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Styrelsen	   sid	  2	  
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Natursnokarna	   sid	  6	  
Handla	  miljövänligt	   sid	  6	  
Ekonomi	   sid	  6	  
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Styrelsen	  
Styrelsen	  som	  valdes	  på	  årsmöte	  den	  24	  februari	  2016	  har	  bestått	  av	  6	  ordinarie	  
ledamöter	  och	  2	  suppleanter:	  
	  
Björn	  Abelsson,	  ordförande	  	  
Bengt	  Carlsson,	  kassör	  	  
Moa	  Eld	  Isaksson,	  ledamot	  
Charlotte	  Tingsjö,	  ledamot	  	  
Birger	  Hjörleifsson,	  ledamot	  
Johanna	  Öhman,	  ledamot	  
Lena	  Norell,	  suppleant	  	  
Ingrid	  Wallin,	  suppleant	  
	  
	  
Fältbiologerna	  har	  även	  detta	  år	  varit	  utan	  representant.	  

Styrelsen	  har	  under	  verksamhetsåret	  hållit	  5	  protokollförda	  styrelsemöten	  och	  ett	  icke	  
protokollfört.	  

Kretsen	  hade	  2016	  2055	  medlemmar,	  varav	  893	  var	  familjemedlemmar.	  

I	  Länsförbundet	  Västernorrland	  har	  kretsen	  representerats	  av	  Hans	  Andersson	  och	  Björn	  
Abelsson.	  

I	  Medelpads	  kustvattenområde,	  ett	  delområde	  i	  Västernorrlands	  vattenmyndighet,	  har	  
kretsen	  representerats	  av	  Lena	  Almén.	  

I	  kommunens	  och	  Naturskyddsföreningens	  Naturskyddsfond	  representeras	  kretsen	  under	  
2015–2018	  av	  Hans	  Andersson,	  Andreas	  Aronsson,	  Håkan	  Lindström	  som	  ordinarie	  
ledamöter	  och	  som	  ersättare	  Lena	  Almén,	  Roy	  Resare	  och	  Charlotte	  Tingsjö.	  

I	  kommunens	  Natur-‐	  och	  friluftsråd	  representeras	  kretsen	  av	  någon	  styrelsemedlem	  vid	  
träffarna.	  

Program	  kommer	  ut	  på	  vår	  hemsidan	  (http://sundsvallange.naturskyddsforeningen.se),	  vår	  
facebooksida	  (http://sundsvallange.naturskyddsforeningen.se),	  via	  e-‐post	  och	  några	  på	  
Natur-‐	  och	  friluftsrådets	  gemensamma	  blad.	  

Kretsens	  hemsida	  uppdaterades	  under	  året	  av	  Lisbeth	  Jakobsson.	  

Studiefrämjandet	  är	  Naturskyddsföreningens	  studieförbund.	  Alla	  föredrag	  och	  utflykter	  sker	  
i	  samarbete	  med	  Studiefrämjandet.	  
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Skrivelser	  
Vi	  motionerade	  2016-‐01-‐14	  till	  Naturskyddsföreningens	  riksstämma	  om	  att	  föreningen	  skulle	  
ta	  fram	  ett	  kunskapsunderlag	  om	  det	  föreslagna	  frihandelsavtalet	  mellan	  EU	  och	  USA,	  TTIP.	  
Motionen	  finns	  på	  vår	  hemsida.	  

Vi	  har	  yttrat	  oss	  över	  Sundsvalls	  kommuns	  förslag	  till	  Natur-‐	  och	  Friluftsplan.	  Frågan	  
behandlades	  även	  på	  årsmötet	  21	  febriari	  2017.	  

Utöver	  detta	  har	  vi	  yttrat	  oss	  över	  en	  del	  planer	  för	  naturreservat,	  vägar,	  järnvägar,	  
kraftledningar	  och	  vindkraftsanläggningar.	  

Programverksamheten	  
24	  februari	  –	  Årsmöte	  
Efter	  sedvanliga	  förhandlingar	  berättade	  Omställning	  Njurunda	  om	  sina	  erfarenheter	  av	  
stadsnära	  odling	  -‐	  Tillsammansodlarna.	  

