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Verksamhetsberättelse 2016 

Verksamhetsåret inleddes sedvanligt med årsstämma den 29 februari på museet i Grästorp. Isabel Ferrer-Domenech 

höll ett mycket uppskattat föredrag om hur man kan uppleva naturen i en stor stad som Barcelona. Vi fick även lära 

oss om stadens djurliv, samt den ökade ekologiska medvetenheten. Anne-Marie Bengtsson bjöd på våfflor med olika 

tillbehör, och sedan tog årsmötesförhandlingarna vid. Amanda Hellberg valdes om till ordförande, och vi är nu ett 

fulltaligt antal styrelseledamöter igen, efter nyval av Peter Holst. 20 personer närvarade på årsmötet.   

I övrigt har år 2016 varit ett försöksår, där vi kraftigt dragit ner på antalet styrelsemöten, och låtit ledamöter och 

andra engagerade anordna aktiviteter mer självständigt, allt för att lägga energin där den behövs mest. Vi har även 

arrangerat medlemsfika, för att få mer kontakt med intresserade i kommunen. Uppföljning och utvärdering följer.  

Som vanligt är det alltid lika trevligt att få prata med deltagarna på våra aktiviteter, och vi känner oss stolta över att 
verka i Sveriges största natur- och miljöorganisation som gör skillnad både lokalt och globalt!  
Hoppas vi ses 2017 också!  
 
Ordförande Amanda Hellberg med styrelse  

 
Aktiviteter under 2016:  
Januari: Strömstarekoll och Dropboxkurs 
Februari: Strömstarekoll och Årsstämma 
Mars: Trädbeskärningskurs 
April: Medlemsfika, Fenologivandring, Klädbytardag,  
Maj: Fågelexkursion till Halland, Fågelskådningens dag 
Juni: De vilda blommornas dag,  
Augusti: Fladdermusexkursion Grästorp och Essunga samt Trollhättan, Medlemsfika 
September: Resa till Havets hus och Nordens ark 
Oktober: Klädbytardag, Smågnagarläger 
November: Mata fåglar-föredrag, Medlemsfika, 
December: Strömstarekoll  

 

Styrelsens sammansättning år 2016 
Amanda Hellberg Ordförande Anders Ferrer Suppleant 

Linda Ernelind 
Vice 
ordförande 

Anders Bergman Suppleant 

Anne-Marie 
Bengtsson 

Kassör 
Bengt-Erik 
Persson 

Revisor 

Claes-Fredrik 
Lindh 

Ledamot 
Kristina 
Rudolfsson 

Revisor 

Leif Johansson Ledamot Lars O Svensson Revisorssuppleant 

Magnus Vetter Ledamot Gunvor Niklasson  Revisorssuppleant 

Peter Holst Ledamot  Lena Johansson 
Sammank. 
Valberedning 

Claes Sjunnesson Suppleant Kristina Axelsson Valberedning  

Tobias Hellberg Suppleant Pär Lundmark Valberedning  

 

Ansvariga för arbetsgrupper 
Skog- och naturvård: Leif Sjöberg 
Jordbruk: Anders Bergman  
Handla Miljövänligt: Lena Johansson 
Hemsida: Amanda Hellberg  
Bibliotek: Anne-Marie Bengtsson 
Programutbärare: Anne-Marie Bengtsson, Leif Johansson och Leif Sjöberg  



 

Medlemsantal 

Grästorpskretsen har 190 varav 96 personer är huvudmedlemmar och 94 personer familjemedlemmar. Siffrorna från 

förra året var totalt 183 medlemmar, varav 93 personer huvudmedlemmar och 90 personer familjemedlemmar. Detta 

är en ökning med 7 personer.  

Styrelsens arbete och representation 

 Förutom årsstämman har fem styrelsemöten hållits.  

 Linda Ernelind sitter med i styrelsen för Skaraborgs läns Naturskyddsförening och är dessutom redaktör för 

Skaraborgs Natur. 

