
   
 
 
Verksamhetsberättelse 2021 för Halmstads Naturskyddsförening  
 

 
Styrelsearbetet 
Under året har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden. 
 
Styrelse Kristin Lundquist ordförande 
 Stefan Anderson v. ordförande 
 Bo Hansson kassör 
 Erica Elmgren  sekreterare 

Ingalill Forsberg ledamot 
Henrik Ryttergard ledamot 

 Isabell Clarén ledamot 
 Isak Domeij Hilliges ledamot 
 Maria Stjärnljus ledamot 
 Lizeth Alcocer ledamot 

Helena Björklund ledamot 
Jennifer Bernhardsson ledamot 
Tekla Tingström ledamot 

  
Revisorer 
Ordinarie: Alexandra Malmström och Barbro Toftgård 
Suppleanter: Britt Floderus och Per Bergstrand 
 
Valberedning  
Anders Olovsson (sammankallande), Ellinor Waldemarson och Moa Pettersson. 
 
Medlemsantal 
Antalet medlemmar i föreningen är 1 950. Jämfört med förra året innebär det en 
minskning med drygt 123 st. Kretsen har 1 264 fullbetalande medlemmar, 682 
familjemedlemmar och 4 ständiga medlemmar. Kretsen har under 2021 inte bedrivit 
någon medlemsvärvning på grund av pandemin. Kretsen har i jämförelse med andra 
kretsar många fullbetalande medlemmar i förhållande till familjemedlemmar. 
Halmstads Naturskyddsförening är 14:e största kretsen av Sveriges 272 kretsar. 
 
Programarbetet 
Styrelsen beslutade att fortsätta med delat program vår – höst även 2021. Vårens 
program distribuerades genom inbladning i tidningen Sveriges Natur i februarinumret, 
höstprogrammet gick dock inte i tryck utan distribuerades till kretsens medlemmar 
med hjälp av mejlutskick, hemsida samt sociala medier. Utöver detta har vi fortsatt 
fokuserat på att öka aktualiteten på hemsidan och där pusha för kommande 
aktiviteter. Foldern ”Naturupplevelser i Halmstad”, där ett flertal ideella föreningar 
bidrar med naturaktiviteter, gavs endast ut digitalt 2020 och återfanns på Halmstad 
Kommuns hemsida. Under våren, fram till och med april, ställdes dock de flesta 



aktiviteterna in till följd av pandemin. Styrelsen levererade in elva lämpliga aktiviteter 
från föreningens program, som kom att ingå i den digitala foldern. Nio aktiviteter som 
skulle äga rum på Björkelund skickades även in till Länsstyrelsen i Hallands län för 
att ingå i deras guidningsbroschyr. Bo Hansson har representerat föreningen i 
kommunens arbetsgrupp och sammanställt de aktiviteter som valdes ut att ingå i 
foldern. Bo har även skickat in Björkelunds-aktiviteterna till Länsstyrelsen och 
bevakat att vi fått guidningsbidrag för dessa aktiviteter. 
 
Praktisk naturvård på Björkelund 
Arbetet på Björkelund fortskrider med inventeringar, röjning, slåtter och gallringar för 
att förbättra förutsättningarna för en ökad biologisk mångfald. Under 2021 har det 
praktiska arbetet, som Björkelundsgruppen utför, fortsatt. Att skapa en ginsthed 
kräver mycket arbete. Björkelundsgruppen har under året arbetat med att hålla 
oönskad vegetation borta på ginstheden – framför allt genom att rycka upp tall och 
björk.  

Arbetet med mångfaldsträdgården har fortsatt. Bland annat har namnskyltar för de 
olika växterna satts upp. På fastigheten finns 266 holkar. Den årliga holkrensningen 
visade på 50% beläggning. Mesar och Svartvit flugsnappare hade utnyttjat 59 
respektive 46 holkar vilket var ungefär som förra året. Grå flugsnappare häckade i en 
holk, nötväcka i sex holkar och kattuggla i en. Hasselmus fanns även 2021 i ett stråk 
i holkar längs cykelbanan. Ett par holkar var boplats åt bålgeting.  