15	  mars	  –	  Hur	  vill	  vi	  att	  det	  ska	  se	  ut	  i	  våra	  skogar?	  
Skogen	  har	  många	  uppgifter.	  Den	  ska	  producera	  råvaror	  till	  hus,	  blöjor,	  dagstidningar,	  
energi.	  Den	  ska	  vara	  en	  kolsänka	  för	  att	  minska	  klimatpåverkan.	  Den	  är	  viktig	  för	  rekreation	  
och	  friluftsliv.	  Den	  är	  livsmiljö	  för	  många	  djur	  och	  växter.	  Hur	  ska	  vi	  balansera	  dessa	  
uppgifter	  mot	  varandra?	  Hur	  vill	  vi	  att	  det	  ska	  se	  ut	  i	  våra	  skogar?	  

Den	  frågan	  diskuterade	  vi	  med	  SCA,	  Skogsstyrelsen	  och	  Sundsvalls	  kommun.	  	  

4	  april	  –	  This	  Changes	  Everything	  
Film	  byggd	  på	  Naomi	  Kleins	  bok	  med	  samma	  namn.	  I	  Det	  här	  förändrar	  allt	  berättar	  Naomi	  
Klein	  om	  kapitalismen	  kontra	  klimatet.	  Hon	  försöker	  ta	  reda	  på	  varför	  ingenting	  görs	  när	  
världen	  håller	  på	  att	  gå	  under.	  Vilka	  är	  det	  som	  bestämmer,	  vad	  bestämmer	  de	  och	  vad	  är	  de	  
ute	  efter?	  Efter	  visningen	  hölls	  en	  diskussion.	  

I	  samarbete	  med	  Klimataktion	  Sundsvall.	  

9-‐10	  april	  –	  Hur	  räddar	  vi	  brunkullan	  och	  fältgentianan?	  
Ängs-‐	  och	  hagmarksseminarium	  i	  Bräcke.	  Arrangerat	  av	  länsförbundet.	  

12	  april	  –	  Matsvampar	  och	  dess	  förväxlingsarter	  
Svampkonsulten	  Hans	  Andersson	  visade	  bilder	  och	  berättade	  om	  ätliga	  och	  giftiga	  svampar.	  

28	  april	  –	  Utflykt	  till	  Norra	  Berget	  
Norra	  Berget	  blev	  naturreservat	  första	  januari	  2015.	  Ronnie	  Nordström	  från	  miljökontoret	  
visade	  runt	  och	  berättade	  om	  hur	  det	  ska	  se	  ut	  på	  berget	  i	  framtiden	  och	  hur	  kommunens	  
övervägande	  mellan	  natur-‐	  och	  rekreationsintressen	  ser	  ut.	  För	  att	  minska	  påverkan	  på	  
känsliga	  arter	  på	  berget	  har	  man	  arbetat	  med	  främst	  zonering	  och	  i	  viss	  mån	  med	  
kanalisering.	  Med	  reservatsbildningen	  säkras	  därför	  naturen	  på	  berget	  samtidigt	  som	  
utrymme	  ges	  för	  friluftsliv	  och	  andra	  aktiviteter.	  

8	  maj	  –	  Vårens	  blommor	  och	  svampar	  längs	  Indalsälven	  
Hjördis	  Lundmark,	  Siv	  Norberg	  och	  Jan-‐Olof	  Tedebrand	  guidade	  och	  berättade.	  
Samarrangemang	  mellan	  Naturskyddsföreningen	  Sundsvall-‐Ånge,	  Sundsvalls	  Mykologiska	  
Sällskap	  och	  Svampfärgarsällskapet.	  
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14	  maj	  –	  Länsstämma	  
Länsstämman	  arrangerades	  av	  kretsen	  HögaKusten-‐Ådalarna	  i	  vackra	  Näsåker	  på	  
Nämforsens	  Hällristningsmuseum.	  Förutom	  stämmoförhandlingar	  bjöds	  på	  föredrag	  av	  
Malin	  Sahlin,	  skogssakkunnig	  på	  Riks	  och	  av	  Christer	  Borg	  om	  vattenkraft	  och	  hällristningar.	  

