
en insändare om ”Miljön och jobben” 
hade vi inne i början på året. 

 Miljövänliga veckan 
I år var temat: MER EKO och som brukligt 
propagerade vi med material på Skörde-
dagen, detta året den 4/10. Dagen efter 
stod vi på Maxi också. 

 Komperskulla 

Den sedvanliga fagningen och slåttern, 
har utförts under året, stängselstolpar 
har bytts ut vid två tillfällen. Efterbetet i 
år sköttes av 2 st. ung-tackor. De betade 
från den 11/9 till den 9/11. 
Sammantaget 59 betesdagar. Förutom en 
dag, då de hade rymt. ☺ 

 Mulatorp 

Vi har som vanligt, fagat och slagit 
slåtterängen. Sven-Arnes tackor och 
lamm har skött efter-betet. Efter 
påtryckningar har Länsstyrelsen 
meddelat att stängslingen av utmarken, 
som gått i stå, ska komma igång under 
våren 2015. Avverkning av skog är också 
planerad, vilket vi kommer att bevaka så 
inga av de gamla kultur-markerna och -
vägarna fördärvas. 

Nässelfrossa  www.nasselfrossa.se/ 

Temat för årets Nässelfrossa, veckan efter 
midsommar var ”Ordrikedom genom 
sekler”. Ett tema som vi byggde vidare på, 
och vi arrangerade två växtvandringar 
som vi kallade ”Kärt barn har många 
namn”. Britta Brügge från Linköping kom 
ner och hjälpte oss! Totalt kom det 32 
deltagare. Nässelfrossas andra arrange-
mang var förlagda till Komperskulla, 
”Ängens rika ordflöde” Där besökarna 
kunde njuta av slåtterängens 
blomsterprakt till Harry Martinssons 
texter. Ryssapelle-kvällen var också en 
träff vid ängen, med musik, berättelser 
och skrönor om den forne ägaren. Vi stod 
för korv- och kaffe-försäljning. 8o korvar 
gick åt. Vi sponsrade även två arrange-
mang som Kulturproduktion 
Skälmershult stod som arrangör för. 

 NIO på World Wide Web 

Vi lägger kontinuerligt in våra  program-
punkter på hemsidan. Även styrelse-
medlemmarna hittar man här.  Adressen 



 

 

till vår web-sida är: 
www.olofstrom.naturskyddsforeningen.se 

Man kan hitta Naturskyddsföreningen i 
Olofström på facebook också! 
www.facebook.com/profile.php?id=10000
0521614212&ref=brem#!/pages/Natursk
yddsf%C3%B6reningen-i-
Olofstr%C3%B6m/116580565107285 

 Miljö- och naturstipendiet 

Inte heller under 2014 inkom några 
stipendieansökningar. Stipendiet är 
avsett för en låg- eller mellanstadieklass 
som visat särskilt stort intresse och 
engage-mang för natur- och miljöfrågor 
och / eller arbetat för en bättre miljö i 
skolan i skrift eller genom praktiskt 
arbete. 

Övrigt där vi varit aktiva 
• Nässelfrossa-möten.  

Tre möten, inkl. årsmöte under 
året. www.nasselfrossa.se 

• Kommunens 
Energigruppsmöte. Fyra möten 
under året. 

• Ivösjökommittén. Två träffar 
under året.  www.ivosjo.com  

• Skräbeåns Vatteråd. Medlem. 
www.skrabeansvattenrad.se/in
dex.html 

• Höll föredrag om bra miljöval i 
vardagen, och om Naturskydds-
föreningen hos Jämshögs för-
samling. 

• Medvindsmässan i Olofström. 
• Skördedagen i Olofström. 
• Invigning av utökat reservat i 

Ljungryda. 
• Gris-release på Ekerydsplan. 

3: Gris-release på Ekerydsplan 
• Solenergigurun Lars Andréns 

föredrag i Folkets hus. 
• SMHI:s geodombio i Folkets 

hus 
• Delade ut böcker till två 

vinnare utav frågetävlingen från 
mässan 

• Rekade rundan till 
Nässelfrossa. 

• Naturskyddsföreningens riks-
stämma i Örebro. 

• Närvarade på föredrag om 
Mörrumsån. 

• Räddade bönsyrsa från Japan. 
• Rekade inför yttrandet om 

kommunens 
centrumdetaljplan. 

• Träff med kommunens plan-
arkitekt. 

• Tillsammans med 
länsförbundet har vi varit 
aktiva i ett antal ärenden i 
Blekinge, gällande vattenkraft. 

• Kretsen har som tidigare 
styrelseposter i Naturskydds-
föreningen i Blekinge. Under 
2014 har vi varit närvarande på 
alla nio styrelsemötena. 

Yttranden och synpunkter 
• Skickade skrivelse om att miljö-

pröva alla ”gamla” vattenkraftverk. 
• Samma som ovan, men som 

motion till riksstämman. Kom 
dock in för sent. 

• Skickade förfrågan om dagvatten-
hanteringen vid utfyllnaden på 
”flygfältet”. 

• Skrivelse om att göra Mörrumsån 
till Nationalpark/älv till Läns-
styrelsen och Naturvårdsverket. 

• Insändare till lokaltidningarna om 
”Miljön och jobben”. 

• Utvärdering av Miljövänliga 
veckan till Riks. 

• Skickade information om ”våra” 
slåtterängar till Riks. 

• Skickade in förslag på ansvars-
arter till kommunen. 

• Fick förfrågan om statistik på 
fåglar dödade av vindkraftverk. 

• Svar på mail om stenbrott vid 
Hundsjön. 

• Svar på förfrågan om backsvale-
häckning i kommunen. 

• Skickade synpunkter till Blekinge-
posten om kanoting i Halen. 

• Förfrågan om Granö kraftverk från 
Tingsrydskretsen med anledning 
av renovering av fördämmningen. 

• Skickade förfrågan till Riks om att 
deltaga på en permakultur-design-
kurs i Kyrkhult. 

• Redovisade för Riks våra 
aktiviteter under Miljövänliga 
veckan. 

• Behjälplig med synpunkter på 
vattenärenden i Blekinge till NiB. 



• Tillstyrkan av beslutad utrivning 
av kraftverksdamm i Lyckebyån, 
tillsammans med NiB. 

• Synpunkter på kommunens nya 
centrumdetaljplan. 

• Mycket korrespondens med Stock-
holm med anledning av arvet efter 
Ann-Mari Bergström.  

 Aktieportföljen 

Vi har kvar våra 2000 aktier i Eolus! 

Följ gärna  bolagets utveckling och planer 
på dess hemsida: www.eolusvind.com/ 

 Styrelsen 
Har under året hållit sju styrelsemöten. I 
styrelsen har bestått av Anders Lindoff 
(ordförande),Anders Lind (vice 
ordförande), Sven-Arne Persson (kassör), 
samt ledamöterna Stig Sturesson, Åsa 
Hagelberg, Olof Nyström och Örjan 
Mårtensson. Sekreterarskap och mötes-
platser har som vanligt alternerat mellan 
ledamöterna. 
 
Foton: 1:/Lars Ohlsson-BLT. 2:/Siv Persson. 
3:/Stig Sturesson 


