
            

  

                        Verksamhetsberättelse för 2019 
Året har dominerats av vattenfrågor, mycket tid har lagts ner på anmälan, yttranden och 
överklagande, där framför allt ansökan om att få bygga en skyddsport i Alltidhultsån stått i 
fokus. Vi har även i år, för tredje gången delat ut stipendier till gymnasieskolans 
avgångsklasser och varit delaktiga i Aktiv Sommar. Aktieportföljen med etiskt riktiga aktier, 
som Privat Banking-Sparbanken-Karlshamn förvaltar har under året genom utdelning och 
försäljning givit en vinst på 445.736,43 kr. 

Medlemsantalet 

I kretsen för 2019 hamnar på 222 med-
lemmar, inräknat familjemedlemmar. 

Årets Program/aktiviteter. 

10 mars. KRETS/UTBILDNINGS-DAG: 
Lockade ett 40-tal personer från hela 
Blekinge till Järnavik. Temat för dagen 
var ”Tiaminbrist i naturen” Föreläsarna 
var: Professor Lennart Balk / 
Stockholms universitet. Stadsveterinär 
Torsten Mörner / Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt. Även 
Mattias Holmquist, koordinator för 
biosfärområdet Blekinge Arkipelag 
presenterade densamma. En mycket 
givande dag för alla närvarande. 

27 mars. KRETSSTÄMMA/ÅRSMÖTET: 
20 medlemmar slöt upp i Fritzatorpet. 
Efter förhandlingarna bjöd vi på god 
smörgåstårta och avslutade med att LE 
Carlsson visade bilder och föreläste om 
rovdjur i Blekinge. 

6 april. FAGNING i KOMPERSKULLA:  
Fem st. deltog och rensade i slåtterängen, 
klippte bort sly och satte nya isolatorer på 
bytta stängselstolpar. Avslutade med att 
grilla korv och njuta av våren. 

 
Foto: Anders Lindoff 

13 april. FAGNING I MULATORP:            
Även här var vi fem deltagare som klippte 
sly och städade ängen. Njöt av lugnet och 
grillade korv. 

27 april. ORREXKURSION PÅ VAKÖ MYR 
Tillsammans med Göinge Naturskydds-
förening var vi endast två från oss som 
deltog. Träffas 04.00 på morgonen av-
skräcker nog? Vi såg 14 spelande tuppar.       

28 april. ÅRSMÖTE FÖR NATURSKYDDS- 
FÖRENINGEN i BLEKINGE:                                  
Och vi var värdkrets. Förhandlingarna 
hölls på Fritzatorpet. Greger Olsson 
omvaldes som ordförande. Från Natur-
skyddsföreningen Skåne närvarade Karin 
Bergendal. Efter mötet blev det en tur på 
sjön Halen med Halenflotten och sen 
guidade Ivar Björegren oss till ett 
artificiellt kalkkärr. 15 st. närvarade och 
blev bjudna på både frukost och lunch. 

4 maj. MEDVINDSMÄSSA i OLOFSTRÖM:                      
Temat för mässan var: Innovation, och vi 
var som brukligt närvarande. Vi sålde 
fågelholkar som kommunens arbetscentra 
byggt. Ett 20-tal holkar såldes. Kallt och 
ruggigt väder. 
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5 maj. VANDRING VID MÖRRUMSÅN:                              
Mikael Gustafsson guidade längs en 
vandring i Kärringahejans naturreservat. Vi 
vandrade på skogsstigar och njöt av ur-
skogsartad barrskog, nyutslagen bok och 
åns forsar. Såg och hörde forsärla och 
grönsångare. Ett samarrangemang med 
Göinge Naturskyddsförening och Naturum 
Ronneby. 

11 maj. ÄVENTYRET HALEN: 
Kommunens arrangemang där vi hade en 
station som vi presenterade vår 
verksamhet på och utmanade besökare på 
att gissa trädslag, samt en frågesport. 
Lockade med priser i form av ekologiska 
matkassar och en bok till vinnarna. 