 Amanda Hellberg är länskontakt för Handla miljövänligt Skaraborg. 

 Naturskyddsföreningen Grästorp har representerats på BIS-möten under året. 

Aktiviteter 2016 

 10/1 Strömstareinventering i Nossans forsar från Bredöl till Forshall. Första besöket gjordes Bredöl övre och 

nedre forsar, där ingen stare hittades. Nästa besök blev Baljefors där en strömstare hittades, Främmestads 

forsar som är den längsta forssträckan bidrog med bara en stare. Därefter stod Tengene på tur och även en 

stare hittades, slutligen kollades forsarna vid broarna i Forshall. Sammanlagt hittades 4 strömstarar av de 4 

deltagarna.  

 14/12-15, 18/1 samt 7/4 har det anordnats en internutbildning i Dropbox för intresserade styrelsemedlemmar.  

Dropbox blir ett viktigt verktyg då vi dragit ner på styrelsemötena 2016. Amanda Hellberg ledde cirkeln med 

hjälp av Tobias Hellberg. Vi kommer även att gå igenom hur vi uppdaterar hemsidan.  

 6/2 Strömstareinventering 2 fick utgå pga av det kraftiga vattenflödet i Nossan och att all is försvunnit. Istället 

åkte de tre deltagarna till Sjöryd och Djävulsön i Dätterns Naturreservat, för att under 2,5 timme kolla vad det 

finns för fåglar i området.  

 20/2 Strömstareinventering nr 2 kunde genomföras trots att vattenföringen var mer än normal. Nossan var 

nästan istäckt, så fåglarna var koncentrerade vid forsarna. Sammanlagt sågs 8 strömstarar, vilket är dubbelt 

så många som förra gången, så de 5 inventerarna kunde vara nöjda över resultatet. 

 29/2 Årsstämma för Grästorpskretsen på museet i Grästorp. Amanda Hellberg valdes om till ordförande, och 

vi är nu ett fulltaligt antal styrelseledamöter igen, efter nyval av Peter Holst. Vi var 20 personer på årsmötet.  

 5/3 Trädbeskärning i vårlikt väder, tyvärr ingen sol. Linda Ernelind som kursledare och 14 kursdeltagare gick 

igenom grunderna i beskärning av fruktträd. Vi var i Annika Holmens och Kimos fruktträdgård i Lägnums gamla 

Prästgård. 

 5/4 Första medlemsfikat hölls på Grästorps museum mellan 18-21, där vi bjöd på hembakt ekofika. Trevlig 

samvaro med många aktiva ur styrelsen och föreningen. Gunnel Lundmark hade delat ut vår annons på SFI, 

och vi fick träffa flera nya grästorpare och berätta om vår förening och vårt arbete. En mycket trevlig kväll. De 

”gamla” grästorparna lyste emellertid med sin frånvaro.  

 9/4 Fenologivandring i Fältbiologernas undersökningsområde, Kolsbogården, Tengene. Vi var fem deltagare 

som strax efter kl.07 började söka efter vårtecken. Sammanlagt sågs och hördes 22 fågelarter och nämnas kan 

järnsparv, sädesärla, rödvingetrast, gärdsmyg, forsärla, de som flitigast var taltrast och rödhake. Av däggdjur 

sågs rådjur och fälthare, stackmyror hade vaknat i två stackar, i anslutning till Mjölån såg vi två stora klumpar 

med grodrom, den ena på minst 2 kvadratmeter och den andra på minst 1,2 kvadratmeter. Det var dåligt med 

blommande växter, gräset vårfryle blommade dock allmänt, hassel och al blommade också. 