28	  maj	  –	  Skogsutflykt	  runt	  Ånge	  
Under	  de	  senaste	  åren	  har	  många	  nya	  biologiskt	  artrika	  skogsreservat	  med	  gammal	  
skog	  bildats	  tack	  vare	  markbyten	  mellan	  statliga	  Sveaskog	  och	  skogsbolagen.	  Bengt	  Larsson	  
guidade	  i	  ljuvlig	  försommartid	  till	  ett	  sådant	  nybildat	  reservat:	  Dysjöberget	  i	  Borgsjö	  socken.	  
På	  vår	  hemsida	  finns	  en	  utförligare	  redovisning	  av	  utflykten.	  

6	  juni	  -‐	  Nationaldagen	  
Föreningen	  fanns	  på	  plats	  med	  ett	  bord	  och	  informationsmaterial.	  Mycket	  folk	  på	  stan,	  men	  
rätt	  svalt	  intresse	  för	  vårt	  bord.	  

17-‐19	  juni	  -‐	  Riksstämman	  	  
Lisbeth	  Jakobsson	  deltog	  för	  kretsen	  vid	  riksstämman	  i	  Norrköping.	  Förhandlingarna	  leddes	  
effektivt	  av	  Maria	  Wettersrand	  och	  Tomas	  Kåberger.	  Generalsekreterare	  Svante	  Axelsson	  
avtackades	  med	  ett	  vackert	  tal	  av	  ordföranden	  Johanna	  Sandahl.	  Ny	  i	  styrelsen	  blev	  Salomon	  
Abresparr,	  tidigare	  ordförande	  i	  Fältbiologerna.	  

10	  juli	  –	  Lupinfestival	  
Blomsterlupin	  är	  en	  invasiv	  främmande	  art	  –	  en	  främmande	  art	  vars	  spridning	  hotar	  
biologisk	  mångfald.	  Med	  invasiva	  främmande	  växter	  menas	  arter	  som	  lätt	  och	  snabbt	  
förökar	  sig	  och	  kväver	  andra	  växter.	  

Vi	  samlade	  in	  blommande	  och	  överblommade	  lupiner	  på	  Stora	  Torget	  och	  tog	  hand	  om	  dem	  
för	  att	  se	  till	  att	  de	  inte	  sprider	  sina	  frön	  vidare.	  Varje	  lupin	  som	  plockas	  innan	  den	  hinner	  
sätta	  frö	  betyder	  färre	  nya	  lupinplantor	  i	  vår	  natur.	  Resultatet	  av	  insamlingen	  blev	  en	  
överfull	  släpkärra	  med	  plastsäckar	  fyllda	  med	  lupiner.	  

11	  augusti	  –	  Svamp	  i	  Selångerskogen	  
Hans	  Andersson,	  Jeanette	  Södermark,	  Jan-‐Olof	  Tedebrand	  guidade	  oss	  till	  ätbara	  svampar	  i	  
skogarna	  runt	  Selånger.	  

Samarrangemang	  meellan	  Naturskyddsföreningen	  Sundsvall-‐Ånge,	  Sundsvalls	  Mykologiska	  
Sällskap	  och	  Svampfärgarsällskapet.	  

21	  augusti	  –	  Paddling	  i	  Indalälvens	  delta	  
Utflykten	  ställdes	  in	  på	  grund	  av	  för	  få	  anmälda.	  

3	  september	  –	  Upptaktsmöte	  inför	  Miljövänliga	  Veckan	  
Under	  Miljövänliga	  Veckan,	  2016,	  1-‐9	  oktober	  är	  målet	  att	  få	  fler	  att	  välja	  produkter	  som	  är	  
schyssta	  för	  hälsan	  och	  miljön.	  Badrumsskåpets	  produkter	  står	  i	  år	  i	  centrum.	  

På	  ett	  upptaktsmöte	  den	  3	  september	  fick	  vi	  lära	  oss	  mera	  om	  basprodukter	  –	  schampo,	  
balsam,	  deodorant	  –	  som	  är	  lätta	  att	  byta	  till	  miljömärkta.	  