25 maj. VILDA BIN I SÖLVE GRUSTAG: 
Blev egentligen inställt pga. dåligt väder, 
men en handfull deltagare åkte dit ändå. 
Tyvärr höll sig bina gömda. 
Samarrangemang med Karlshamns 
Naturskyddsförening. 

16 juni. DE VILDA BLOMMORNAS DAG. 
Huvudarrangör: SBF / Svenska Botaniska 
Föreningen. Det blev ingen vandring i 
Olofströmstrakten, så vi var fyra som åkte 
till Tattamåla naturreservat där Johan 
Wolgast guidade totalt 24 intresserade. 
Fint område och fint väder. 

3 augusti. ÄNGENS DAG:                         
I Komperskulla. Slåtterbalken havererade 
så det blev mycket att slå med lie. Vi var 9 
st. som ställde upp, och 4 av dessa var 
nysvenskar från Afghanistan. Efter ett 
tufft pass fikade vi och lottade ut priser 
till alla deltagarna. Vi hann inte med hela 
ängen så två dagar senare åkte ett par 
”gubbar” tillbaka och avslutade. 

17 augusti. SLÅTTER I MULATORP:        
Startade slåttern redan dagen innan med 
slåtterbalken. Gräset var så långt att det 
snodde in sig runt hjulaxeln på balken. 
Fick slå extra mycket med lie. Vi 
avslutade med mat och prisutdelning. 
Tyvärr blev det en regnig slåtterdag.  

1 september. SVAMPENS DAG: 
Huvudarrangör är SMF–Sveriges 
Mykologiska Förening. Vår svampguide: 
Jan-Åke Lönqvist tog oss, ett 30-tal 
deltagare upp till Harasjömåla, där vi efter 
ca 1,5 timmars plockning fick en gedigen 
genomgång av alla svampar vi funnit. 

28 september. SKÖRDEDAGEN:              
I Olofström. Och vi var på plats och 
propagerade för Miljövänliga veckans 
tema: ”Fixa grejen”. Erbjöd även besökare 
att ta ”Naturfalken” ett märke i art 
kunskap. 

3 oktober. MILJÖVÄNLIGA VECKAN:       
Stod utanför secondhand-butiken Kupan 
och propagerade för årets tema: ”Fixa 
grejen”. 

9 november. SLYBEKÄMPNING:                
I Komperskulla: 3 deltagare som trotsade 
det dåliga vädret gjorde så gott de kunde. 
Men hoppade över grillningen pga. det 
dåliga vädret. 

Media 

Ett drygt 20-tal artiklar om våra 
aktiviteter och yttranden under året har 
man kunnat läsa om i lokaltidningarna: 
BLT & Sydöstran. Även två artiklar i 
Kristianstadsbladet. Samt en 5 minuters 
intervju med ord-föranden i radion P4-
Blekinge om ”Naturfalken” . 

Komperskulla 

Slåtterängen har skötts i vanlig ordning 
med fagning, slåtter och slybekämpning. 
(Se program.) Den nybyggda stugan är nu 
larmad och vi har fått larmkoden så vi 
kan använda stugan vid våra 
arrangemang. En ny fårägare har släppt 
sina får på bete under året, både i hagen 
och i ängen. Fyra tackor och åtta lamm 
har skött betet. Sista betesdag var den 
sista november. Årets EU-ansökan för 
ersättning av skötseln blir vår sista, då 
det framöver ska skötas via länsstyrelsen, 
som vi sen fakturerar. 

Mulatorp 

Även här har vi som vanligt, fagat på 
våren och slagit slåtterängen i augusti. (Se 
program.) Fast det sista höet togs inte 
bort förrän den 18 september. Fortsatt 
stängsling runt skogsbetes-marken 
startades upp med hjälp av Länsstyrelsen. 
Dock fick vi påpeka att stängslet nere vid 
Mulasjön skulle förlängas. Blixten slog 
ner i el-aggregatet till stängslet så det blev 
helt förstört. Länsstyrelsen betalade ett 
nytt. Fåren, 11 st. efterbetade 
slåtterängen mellan 20/8 till 29/10. 