Björkelundsgruppen tillsammans med Hallands Botaniska förening har under 2021 
anlagt ytor för att plantera hotade arter. Ytorna kommer att planteras under 2022. Ett 
hyggesfritt-projekt startades under 2019 i samarbete med Skogsstyrelsen. Projektet 
omfattar de återstående 4 hektaren av Björkelunds produktionsskog. Avverkningen 
har genomförts som luckhuggning. Under 2021 har hälften av luckorna återplanterats 
med ek eftersom 2020 års planterade ekar hade dött av viltbete och dålig 
plantkvalité. Resterande luckor kommer att planteras med bok 2022. 
 
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 fortsatt vilande även under 2021 då det ej funnits 
tillgängliga natursnoksledare och på grund av pandemin har det inte heller varit 
lämpligt att återuppta verksamheten.  
 
Aktiviteter 
På grund av pandemin har några av de planerade aktiviteterna för 2021 ställts in. 
Dessa beslut har tagits med hänsyn till att det inte funnits möjlighet att garantera 
säkerheten avseende smittspridning. De flesta aktiviteterna genomfördes ändå och 
har i de fall bedömts vara säkra att genomföra då de hållits utomhus eller digitalt. 
 
- Föreningen har samverkat med Klimataktion Halmstads aktiviteter under våren 

och hösten genom att bl.a. dela aktiviteter på vår hemsida och/eller Facebook.   
 

- Under året har ett antal cykeldemonstrationer genomförts för att lyfta klimatfrågan 
och lägga press på kommunpolitikerna. Cykeldemonstrationerna är ett 



samarrangemang mellan ett antal lokala föreningar där Halmstads 
Naturskyddsförening är en utav dessa. Vid två tillfällen uppmärksammades 
cykelmanifestationerna genom artiklar i Hallandsposten. 
 

- 24 mars: Årsmötet ägde rum den 24 mars och hölls digitalt via Skype. 
Deltagarantalet blev ca 25 st. 
 

- 10 april: Vattendragsvandring på Björkelund (samarrangemang med 
Skogsstyrelsen) fick tyvärr ställas in till följd av pandemin. 
 

- 18 april: Strandstädning på Hökafältet i Laholm fick tyvärr ställas in till följd av 
pandemin. 
 

- 21 april: Den digitala föreläsning ”Laholmsbukten - Hur nära havet ska man bo?” 
kunde genomföras som planerat då den var digital. 40 personer deltog. 
 

- 25 april: Länsstämman genomfördes digitalt. 7 personer från kretsen deltog. Ebba 
Werner och Frida Nettelbladt fick Ginstpriset 2021 och Ebba pratade om projektet 
blomrika vägkanter. 
 

- 5 maj: Studiebesök på HEM:s optiska sopsorteringsanläggning fick tyvärr ställas 
in till följd av pandemin. 

 
- 9 maj: Myror på Björkelund genomfördes som planerat och lockade till sig 6 

besökare. 
 
- 15 maj: Fågelsång i Aleskogen (samarrangemang med Halmstads ornitologiska 

förening) fick tyvärr ställas in till följd av pandemin. 
 
- 22 maj: Vildbin i Halland fick tyvärr ställas in till följd av pandemin. 
 
- 12 juni: Humlesafari på Björkelund lockade till sig 8 deltagare som guidades 

genom humlornas spännande värld. 
 

- 20 juni: De vilda blommornas dag (samarrangemang med Hallands botaniska 
förening) fick tyvärr ställas in till följd av pandemin. 

 
- 14 augusti: Floravårdspriset 2021 delades ut till Ebba Werner i samband med en 

exkursion utmed gamla banvallsleden. 35 personer deltog. 
 

- 15 augusti: Blommande marker på Björkelund är en programpunkt som hade 
premiär detta år och 6 personer deltog. 