Läs	  mer	  på	  vår	  hemsida!	  
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3-‐4	  september	  –	  Natursnokskurs	  i	  Ragunda	  
Naturskyddsföreningen	  Riks	  genomförde	  en	  kurs	  för	  dem	  som	  vill	  bli	  ledare	  för	  
Natursnokarna	  –	  Naturskyddsföreningens	  barn-‐	  och	  familjeverksamhet.	  Tyvärr	  deltog	  ingen	  
från	  vår	  krets.	  

4	  september	  -‐	  Utflykt	  till	  Grenforsen	  
Grenforsen	  var	  en	  viktig	  fråga	  för	  föreningen	  på	  60-‐	  och	  70-‐talet,	  då	  forsen	  hotades	  av	  
utbyggnad.	  Tack	  vare	  motstånd	  från	  Naturskyddsföreningen	  och	  andra	  blev	  det	  ingen	  
utbyggnad,	  utan	  i	  stället	  så	  småningom	  att	  kommunalt	  naturreservat.	  

I	  dag	  är	  Grenforsen	  ett	  vackert	  område	  med	  tallhed,	  brusande	  älv	  och	  branta	  raviner	  med	  rik	  
flora.	  Vårt	  besök	  skedde	  i	  vackert	  höstväder,	  men	  inte	  riktigt	  varmt	  nog	  för	  att	  uppmuntra	  till	  
bad	  i	  älven.	  

11	  september	  –	  Skogens	  dag	  på	  Norra	  Berget	  
Kretsen	  deltog	  tillsammans	  med	  Sundsvalls	  Natur-‐	  och	  Friluftsföreningar	  i	  en	  dag	  då	  hela	  
familjen	  inspirerades	  till	  friluftsliv,	  naturvård,	  kultur	  och	  skogsskötsel.	  

Arrangemang	  av	  Sundsvalls	  kommun	  tillsammans	  med	  Natur-‐	  och	  Friluftsföreningarna.	  

18	  september	  –	  Miniseminarium	  ”Hållbara	  familjen”	  
Dagen	  handlade	  om	  kemikalier,	  energi,	  transporter	  m.m.	  Vi	  visade	  produkter	  i	  
badrumsskåpet	  med	  inriktning	  på	  just	  kemikalier	  som	  är	  Naturskyddsföreningens	  tema	  runt	  
om	  i	  hela	  landet	  under	  Miljövänliga	  Veckan,	  v	  40	  .	  

Samarrangör:	  Sundsvalls	  kommun.	  

22	  september	  –	  Framtidens	  energi	  i	  Västernorrland	  
Vi	  deltog,	  tillsammans	  med	  flera	  från	  länets	  kretsar,	  i	  Länsstyreslens	  seminarium	  om	  
framtidens	  energi.	  	  

25	  september	  –	  Naturreservat	  och	  mångfaldsparken	  i	  Galtström	  
I	  södra	  Njurunda	  finns	  naturreservaten	  Salen	  och	  Långören	  och	  däremellan	  SCA:s	  
Mångfaldspark.	  Mångfaldsparken	  är	  en	  lång	  oexploaterad	  kuststräcka	  med	  flacka	  klippor	  och	  
stora	  inslag	  av	  block	  och	  klappersten.	  Inom	  parken	  finns	  en	  värdefull	  flora	  och	  här	  finns	  
också	  ett	  rikt	  fågelliv,	  tack	  vare	  att	  det	  finns	  flera	  grunda	  vikar	  och	  öar	  som	  utgör	  viktiga	  rast-‐	  
och	  häckningsplatser.	  Här	  trivs	  även	  djur	  som	  stor	  och	  liten	  vattensalamander,	  snok,	  havsörn	  
liksom	  grodor	  och	  paddor.	  Vi	  vandrade	  runt	  i	  området	  i	  vacker	  och	  varm	  höstsol	  och	  åt	  vår	  
matsäck	  på	  klipporna	  mot	  havet.	  