Nässelfrossa  www.nasselfrossa.se/  

Årets tema var ”BILDNINGENS VÄGAR” 
Vi hade inga egna aktiviteter. Däremot 
sponsrade vi programmet ”Människans 
relation till textil genom tiderna”. En före-
läsning med Leili Mänder 
 
Miljövänliga veckan. (Vecka 40) 
Även i år var temat: ”Fixa grejen”. Att 
inspirera och uppmuntra varandra till att 
ta hand om våra saker, kläder och möbler 
för att minska konsumtionen av nya 
prylar. Det var upptaktsmöte på Eriksberg 



 

 

den 24/8 där vi närvarade. Och som 
brukligt propagerade vi med material på 
Skördedagen, den 29/9. Vi hade tagit 
fram en lista på företag i närområdet som 
kan vara behjälpliga med att laga trasiga 
grejer, istället för att köpa nytt. Under 
veckan satt vi också utanför second-hand 
affären Kupan och propagerade. En 
insändare på temat kom också in i 
lokaltidningarna. 
 
NiO på World Wide Web 
Vi lägger kontinuerligt in våra  program-
punkter på hemsidan. Även styrelse-
medlemmarna, verksamhetsberättelser 
mm. hittar man här.  Adressen till vår 
web-sida är: 
https://olofstrom.naturskyddsforeningen.
se/ Man kan hitta Naturskyddsföreningen 
i Olofström på Facebook också! Och vi har 
320 st. Som gillar denna sida. Här lägger 
vi också ut aktiviteter och tips, och får 
även kontakt med intresserade via 
meddelande. 
https://www.facebook.com/Naturskyddsf
öreningen-i-Olofström-
116580565107285/  

Ann-Marie Bergströms natur- och 
miljövårdsfond-Stipendiet 

För tredje året delade vi ut stipendier till 
avgångselevernas examensarbete som 
hade natur eller miljötema. Totalt 9000 
kr. fördelat enligt: Saltets effekt på växter 
(Är myten om Kartago sann?) Fatema 
Snobar / NaTe16a. 3000 kr. Släckt kalk 
och algblomning (-Är släckt kalk 
lösningen på algblomningsproblemet?) 
Hilda Axelsson / NaTe16b. 3000 kr. 
Fimpens påverkan på miljön (Ett 
odlingsexperiment.) Irmalinn Nilsson / 
NaTe16b och Elvira Wildheim / NaTe16b. 
1500 kr vardera. Karolina Nilsson Tröst, 
som varit handledare för samtliga, fick 
mottaga en "medalj" med Naturskydds 
föreningens logga. 

 

Foto: Mikael Gustafsson 

Skolprojektet / Natur & Miljö 

Utan att hittat någon lämplig projekt-
ledare inom skolan så har projektet haltat 
sig fram. Internannons har gått ut under 
året, men inget napp. Ny utbildningschef 

har tillträtt, och mötet med honom 
angående projektet var mycket positivt. Vi 
beslutade i slutet av året att vi kan 
sponsra aktivitet som stärker natur- och 
miljö-kunskap hos elever, från enskild 
lärare/skola. Men som ska föregås av 
beskrivning av tänkt arbetsområde 
/undervisning. 

Aktiv sommar 

För första gången engagerade vi oss i 
Kommunens ”Aktiv sommar” som handlar 
om arbete och fritidssysselsättning för 
högstadie-elever under 2 x två veckor på 
sommarlovet. Vårt engagemang innebar 
att vi sponsrade ekonomiskt för inköp av 
ekologisk fika, och priser. Presenterade 
oss en gång för respektive grupp. Hade 
aktiviteter två dagar med artkunskap, 
vattenlek och tipsrunda längs Holjeån. Vi 
nådde ut till ca 50 ungdomar uppdelat på 
två tillfällen 

Naturguiden  www.olofstromsnatur.se 

Vår web-sida: Olofströmsnatur som 
lanserades 2017, har under året utökats 
med ytterligare ett område: Gåragöl. Så 
nu är det 50 platser som presenteras med 
beskrivning av platsen och dess natur-
värden i ord och bild. 

Övrigt där vi varit aktiva 
 Medverkat i kommunens naturvårds 

och friluftsråd, tre ggr under året. 
 Ivösjökommittén. Vår- och höst-

möte. 
 Träff vid två tillfällen med en medlem 

som presenterade sina idéer om ett 
klimatprojekt. 

