
   
 
 
Verksamhetsberättelse 2019 för Halmstads Naturskyddsförening  
 

 
Styrelsearbetet 
Under året har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden. 
 
Styrelse Kristin Lundquist Ordförande 
 Stefan Anderson v. ordförande 
 Bo Hansson   Kassör 
 Annalena Holm Sekreterare 
 Erica Elmgren  v. sekreterare 

Ingalill Forsberg ledamot 
Henrik Ryttergard ledamot 

 Hanna Olsson  ledamot 
 Isak Domeij Hilliges ledamot 
 Isabell Clarén  suppleant 
 Kalle Wahlbäck suppleant 
  

Revisorer 
Ordinarie: Alexandra Malmström och Barbro Toftgård 
Suppleanter: Karin Larsson och Britt Floderus 
 
Valberedning  
Marie Helen Bergstrand, sammankallande, Jessica Gunnarsson och Elin Korall  
 
Medlemsantal 
Antalet medlemmar i föreningen är 2 407. Jämfört med förra året innebär det en minskning med 
knappt 90 st. Kretsen har 1 312 fullbetalande medlemmar, 1 091 familjemedlemmar och 4 ständiga 
medlemmar. En anledning till minskningen kan vara att nyvärvade medlemmar, som tillkom efter 2018 
års framgångsrika värvningskampanj från riksföreningen i Halmstad under sommaren, ej förnyat sin 
betalning och därmed har medlemskapet upphört. Kretsen har under 2019, förutom vid en del av sina 
arrangemang, inte bedrivit så mycket medlemsvärvning. Kretsen har i jämförelse med andra kretsar 
många fullbetalande medlemmar i förhållande till familjemedlemmar.  
 

Programarbetet 
Styrelsen beslutade att fortsätta med delat program vår – höst 2019. Programmet distribuerades 
genom inbladning i tidningen Sveriges Natur i februari- och juninumrorna. Utöver detta har vi fokuserat 
på att öka aktualiteten på hemsidan och där pusha för kommande aktiviteter. Vi har fortsatt 
annonserat vissa aktiviteter på Facebook. Även mejlutskick om aktiviteter har genomförts regelbundet. 
Foldern ”Naturupplevelser i Halmstad”, där ett flertal ideella föreningar bidrar med naturaktiviteter, 
gavs ut även 2019. Halmstads kommun står för tryckning, marknadsföring och distribution. Styrelsen 
levererade in elva lämpliga aktiviteter från föreningens program, som kom att ingå i foldern. Bo 
Hansson har representerat föreningen i kommunens arbetsgrupp och sammanställt de aktiviteter som 
valdes ut att ingå i foldern. 
 
Praktisk naturvård 
Arbetet på Björkelund fortskrider med inventeringar, röjning, slåtter och gallringar för att förbättra 
förutsättningarna för en ökad biologisk mångfald. Under 2019 har det praktiska arbetet fortsatt med att 
skapa en ginsthed. Björkelundsgruppen har under året arbetat med åtgärder för att hålla oönskad 
vegetation borta – t.ex. gran.  
 



Ett hyggesfrittprojekt har startats under 2019 i samarbete med Skogsstyrelsen. Projektet omfattar de 
återstående 4 hektaren av Björkelunds produktionsskog.  
 
Normalt sett är första lördagen varje månad arbetsdag till vilken alla är välkomna att delta under 
Björkelundsgruppens ledning. Kontaktperson är Ebba Werner.  
 
Natursnokarna 
Natursnoksverksamheten har varit vilande under 2019 då det ej funnits tillgängliga natursnoksledare. 
Försök har gjorts att annonsera via hemsida och Facebook att natursnoksledare eftersöks, men ingen 
har hört av sig. 
 
Aktiviteter 
- Föreningen har samverkat med Klimataktion Halmstads aktiviteter under våren och hösten genom 

att bl.a. annonsera aktiviteterna på vår hemsida och/eller Facebook.   
 

- En rikstäckande konferens om artrika vägkanter arrangerades den 12 januari av Ebba Werner i 
Halmstad. Dagen innehöll ett mycket bra program och blev mycket uppskattat av besökare. 

 

- Den 20 februari arrangerades Eldsjälsgalan med syfte att hylla lokala eldsjälar inom föreningslivet. 
Ingalill Forsberg, Annalena Holm och Bo Hanson från styrelsen besökte galan. 
 