5	  oktober	  –	  Fräsch	  på	  riktigt,	  workshop	  
Hudvårdsprodukter	  innehåller	  ämnen	  som	  är	  hormonstörande,	  allergiframkallande	  och	  
innehåller	  mycket	  	  små	  	  nanomaterial.	  En	  del	  av	  ämnena	  lämnar	  aldrig	  våra	  kroppar.	  Andra	  
kommer	  ut	  i	  miljön	  där	  några	  aldrig	  bryts	  ner.	  De	  flesta	  av	  produkterna	  vi	  använder	  dagligen	  
är	  inte	  miljömärkta.	  Naturskyddsföreningen	  vill	  ändra	  på	  det	  genom	  att	  vi	  konsumenter	  
frågar	  efter	  milöjmärkningar.	  

Vi	  ordnade	  därför	  en	  Workshop	  –	  gör	  din	  egen	  deo!	  	  Deltagarna	  fick	  prova	  på	  att	  göra	  sin	  
egen	  deo	  och	  även	  andra	  produkter.Det	  blev	  ett	  lyckat	  möte	  med	  många	  råd	  och	  frågor.	  
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Det	  var	  13	  personer	  som	  gjorde	  egna	  deo,	  torrschampo	  och	  body	  scrub.	  Vid	  användning	  får	  
de	  inte	  i	  sig	  kemikalier	  som	  efter	  30	  sekunder	  far	  runt	  i	  blodet.	  

24	  november	  –	  Grismanifestet	  
Scenkonstgruppen	  framförde	  teaterföreställningen	  Grismanifestet.	  Pjäsen	  handlar	  om	  en	  
kvinna	  som	  försöker	  hantera	  sin	  ångest	  för	  hur	  vi	  behandlar	  natur,	  miljö	  och	  klimat.	  I	  
föreställningen	  kommer	  hon	  på	  hur	  hon	  ska	  vända	  sitt	  missmod	  till	  en	  konstruktiv	  kraft.	  
Genom	  en	  blandning	  av	  fantastik	  och	  realism	  skapar	  pjäsen	  sin	  egen	  värld.	  Med	  hisnande	  
bilder	  skildras	  krocken	  mellan	  naturen	  och	  livsbehoven	  och	  vårt	  ”rationella”	  samhälle.	  

I	  anslutning	  till	  föreställningen	  höll	  vi	  ett	  publiksamtal	  för	  att	  visa	  hur	  man	  kan	  engagera	  sig	  
och	  vilka	  möjligheter	  det	  finns	  att	  påverka	  och	  förändra.	  

9	  december	  –	  Julfest	  med	  knytkalas	  
Kretsens	  traditionsenliga	  julfest	  hölls	  som	  knytkalas	  i	  ett	  torp	  i	  södra	  Njurunda.	  

Natursnokarna	  
Ledaren	  för	  Natursnokarna	  har	  avsagt	  sig	  uppdraget	  efter	  flera	  år.	  Vi	  söker	  därför	  en	  ny	  
ledare	  men	  hittills	  inte	  lyckats.	  Under	  2016	  har	  därför	  ingen	  verksamhet	  bedrivits.	  

Handla	  miljövänligt	  
Flera	  år	  i	  rad	  har	  maten	  stått	  i	  centrum.	  Beroende	  på	  hur	  och	  vad	  som	  produceras	  påverkas	  
klimatet	  mer	  eller	  mindre.	  Teman	  under	  tidigare	  år	  har	  varit	  miljösmart	  mat,	  fisk	  och	  
skaldjur,	  ekologisk	  produktion	  och	  2015	  poängterades	  ekologiskt	  kaffe	  med	  fikabröd.	  2016	  
års	  Miljövänliga	  Vecka	  	  handlade	  om	  kosmetika.	  Se	  genomförda	  aktiviteter	  ovan.	  

De	  två	  Willys-‐butikerna	  i	  Sundsvall	  är	  certifierade	  för	  Bra	  Miljöval.	  Det	  innebär	  att	  kretsen,	  
vid	  begäran	  från	  riksorganisationen,	  inventerar	  att	  miljömärkta	  produkter	  finns	  eller	  andra	  
uppföljningar	  av	  de	  regler	  som	  gäller	  för	  certifiering.	  	  

Ekonomi	  
Årsredovisningen	  2016	  medföljer	  på	  separat	  bilaga.	  	  

Naturskyddsföreningen	  Sundsvall–Ånges	  organisationsnummer	  är	  889201-‐5606	  
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