 16/4 Nationella klädbytardagen uppmärksammades även i Grästorp, där vi höll vår sjätte klädbytardag, på 

museet. Vi bjöd klädbytare på fika och hade en trevlig dag där samtliga tidigare rekord slogs; 38 personer bytte 

kläder, 146 plagg lämnades in och hela 131 plagg hämtades ut. Många liter vatten och kemikalier sparades 



alltså! Vi samarbetade med Återvändan som lånade ut startkapital i form av kläder, och som även tar emot 

det som blir över efter klädbytardagen.  

 Fågelskådarresa 5/5 till Närke där Kvismare och Tysslingen besöktes. Efter en bilresa på 2,5 timmar var vi 

framme vid Öby kulle och Rysjön, Kvismaren och därefter besöktes i nämnd ordning Lövholmen och Västra 

fågelsjön, naturreservatet Sörön och slutligen Hammarbotten. Vi lyckades se/höra ett 70-tal fågelarter. Åkte 

sedan till den berömda sångsvanssjön Tysslingen, där det skulle finnas en hane av CITRONÄRLA och till allas 

belåtenhet fick vi se den på södra maden i den södra delen av sjön. Världskryss blev det för 5 av deltagarna 

och den 6:e fick Sverigekryss. Efter 16 timmar var vi återigen hemma och de 6 skådarna var mycket nöjda med 

dagen. 

 Fågelskådningens dag 7/5 i Dätterns naturreservat, nu för 22:a året å rad. Ett 15-tal funktionärer såg till att 

guida ett 60-tal besökare i ett fantastiskt väder, vilket kan ha missgynnat antalet fåglar, men trots detta 

noterades 106 arter + 1 ras (nordlig gulärla) en alldeles utmärkt lista. Som vanligt bidrog Nya 

Lidköpingstidningen med 2 jättefina annonser, blänkare och mycket bra artikel. Under promenaden ut till 

Djävulsön kunde små och stora lösa 6 +6 frågor som var sammanställda av Varabygdens Fågelklubb. 6 barn 

lämnade in tipslappar och alla fick dom vinster skänkta av Studiefrämjandet och 39 vuxna lämnade in sina 

tipslappar. Vid Djävulsön fanns en utställning av holkar och bolådor av diverse slag, info. om naturreservatet, 

fågellittratur, inventeringar mm. Medarrangörer var Grästorps Fältbiologer, Varabygdens Fågelklubb, 

Trollhättans Naturskyddsförening, Studiefrämjandet, NLT och enskilda ornitologer. 

 De vilda blommornas dag 12/6 och dubbelt jubileum. ”De vilda blommornas dag” 15 år och 10 år med herrarna 

Linné och Lidbeck. Man samlades i Linnés trädgård där Lidbeck hälsade de 7 deltagarna välkomna och drog en 

kort historik angående dagens aktivitet, därefter tog blomsterkungen Linné täten för dagens blomstervandring 

som gick runt Inägan och en runda i Skubbet. Minst 60 växtarter skådades.  

 11/8 Fladdermuskväll Asphagen, Marieberg och Nossan i Tengene. 7 deltagare började med att inta en fika i 

vindskyddet Asphagens festplats och den första dvärgpipisrellen sågs och hördes där 21.30. Vi gick en sväng i 

Asphagens Ängsmark där en nordfladdermus sågs och hördes 21.42, därefter gick vi mot Marieberg och bron 

över Nossan. En dvärgpipistrell sågs och hördes framme vid husen på Marieberg kl. 22.05 och från bron över 

Nossan sågs och hördes 3-4 vattenfladdermöss från kl.22.10. Slutligen hördes en större brunfladdermus från 

bron och då var klockan 22.23. Vädret var i det närmaste perfekt klart, vindstilla och +12, kanske lite för kallt 

för de flygande insekterna. 

 19/8 för nionde året i rad anordnades det en fladdermuskväll vid Haga- och Högaberget samt Nossan strax 

nerströms Nossebro. Vädret var väldigt gynnsamt, nästan klart, vindstilla och +17. Under en timma, mellan 

21.15 – 22.15 sågs eller hördes 5 olika arter fladdermöss i nämnda område, ett mycket bra resultat. 