- Den 25 februari föreläste Björn Dahlbäck, tidigare generaldirektör vid Polarforskningsinstitutet, i 
Klarasalen på Halmstads Stadsbibliotek om klimatförändringar ur ett polarforskningsperspektiv. 95 
åhörare var intresserade av detta och ställde många frågor till föreläsaren. Samarrangemang med 
Havsnätverket Laholmsbukten och Klimataktion Halmstad. 

 
- Den 12 mars höll Johanna Ståhl föredrag om hur man lever ett hållbart liv. Evenemanget blev 

välbesökt med ca 90 besökare. Arrangemangen hölls på Hallandsscenen på Stadsbiblioteket. 
Samarrangemang med Klimataktion Halmstad 

 

- Den 16 mars stod medlemmar från styrelsen på Ica Maxi Högskolan för att informera kunder om 
och diskutera kring ekologiska produkter. Vi hade en station vid frukt och grönt samt en vid 
kemikalie-produkter. 

 

- Årsmötet ägde rum den 20 mars. Deltagarantalet blev 26 st och föreläsningen Kjell Anderson gav 
om fågellivet och naturen i östra Polen bjöd på vackra vyer och fängslande berättelser med 
mycket humor. I samband med årsmötet förordades att styrelsen minskas till 11 ledamöter istället 
för 13 som tidigare. 

 

- Den 6 april var det dags för årets första Klädbytardag. Evenemanget blev som vanligt välbesökt 
med 315 besökare. Hallandsposten var på plats och gjorde ett reportage. 

 

- En aktivitet om Hyggesfritt skogsbruk vid Björkelund genomfördes den 13 april i samarrangemang 
med Skogsstyrelsen. Aktiviteten bestod av en exkursion och ett föredrag om skogsbruk. 20 
deltagare besökte arrangemanget. 

 

- Även 2019 genomfördes den populära familjedagen på stadsbondgården. Den 11 maj fick barn 
med hjälp av medlemmar från styrelsen lära sig att håva i vattendrag. Ca 450 deltagare besökte 
evenemanget. 

 

- Den 12 maj guidade biologstudenten Moa Pettersson bland myror på Björkelund. 34 nyfikna 
besökare deltog, däribland många barn. 

 

- Två arrangemang annonserades även i samband med den biologiska mångfaldens dag som var 
den 18 maj. Det ena var Fågelsång i Aleskogen där 13 deltagare guidades bland fåglarnas många 
olika läten. Samarrangemang med Halmstad Ornitologiska Förening. Det andra var Vildbin i 
Halland där Krister Larsson visade besökare hur våra vilda bin lever och mår. 15 besökare deltog. 

 



- Naturnatta anordnades den 5 juni i samarrangemang med Falkenbergs Naturskyddsförening. Bo 
Hansson, Annalena Holm och Ingalill Forsberg från styrelsen deltog. 24 personer deltog på 
vandringen. 

 

- Den 9 juni var det Humlesafari på Björkelund. Frida Nettelbladt guidade 29 deltagare bland 
humlorna i Björkelunds trädgård. Bo Hanson, Annalena Holm och Stefan Anderson från styrelsen 
deltog. 

 

- De vilda blommornas dag inföll på den 16 juni och besökare guidades på en slåtteräng i Drared. 
Samarrangemang med Hallands botaniska förening. 

 

- Den 26 juni delade floravårdspriset ut i Bögilt, Simlångsdalen. Priset gick 2019 till Britta och 
Lennart Olsson för deras fleråriga arbete med att sköta sina artrika och värdefulla marker med lie, 
slåtterbalk och kreatursbete. Samarrangemang med Hallands Botaniska förening. 

 

- Biblioteken i Halmstad anordnade evenemanget Sommarboken (med syfte att prata böcker, fika 
och pyssla) på Stadsbongården den 10 juli. Halmstads Naturskyddsförening var på plats och 
håvade med barn då temat var ”Under ytan”. 46 barn och 30 vuxna deltog. 

 

- Havsnätverket Laholmsbukten anordnade under året flera aktiviteter. Båtturerna i augusti med 
forskningsfartyget Sabella, totalt sju avgångar från Halmstad, Båstad och Torekov blev helt 
fullsatta och lockade totalt 155 passagerare. Utöver passagerarna besökte ett hundratal personer 
föreningens utställningstält på land. Arrangemanget Laxens år hölls på Lagagården i Laholm och 
lockade 55 deltagare, Kristin och Henrik deltog från styrelsen. De olika arrangemangen rönte stor 
uppskattning av de som deltog. 