 Invigningsdag av Gränums skolas 
uteklassrum och skogsträdgård. 

 Informationsdag på Eriksberg om 
tiaminbrist.  

 Invigningsdag för det uppgraderade 
Naturreservatet Halen vid Blåsegyl. 

 Huvudförhandling med 
miljödomstolen angående regleringen 
från Immeln och skyddsporten i 
Alltidhultsån. Totalt under 3 dagar. 

 Inköp av matkassar med ekologiska 
varor som pris till Halenäventyret. 

 Arbetsgruppträff inför Aktiv Sommar. 
 Samrådsmöte i Lönsboda angående 

restaurering av järnvägen Olofström-
Älmhult. 

 Vandrade den då planerade och nu 
anlagda promenadstråket längs 
Holjeån i Jämshög. 

 Förbundsträff på Hanö. 
    Träff i Höör med representanter från 

Riks och Naturskyddsföreningen i 
Skåne om regionkontorens framtid.  



 Vi har, haft två styrelseposter i 
Naturskyddsföreningen Blekinge 
under 2018 med 7 möten under året. 
Samt suttit med i valberedningen. 

Yttranden, synpunkter,     
kontakter, samråd & sponsring. 

 Kontaktade Riks om deras 
ståndpunkt gällande kemskatt. 

 Kontaktat Fiskevårdslinjen i 
Bräkne-Hoby ett flertal tillfällen för 
att få till stånd en träff om åarna i 
Olofström. Ingen träff ännu. 

 Samverkansmöte med tema: Torka 
och Vattenbrist i Ronneby. 

 Synpunkter på handlingsplanen för 
kommunens naturvårds- och 
friluftsprogram. 

 Kontaktade kommunen via tips, om 
en tvivelaktig rensning vid 
Vilshultsån. 

 Planeringsmöte inför Äventyr Halen 
 Arbetsmöte inför Aktiv Sommar. 
 Svar till en person som frågade om 

oljeutsläpp i Mieån. 
 Skickade ut ett mail till alla natur- 

och miljöorganisationer, samt LSt 
m.fl. att lyfta tiaminbristen i eko-
systemet på agendan. 

 Sponsrade med 3000 kr. för resa 
med tåg till Stockholm som två 
elever från Nordenbergsskolan 
behövde göra för att bevista 
Molecular Frontiers Symposium 
Planet Earth på Stockholms 
Universitet Vårt motkrav att få 
skriftlig redogörelse från eleverna. 

 Tipsade Älvräddarna om ett 
kraftverk i Mieån som ej varit i drift 
de senaste åren. 

 Sponsrade / skänkte Älva tusen 
(11.000) till Älvräddarna. 

 Kontaktade Riks, då vi ej fått någon 
respons på tiaminbrist-mailet. 

 Meddelade Naturskyddsföreningen 
Karlshamn och Blekinge att vi var 
villiga att skänka 250.000 kr. för 
vidare forskning om tiaminbrist. 

 Tipsade en medlem, efter förfrågan 
om fladdermus-expert. 

 Efterfrågade skiss / ritning på det 
planerade promenadstråket längs 
Holjeån i Jämshög. 

 Insändare till lokaltidningarna om 
SAS-strejkens fördelar för klimatet. 

 Efterfrågade MKB;n för skydds-
porten i Alltidhult via mail till 
MMD-Växjö. 

 Anmälde till Länsstyrelsen att 
utflödet från Halen via Holje Ström 
var helt stängt med hjälp av en 
tätlucka monterad vid regleringen. 

 Skickade in enkät om Medvinds-
mässan. 

 Meddelade kommunen om 
vinnarna av matkasse som hade 
medverkat i vår tävling ”Gissa 
trädslag” på Äventyr Halen. 

 Granskning av nomineringar till 
Natur-Miljö-stipendiet. 

 Sammanställde och skickade till 
Riks förslaget på ”Klimattåget”. 

 Mycken korrespondens och 
signerande av dokument för kunna 
skänka pengar till fortsatt 
forskningen om tiaminbrist och till 
färdigställande av en dokumentär 
film om detta av Hans Östbom. 