 
- 21 augusti: Trollsländor på Björkelund, en populär årlig aktivitet som detta år 

lockade till sig 12 deltagare. 
 

- 28 augusti: Slåtter på Björkelund, trots pandemin blev det många deltagare, hela 
54 st. Ängen liades av flitiga deltagare och det bjöds på mat och musik. 

 



- 5 september: Svampens dag på Björkelund, önskan att lära sig mer om svamp 
var stor även i år och deltagarantalet landade på runt 50 personer. 

- 11 september: Familjedagen på Stadsbondgården flyttades i år till hösten och 
kunde därmed genomföras. Runt 100 personer deltog på aktiviteten som även i år 
var populär! 

 
- 18 september: Vattendragsvandring utmed Suseån (samarrangemang med 

Skogsstyrelsen), en ny aktivitet som lockade till sig 13 personer. 
 

- 2–10 oktober: Miljövänliga veckan, detta år blev det sista med kampanjtemat att 
konsumera färre nyproducerade saker, möbler och kläder. I stället uppmuntrades 
det till att laga och vårda men också låna, hyra och byta saker med varandra. Allt 
under parollen "Ta vara på det vi har." Kretsen utförde inte någon speciell aktivitet 
kopplad till temat. 

 
- 20 oktober: Klimatanpassning i Halmstads kommun (samarrangemang med 

Havsnätverket Laholmsbukten), en digital föreläsning om 
klimatanpassningsarbetet i Halmstads kommun. 27 deltagare lyssnade på 
föreläsningen. 

 
- 6 november: Klädbytardagen fick tyvärr ställas in till följd av pandemin. 

 
- 21 november: Grönt pyssel med kransbindning lockade till sig 20 deltagare som 

samlades på Björkelund och skapade fina gröna kransar och annat grönt pynt. 
 

 
 
Hemsida och sociala medier 
Kristin Lundquist och Maria Stjärnljus har under året varit ansvariga 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, som administrerats av Kristin 
Lundquist och Maria Stjärnljus, har i dagsläget 610 likes och drygt 669 följare vilket är 
en ökning med 60 respektive 69. Kretsens instagramkonto, Halmstadsnatur, har 
administrerats av Maria Stjärnljus och Kristin Lundquist och har varit något mer aktivt 
2021 jämfört med 2020. Kontot har i dagsläget 304 följare. Bo Hansson har 
administrerat mejlutskick till medlemmar. 
 
 
Yttranden 
Styrelsen har under 2021 lämnat följande yttranden: 
 
- Stöd för yttrande över förslag till kommunfullmäktiges plan för vatten och VA samt 

kommunstyrelsens plan för vatten och VA 
- Etapp 2 södra infarten 
- Kommunfullmäktiges plan för energi och klimat 
- Yttrande samråd detaljplan Haverdal 15:2 och Skedala 1:11 
- Granskningsyttrande Folkparken  
- Granskningssamråd framtidsplan 2050  
- Remissvar gällande nytt förslag till ny lagtext i Lagen om offentlig upphandling 



- Plan för transportsystemet - Halmstads kommun 
- Samråd detaljplan Marbäck 2:2 
 
Utöver ovanstående har kretsen även stöttat ett antal yttranden skrivna av 
rikskansliet, Hallands Naturskyddsförening, Extinction Rebellion och Havsnätverket 
Laholmsbukten. 
 
Havsnätverket Laholmsbukten 
Under året har Havsnätverket Laholmsbukten, som är ett samarbete mellan 
Halmstadskretsen och kretsarna i Södra Halland och Bjäre, varit fortsatt aktiva med 
många aktiviteter.  
 
Under januari sammanställdes en skrivelse om att göra hela Laholmsbukten till ett 
marint reservat. Skrivelsen skickades till Havs- och Vattenmyndigheten, 
Miljödepartementet, Naturvårdsverket samt länsstyrelserna i Halland och Skåne, 
 
Tre digitala föreläsningar har arrangerats. Dessa var ”Våra våta platser” i samarbete 
med riks, ”Laholmsbukten – hur nära havet ska man bo?” i samarbete med Statens 
Geotekniska Institut samt Klimatanpassning i Halmstads Kommun i samarbete med 
Halmstads Kommun.  
 
