
Naturskyddsföreningens verksamhetsberättelse 2018 

Uggelutflykt (23 mars) 

Årets första aktivitet var årsmöte med uggelutflykt direkt efter. Åtta personer gjorde rundtur i djup 

vinterkväll med Christer som uggelguide. Slagugglan hoade i den mörka kvällen.   
 

Länsstämma (21 april) 

Magnus och Pia deltog på länsstämman i Färnebofjärden där ett mycket intressant 

föredrag om Projekt Fiskgjuse hölls som inledning. Anna Malmström (fotot)omvaldes till 

ordförande. En trevlig dag och bra att bekanta sig med andra engagerade och höra om 

deras verksamhet. 
 

Våryran (26-27 maj) 

Förberedelserna bestod i att köpa utrustning för att bygga biholkar, samt att såga en hel del bräder 

för att det skulle vara lätt för deltagare att skruva ihop dessa och borra hål 

för bina. Spillbräder från gymnasieskolorna i Fagersta och Avesta 

användes. Vårt bord var mycket välbesökt av barn som stod på kö för att 

bygga och även vuxna deltog glatt. Minst 45 biholkar och några fågelholkar 

byggdes med våra fyra barninstruktörers hjälp, och vi fick bra tillfälle att 

berätta om binas situation när matbrist, boplatser samt bekämpnings-

medel hotar att utrota en tredjedel av 270 olika arter vilda bin i Sverige.  

Vi hade även en tipsrunda om naturfrågor och en ordtävling där man skulle komma på flest ord som 

börjar på ”bi”. Vinnarna vann biholk. Alla aktiviteter var mycket uppskattade av besökarna.  

Vinnaren på bi-ordstävlingen. 

Vilda Blommors dag (17 juni) 

Promenaden gick till Flobo. Vädret var dåligt och det var få blommor, men de som deltog var väldigt 

nöjda och går denna promenad varje år.  

Järnrutten (30 juni) 

Bibobygge på hembygdsgårdens evenemang. Där var gott om folk och 

en del biholkar byggdes.   

Sommarlovsaktiviteter (10, 11 och 12 juli)  

Vi var vi Kolarbysjön, åkte tåg till Stockholm och besökte Fjärilshuset 

med Hajakvariet, Naturhistoriska museet, samt Grimsö 

Forskningsstation. Totalt 35 barn (22 pojkar och 13 flickor) i åldern 6-15 

år deltog dessa dagar (mellan 16-26 barn vardera dag). 

Vi gjorde olika uppdrag där de lärde sig om naturen, byggde fågelholkar, 

håvade insekter i sjön, badade och lagade mat tillsammans. 

Gemenskapen blev mycket god och full av glädje. Vi var tre ledare för 

att garantera trygghet under bad och finnas till hands för allt möjligt.  



Barn i olika åldrar, från olika skolor och kulturer hade roligt tillsammans, 

var mycket fysiskt aktiva, samarbetade och hjälpte varandra både i olika 

uppdrag men framförallt spontant och lärde känna nya vänner under 

trevliga former. De fick bada och vara i vår vackra natur, lära sig om djur, 

evolutionen, människans ursprung, människans påverkan på natur och 

miljö och hur vi kan påverka positivt.  

Slåtterdag vid Semla stuga (aug) 

Styrelsen samlades vid stugan i Semla för att sköta om ängen och området runtomkring. Ett stort 

dött träd hade fallit över våra sittbänkar utomhus och vi har sedan dessa haft kontakt med 

Utbildnings- och fritidsförvaltningen om dess borttagande.  
 

Välj Naturen - inför valet (sep) 

Vi informerade i Fagersta centrum om Naturskyddsföreningens uppföljning av partiernas miljö- och 

klimatpolitik på riksnivå. 

 

Skogens dag (7-8 sep) 

I ett samarbete med gymnasieskolan NVU i Fagersta hade vi Naturkunskap i 

naturen med naturguide Sebastian Kirppu som berättade om ekosystemet i 

skogen för Naturvetenskapliga programmets elever och lärare som verkligen 

fångades av hans kunskap och varma känslor för naturen. Direkt efter det 

mötte vi upp en grupp på 20 Fagerstabor (4-85 år) vid Kottmosseskogen som 

Sebastian guidade med fokus på skogens ekosystem samt svampar under 

resten av eftermiddagen.  