 

- Geologen Kärstin Malmberg Person från SGU tog den 10 augusti med 17 besökare på en 
geologisk vandring längs Laholmsbukten. Förmiddagen spenderades ute i fält och efter lunch 
avslutades aktiviteten med en föreläsning inomhus. Bo Hanson deltog från styrelsen. 
Samarrangemang med Havsnätverket Laholmsbukten. 

 

- Den 31 augusti invigdes den nya demonstrationsslingan, som fått namnet ”Vattnets värde”, på 
Björkelund. Totalt uppgick antalet deltagare till 160 st. Stefan Anderson, Isabelle Clarén och 
Ingalill Forsberg från styrelsen deltog. Samarrangemang med Skogsstyrelsen. 

 

- Svampens dag i Haverdals naturreservat inföll söndagen den 1 september. Kill Person guidade 
besökarna i svamparnas rike. Samarrangemang med Hallands Botaniska förening. 

 

- Den populära årliga slåttern på Björkelund ägde rum lördagen den 7 september. Stefan Anderson 
från styrelsen deltog. Antalet deltagare uppgick till 45 st och det annars ihärdiga regnet bestämde 
sig tack och lov för att bjuda på lite uppehåll dagen till ära. 

 

- Den 7 september deltog Erica Elmgren från styrelsen på en regional upptakt i Göteborg inför 
Miljövänliga veckan. Tankar, idéer och inspiration kring lämpliga aktiviteter att genomföra under 
miljövänliga veckan delades mellan deltagarna. 

 

- Ytterligare en svampexkursion genomfördes på Björkelund den 15 september. Alice Berglund var 
på plats för att identifiera svampar åt 42 nyfikna besökarna. Stefan Anderson deltog från styrelsen. 

 

- Halmstads Naturskola anordnade den 18–19 september en utbildning för lärare på lägerskolan 
Gården Ön. Temat var ”Mer friluftsliv i skolan”. Ingalill Forsberg från styrelsen deltog en av 
dagarna. 

 

- Den 21 september lärde sig deltagare under ledning av Lena Levin från friluftsfrämjandet att laga 
mat från naturens skafferi. Totalt uppgick antalet deltagare till 21 st. Ingalill Forsmark, Hanna 
Olsson och Bo Hansson deltog från styrelsen. 

 

- Den 29 september undersöktes mossorna på Björkelund närgående med hjälp av lupp. Ingen 
deltagande från styrelsen. Samarrangemang med Hallands botaniska förening. 

 



- Under vecka 40 inföll som vanligt den Miljövänliga veckan. Detta år anordnade kretsen inte någon 
speciell aktivitet i samband med detta. Några planscher sattes upp på stadsbiblioteket för att 
informera om årets tema.  

 

- Den 21 oktober bjöds det in till Studiebesök på Finnsbo gård. 16 besökare fick kolla på gårdens 
djuruppfödning som primärt består av nötkreatur men även höns och äggproduktion. Aktiviteten 
var mycket uppskattad. 

 

- Halmstads Stadsbibliotek anordnade en aktivitet med slöjd och täljning den 29 och 30 oktober. 
Ingalill Forsberg deltog från styrelsen och lärde ut hur man täljer på ett korrekt och säkert sätt. 

 

- Den 6 november var det studiebesök på Halmstads Energi och Miljös optiska sopsorterings-
anläggning. Antalet besökare uppgick till 26 st. Bo Hansson från styrelsen deltog. 

 

- Även under hösten anordnades ett klädbyte i samband med EKO-dagen på Stadsbiblioteket. Även 
detta var välbesökt med 150 besökare, något färre än 2018 men lagom mängd i förhållande till 
lokalens kapacitet. Erica Elmgren, Ingalill Forsberg, Henrik Ryttergard och Kristin Lundquist från 
styrelsen deltog. 

 
Sociala medier m.m. 
Kristin Lundquist har under året varit ansvarig för arbetet och utvecklingen av kretsens hemsida. 
Hemsidans betydelse för kretsens arbete har ökat successivt och är nu kanske det viktigaste 
instrumentet för att nå ut med information tillsammans med Facebook. Kretsens Facebooksida har 
närmare 500 medlemmar och har administrerats av Kristin Lundquist och Hanna Olsson. Bo Hansson 
har administrerat mejlutskick till medlemmar. 
 