 Fick till slut efter mycken 
påstötning, vattendomen gällande 
regleringen av Halens utlopp till 
Holje Ström. 

 Delgivning från Länsstyrelsen att 
inga åtgärder mot Volvo för att de 
stoppat utloppet från Halen, som vi 
anmält. Fick även förklaring varför 
Volvo stoppade utflödet. Vi går inte 
vidare med detta. 

 Skickade in synpunkter på 
promenadstråket längs Holjeån i 
Jämshög. 

 Skänkte NiO tusen kr. (9.000) till 
kommunen för deras städdag längs 
och i Holjeån. Tack vare dessa 
pengar så utökades städområdet. 

 Förfrågan om vi ville delta i en 
manifestation om klimatet. Vi 
rekommenderade att mani-
festationen kunde utföras på 
skördedagen. 

 Presenterades för en idé om att vi 
skulle driva på, tillsammans med 
andra, för att anlägga ”Sveriges 
största solcellspark”. 

 Inköp av viltkamera. I huvudsak för 
att kunna bevaka utterförekomst i 
”våra” vattendrag. 

 Skickade in överklagan, på Mark- 
och Miljödomstolens bifall till att 
anlägga skyddsport i Alltidhultsån. 
Vi fick mycket god hjälp att formu-
lera överklagandet av Älvräddarnas 
jurist. Skickade även in en 
alternativ talan om skyddsporten 
får fortsatt bifall. 

 Ännu en förfrågan om Holje Ström, 
från närboende. Nu att det var för 
mycket flöde! Tog reda på att Volvo 
behövde sänka vattennivån i 
matarkanalen till deras kraftverk, 
för att kunna täta läckor i kanalen. 

 Skickade in idén om solcellsparken 
till Riks. Fick svar att det är bättre 
att kampanja och uppvakta lokala 



 

 

aktörer att investera i förnybar 
elproduktion på sin mark och sina 
fastigheter. 

 Svarade på enkät från Riks 
angående Miljövänliga veckan. 

 Samrådshandlingar om ändring av 
detaljplan från kommunen. 

 Svar, efter förfrågan från Svea 
hovrätt, MMD om att det ska hållas 
en föredragning om prövnings-
tillstånd för vår överklagan på 
bifallet att anlägga skyddsport i 
Alltidhultsån. Föredragning 
fortsätter under januari 2020. 

Aktieportföljen 

Arvet efter Ann-Marie Bergström som vi 
omsatt i aktier i kända svenska och 
utländska företag. Företag som vi inte vill 
investera i är fossil energi, kärnkraft, 
krigsmaterial, tobak eller sprit. 
Aktieportföljen förvaltas av Private 
Banking-Sparbanken i Karlshamn. Vi har 
under året köpt aktier i HVR Water 
Purification, Akelius, Minesto, Cloetta 
samt Meltron. Aktiernas anskaffning-
svärde 2019-12-31 var 6.139.727,85 SEK. 
Under 2019 har de givit genom utdelning 
och försäljning en vinst på 445.736,43 
SEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsring / Gåvor 2019 

Aktiv sommar 8 223.90      
Tiaminforskning + film 250 000.00 
Stipendier gymnasieelever mm. 12 162.60 
Älvräddarna 22 000.00              
Kommunen städbidrag 9 000.00 

Totalt: 301 386.50 SEK. 

 

Styrelsen 
Har hållit sju styrelsemöten under året. 
Styrelsen har bestått av Anders Lindoff 
(ordförande), Anders Lind(vice ordförande) 
Sven-Arne Persson (kassör), samt leda-
möterna Åsa Hagelberg, Olof Nyström, 
Susanne Olsson, Hans Lönqvist och Anne 
Lexe. Sekreterarskap och mötesplatser 
har som vanligt alternerat mellan leda-
möterna. 
 
 
NiO har under 2019 varit medlem i: 
Blekinges Flora, Gröna Bilister, KFV, 
Skräbeåns Vattenråd, VBOF och 
Älvräddarna. 
 
 
Godkänd på stämman 2020-03-25 