Dagen efter anordnade vi Skogens dag på och med Hembygdsgården där vi 

hade en välbesökt svamputställning, information om skogen och 

massavverkningens effekter, tipsrunda och fågel- och biholksbygge.  

På kvällen vandrade 6 barn i åldrarna 12 – 16 genom skogen från Abborrtjärn 

till Lindbostugan där vi grillade, studerade fåglar och deras läten, och 

övernattade.   

Friluftsdag för åk 3 Alfaskolan (12 sept) 

50 barn och 7 lärare från åk 3 på Alfaskolan var med oss i Kottmosseskogen på 

friluftsdag där de gjorde olika uppdrag om naturen, om arter, kretslopp och om 

tungmetallernas omlopp. Detta var ett test för att se om konceptet 

naturfriluftsdag fungerar. Både lärare och barn uppskattade dagen mycket. 

Höstlovsaktiviteter (27- 29  oktober) 

40 barn (11 pojkar och 29 flickor), varav de flesta var mellan 8-11 år, deltog på 

aktiviteterna som dag ett var vid skyddet i kottmosseskogen. Vi lagade mat 

tillsammans, byggde (och målade) 7 fågelholkar i grupp, ritade, och barnen 

gjorde tillsammans en påhittig och rolig hinderbana i skogen. och dag två och 

tre var två olika grupper barn på Naturhistoriska muséet i Stockholm. 



Filmvisning (22 okt) 

I samarbete med Folkets Hus Bio visade vi film för Risbro högstadieskola i Fagersta vilket 

blev både välbesökt och uppskattat. På kvällen visade vi samma film, Racing Extinction, för 

allmänheten, vilket också var uppskattat om än inte lika välbesökt.  

 

Manifestation Stå upp för skogen (24 nov) 

Inför kommunstyrelsens beslut kring vårt e-förslag att skydda den gamla 

tätortsnära kommunägda skogen och att utreda hyggesfritt skogsbruk, 

samlade vi folk för att visa att många vill att skogen ska skyddas. 93 personer 

kom denna kalla vinterdag till Vilhelminaparken och stod upp för skogen. 

Tyvärr lyssnade inte politikerna den här gången heller, trots allmänhetens 

stora engagemang och 1000 namnunderskrifter från Fagerstabor. 

Möten 

Styrelsen har haft 7 formella möten under året, och därtill andra träffar för att 

planera och genomföra aktiviteter.  

Information och kampanjer för större engagemang för våra frågor  

Vi har nått ut bra till allmänheten i år, mycket via vår facebook (från 400 följare i januari till 590 i dec) 

och instagram. När vi gör inlägg om aktiviteter har vi nått ut till mellan 200 – 1000 personer i 

Fagersta och vid våra skogskampanjer (Stå upp för skogen) till mellan 1000 – 5000 personer. Vi har 

nått flest genom att många delar våra inlägg, men marknadsföringen har gjort att vi når fler 

personer. Vi har även nått ut med information och kampanjer i lokala nyheter; vid sex tillfällen i 

Fagersta Posten där vi fått förstasideplats två gånger samt mittuppslagsreportage, och fått in totalt 

fyra insändare om skogsfrågan och fågelmatning. I facebookgruppen Fagersta Nyheter har vi fått bra 

reportage vid fyra tillfällen, liksom två tillfällen på radio Västmanland när vi uppmärksammade 

planerade slutavverkningsanmälningarna vid Kolarbysjön och de kom för att göra ett reportage, och i 

samma radiokanal har vi deltagit i utfrågningen av kommunpolitikerna om skogsfrågan. 

Fagerstaposten gjorde också ett dubbelsidigt reportage (när vi hade Skogens Dag på 

Hembygdsgården) om att vi bygger biholkar med folk. Vi har fått 17 nya medlemmar i år och ännu 

fler aktiva i föreningens aktiviteter, vilket är mycket roligt! 