Vidare har nätverket fått Halmstads kommun att sluta strandräfsa på Västra Stranden 
samt haft ett möte med Statkraft angående flodpärlmusslor i Lagan. 
 
Bo Hansson har fortsatt som redaktör för Havsnätverket Laholmsbuktens 
Facebooksida och gjort flera insatser för att öka antalet gillare och följare. Dessa 
uppgår nu till cirka 230 st. 
 
Övrigt 
Under året har Bo Hansson fortsatt att undersöka vilka möjligheter det finns att söka 
bidrag till kretsen. Vi fick ett bidrag på 4 400 kr från Länsstyrelsen Halland för 
aktiviteter på Björkelund (1 100 kr per aktivitet för fyra aktiviteter). Utöver detta har vi 
fått det årliga verksamhetsstödet från Studiefrämjandet på 2 250 kr. 
 
Styrelsen har under året fortsatt arbeta 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, Havsnätverket Laholmsbukten och de två 
nytillskotten Fältbiologerna och Klimatnätverket. 
 
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 Suseåns vattenråd. 
 
Bo Hansson har under 2021 representerat kretsen i Kattegatts kustvattenråd. 
 
 
Konferenser 
- 25 april: Digital länsstämma. Närvarande från styrelsen var Kristin Lundquist, Bo 

Hansson, Erica Elmgren och Stefan Anderson. Specifika frågor som lyftes var 



bl.a. en motion (som istället avhandlades som en övrig fråga då den kommit in för 
sent) angående att skapa en gemensam Facebookgrupp/sida eller båda för 
kretsarna i Halland. Stämman beslutade att se över möjligheterna att samarbeta 
mer mellan kretsarna i länet. Ebba Werner och Frida Nettelbladt fick Ginstpriset 
2021. Ebba Werner pratade om projektet blomrika vägkanter.  
 

- 26 maj–2 juni: Svenska Naturskyddsföreningens digitala riksstämma. Från 
styrelsen deltog Stefan och Bo under en del av tiden. Bo hade skrivit sex motioner 
till stämman och Stefan en. Av dessa motioner antogs fyra helt eller delvis. 

 

Motionerna var:  
1. Klimatdeklaration av långresor (Bo). Yrkandet i motionen ansågs besvarat.  
2. Minska behovet av lokal reglerkraft i södra Sverige (Bo). Yrkandet i motionen 
ansågs besvarat.  
3. Är storföretagens skatterabatt på el rimlig ur ett miljöperspektiv? (Bo). Yrkandet 
i motionen antogs.  
4. Lagstiftning om att göra det förbjudet att förbränna osorterat avfall (Bo). 
Yrkandet i motionen avslogs.  
5. Förbjud livsmedelsaffärer att slänga duglig mat samt ålägg livsmedelsaffärer att 
separera förpackningar och utgången mat som slängs från varandra (Bo). 
Yrkandet om ett förbud för livsmedelsaffärer att slänga duglig mat antogs. Övriga 
yrkande avslogs.  
6. Klimatlära i den svenska grundskolan (Bo). Yrkandet i motionen antogs till viss 
del.  
7. Återkoppla, förnya och återanvänd äldre teman för Miljövänliga veckan 
(Stefan). Yrkandet i motionen antogs. 

 
- 8–10 oktober: Kretskonferens i Håverud, Dalsland. Temat var skog, klimat och 

transporter. Konferensen bjöd på spännande föreläsningar, workshops och 
guidade turer i närområdet. 55 personer deltog varav 5 från Halland. Från 
styrelsen deltog Isak Domeij Hilliges. 

 
 
 
 
 
 

Halmstad 2022-03-24 
 
 
 
 

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


