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Styrelse och kontaktpersoner under 2020 

Ordförande  Anders Jönsson 

Vice ordförande Hans-Olof Mattsson  

Sekreterare  Anders Gunnarsson 

Kassör  Paul Ericsson  

Ledamöter Robert Ekholm 

Sven Svensson 

 Karin Lundberg 

Suppleanter   

Agneta Wester 

Ola Gustafson 

Bengt Ignell 

Kontaktpersoner: 

Södra Brunnsskogen Hans-Olof Mattsson 

Fågelskydd  Bengt Ignell 

Handla miljövänligt Agneta Wester 

Klimatfrågor  Karin Lundberg 

Havsfrågor  Robert Ekholm 

Hemsidor/Facebook Ola Gustafson 

Skogsfrågor  Hans-Olof Mattsson 

Valberedning Leif Nilsson & Judith Skörsemo 

Styrelsemöten 

Från föregående årsstämma 2020 fram till årets har kretsen genomfört 6 styrelsemöten. På 

grund av pandemin har vi ställt in ett par möten under 2020 och under 2021 genomfört möten 

på distans. 

 

Programverksamhet 

Vi har under året planerat, genomfört eller varit delaktiga i ett 15-tal olika aktiviteter och 

exkursioner. På grund av pandemin har vi tyvärr ställt in flera arrangemang, NFR 40-års 

firande, Konsumtion & Klimat, Mnemosynesafari, Insektssafari i Vambåsa, Skogens & 

Svampens Dag och Klädbytardag. De flesta arrangemangen har varit samarrangemang med 

Studiefrämjandet, naturum Blekinge, Blekinge Flora, Friluftsfrämjandet och Ornitologerna. 
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Arrangemang genomförda 2020 

 

Datum  Deltagare Aktivitet  

21/3-9/5  20-30/gång 8 st Fågelskådning på Lindö, R Ekholm  

15 maj  5 Fågelmorgon på cykel, B Ignell  

31 maj  14 Fjärilar i Vambåsa, M Franzén  

13 juni  10 Gölgrodor i Bredåkra, B Ignell, R Ekholm  

2 sept  20 Fladdermuskväll, M Gustavsson  

12 sept  6 Skogsbruk i Raskamåla, H-O Mattsson  

21 okt  9 Blekinge Arkipelag, M Holmquist  

29 okt  28 Skogsträdgårdar, A Sjöberg  

4 nov  25 Fåglars flyttning, T Alerstam  

 

Inställda arrangemang 

9/5  40-års jubileum i Sänneshult – Vad kan vi göra? 

10/5 Konsumtion och klimat  

6/6 Mnemosynesafari 

12/7 Insektssafari i Vambåsa 

6/9 Skogens & Svampens Dag 

4/10 Klädbytardag 

 

Handla miljövänligt 

Karin, Agneta och Judith arbetade för att planera aktiviteter under året. På grund av pandemin 

blev årets aktiviteter nedbantade. Vi delade ut affischer från Naturskyddsföreningen. Naturum 

har haft ett informationsbord med material från Naturskyddsföreningen under veckan. 

 

Remisser, Samråd 

• Vi har deltagit vid samrådsmöten om Ronnebyslingorna 

• Skogsstrategi Blekinge 

• Naturreservatet Ronneby blåmusselbankar 

• Länsstyrelsens översyn av utökat strandskydd i Ronneby kommun 

• HAV med förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön 

Representation  

• Vår representant i styrelsen i länsföreningen, Naturskyddsföreningen i Blekinge, har 

varit Hans-Olof Mattsson. 

Övrigt 

• NFR har arbetat vidare med frågor som rör Brunnsskogen och speciellt det 

kommunala naturreservatet Södra Brunnsskogen. Det har genomförts dialog med 

kommunen samt genomförts röjning kring framför allt ”Torpet”. Vi har medverkat för 

att förbättra stigarna i Södra Brunnsskogen. 

• NFR har arbetat vidare för att bevaka och stödja främjandet av tätortsnära skogar i 

kommunen 
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• Styrelsen har arbetat vidare med projektet ”Rädda gröntickan”, en mycket sällsynt 

svampart som lokaliserat på flera platser i vår kommun.  

• NFR har hållit sig informerad om länsstyrelsens åtgärder när det gäller arbetet med att 

rädda Mnemosynefjärilen men inte deltagit aktivt. Länsstyrelsen har satsat stort på 

röjning och återställning av naturmiljöer. Fjärilsarten finns endast kvar på tre platser i 

Sverige varav Ronneby är en. Under året som gick upptäcktes endast ett 20-tal fjärilar. 

• NFR har gjort ett medlemsutskick, huvudsakligen innehållande ett aktivitetsprogram. 

• NFR har arbetat med att aktivera hemsida samt utskick via e-post för att öka 

informationsspridning till medlemmarna.  

• Projekt backsvalan har fortsatt och gett goda resultat för häckningarna med mer än 66 

bon. Under året har underhållsåtgärder genomförts i Bredåkra. 

• NFR har varit representerade via länsförbundet i Viltdelegationen som styrs av 

länsstyrelsen. 

• Styrelsen har arbetat med att ta fram medborgarförslag för en Fritidsbank för utlåning 

av fritidsutrustning som tyvärr fått avslag. 

• Medborgarförslag från "Handla miljövänligt gruppen" till kommunen om ett 

"Fixarrum" har behandlats av kommunen under året. 

• NFR har deltagit i möten för Skogsstrategi för Blekinge. 

• NFR har deltagit i samordningsmöten för Friluftslivets år 2021 ”luften är fri” 

• Genomfört aktivitet med Ladies Circle i Ronneby med temat ”Hållbarhet Natur, Vad 

gör Naturskyddsföreningen”. 

• På initiativ av Riksförbundet har vi tillsammans med övriga kretsar i Blekinge fått en 

debattartikel gällande strandskyddsutredningen publicerad i lokaltidningarna. 

• Föreningen har presenterat verksamheten för Miljöpartiet i Ronneby vid deras 

medlemsmöte. 

 

 

 

 

 

Anders Jönsson, ordförande  Anders Gunnarsson, sekreterare  