Övrigt 
Under året har Bo Hansson fortsatt att undersöka vilka möjligheter det finns att söka bidrag till kretsen. 
Vi skickade en ansökan om projektbidrag från postkodsstiftelsen i och med kampanjen ”Möten med 
naturen”. Styrelsen ansökte om 24 000 kr för inköp av två högtalarvästar och diverse 
exkursionsutrustning, 15 000 kr för tryck-och programkostnader, 12 000 kr för årsmötets kostnad, 
80 000 till havsnätverkets nätverksbygge samt 15 000 kr för stöd till arrangemanget för båtturen med 
Sabella. Tyvärr fick vi avslag på samtliga. Vi blev dock beviljade 1 500 kr i bidrag från barn-och 
ungdomsfonden, vilket gick till inköp av tre nyckelplanscher: en för knoppar, en för havsstranden samt 
en för landdjur och kostnaden för dessa blev totalt 1956 kr (beslut om en maxkostnad på 2000 kr hade 
tagits på möte). Vi fick ett bidrag på 3 300 kr från Länsstyrelsen Halland för aktiviteter på Björkelund 
(1 100 kr per aktivitet för tre aktiviteter). Vi har även erhållit en generös kollekt-gåva på 2 812 kr från 
Kvibille kyrka. Utöver detta har vi fått det årliga verksamhetsstödet från Studiefrämjandet på 3160 kr. 
 
Styrelsen har under 2019 fortsatt lämnat yttrande inför bildandet av Alets naturreservat till Halmstads 
kommun. Styrelsen har även tillsammans med Naturskyddsföreningen i Södra Halland och Bjäre 
(Havsnätverket Laholmsbukten) lämnat yttrande angående vattenkraftomprövning enligt den nya 
miljölagstiftningen. Yttrande angående bebyggelse på åkermark av god kvalitet har lämnats samt 
yttrande angående Höganäsverkens fördubbling av produktion i Halmstad där styrelsen belyste detta i 
förhållande till utsläpp, miljöpåverkan och energiåtgång. 
 
Under året har Havsnätverket Laholmsbukten, som är ett samarbete mellan Halmstadskretsen och 
kretsarna i Södra Halland och Bjäre, varit fortsatt aktiva med många aktiviteter som lockat många 
deltagare (se under Aktiviteter). Havsnätverket har med framgång sökt olika projektbidrag och 
etablerat ett samarbete med Kattegatts Kustvattenråd. Totalt har Havsnätverket Laholmsbukten 
erhållit 124 000 kronor i de olika projektbidragen och samarbetsavtalen.  
 
Styrelsen har under året arbetat mer målmedvetet med arbetsgrupper för att få struktur samt fördela 
arbete och ansvar mellan styrelsemedlemmar. De arbetsgrupper som bedrivits är: Hemsida, Sociala 
medier, Yttrande, Klädbytardag, Miljövänliga veckan, Program, Årsmöte samt Havsnätverket 
Laholmsbukten.  
 
Stefan Anderson representerar föreningen i Fylleåns Vattenråds styrelse. Styrelsen har haft 6 möten 
under året. Stefan är också representant i Nissans vattenråd och Bo Hansson är representant i 
Nyrebäckens och Suseåns vattenråd. 



 
Annalena Holm har under 2019 representerat kretsen i Kattegatts kustvattenråd. 
 
Konferenser 
Länsstämman för år 2019 skedde den 28 april på Öströö Fårfarm. Förmiddagen ägnades åt 
diskussioner kring förenings fastigheter, fonder och donationer. Stämman fattade även beslut om att 
ge styrelsen i uppdrag att fortsätta arbeta för god användning av nu låsta medel. På eftermiddagen 
blev det exkursion till våtmarker i Varbergstrakten. 
 
Årets miljömålskonferens ägde rum i Varberg den 25 januari. Bo Hansson från styrelsen deltog. 
Konferensen var intressant och innehöll bl.a. en redovisning om hur det går för Sveriges miljömål. 

 

Den 11–13 oktober ägde årets kretskonferens rum, på Åkulla Kursgård i Varberg. Temat för årets 
konferens var skog. Stefan Anderson från styrelsen deltog i egenskap av företrädare för 
Skogsstyrelsen och var även föreläsare. 
 
 
 
 
 
Halmstad 2020-02-24 

 
 
 
 

………………………………….                                              
Kristin Lundquist, ordförande    