Dvärgpipistrell 3 ex, vattenfladdermus minst 4 ex, nordfladdermus 2 ex, större brunfladdermus 1 ex och 1 ex 

av Mustasch/tajgafladdermus, dessa båda arter kan man inte skilja på i fält då ekoljudet ligger inom 40-50 kHz. 

Detta var återigen en samexkursion mellan Naturskyddsföreningarna i Essunga och Grästorp. Sammanlagt var 

det 10 deltagare, 2 barn och 5 vuxna från Essunga och 3 vuxna från Grästorp under ledning av Leif Sjöberg. En 

reporter från NLT var också på plats. 

 25/8 genomförde vi vårt andra Medlemsfika detta året. Vi träffades på Grästorps Kulturhus i strålande solsken. 

Det var många nya svenskar som kom och var nyfikna på vår förening och vad vi gjorde. Vi presenterade 

Naturskyddsföreningens arbete och var och en fick berätta lite mer ingående om sina specialområden.  Vi var 

16 stycken som lyssnade och ställde frågor.  Naturskyddsföreningen bjöd på ekologisk fika.  

 24/9 anordnades en resa till Nordens Ark och Havets Hus i Bohuslän. 17 förväntansfulla deltagare samlades 

på torget i Grästorp, 6 barn/ungdom och 11 vuxna. Vi ”hängde” på låset till Nordens Ark och genomströvade 

området under tre timmar, ett fantastiskt ställe med massor av djur. De tre timmarna gick fort, vi hade kunnat 

tillbringa ett par timmar till, men Havets Hus i Lysekil stängde 16.00. Vi fick ett par timmar på oss för att titta 

på alla fiskar, humrar, blötdjur etc. Denna utflykt sponsrades av Grästorps Fältbiologer och 

Naturskyddsföreningen Grästorp. 

 22/10 genomfördes vår sjunde Klädbytardag på Grästorps kulturhus. Temat för dagen var Länge leve kläderna. 

Den så fina ökningen av besökare och inlämnade kläder som vi haft sedan vi startade fick här ett abrupt slut. 



Vi hade 17 besökare varav 6 män. Inlämnade plagg var 45 stycken och uthämtade plagg blev 41 stycken. Vi 

samarbetade som vanligt med Återvändan som lånade ut startkapital i form av kläder, och som även tar emot 

det som blir över efter klädbytardagen.  

 3/11 föredrag om ”Mata fåglar” i Kulturhusets Bellmansal. Ett 50-tal personer lyssnade på när Leif Sjöberg 

redogjorde för Fågelbordsinventeringen i Grästorps kommun vintern 2015-2016 och Claes Sjunnesson visade 

bilder och en filmsnutt med bl.a stjärtmesar. Leif slog också ett slag för kommande vinterns 

fågelbordsinventering och om det vill sig riktigt väl kan antalet fågelbord öka från 36 stycken till runt 45 bord. 

 21/11 hölls årets sista medlemsfika på kulturhuset. Vi var sammanlagt 16 personer som närvarade, drack kaffe 

och pratade. Lena Johansson och Amanda Hellberg höll ett kortare föredrag om våra hygienprodukter som vi 

använder varje dag, såsom schampo, tvål och tandkräm, och vilka kemikalier som ingår i dessa. Detta var ju 

temat för årets miljövänliga vecka, och Naturskyddsföreningen pekar på vissa brister i kemikalielagstiftningen 

samt kommer givetvis med förslag till lösningar. Leif Sjöberg pratade kort om fågelbordsinventeringen.  

 11/12 Strömstareinventering i Nossans forsar, den nystartade fågelgruppen fick en rivstart med 10 deltagare. 

28 personer finns med på maillistan som fick info. ang. inventeringen och det var roligt att så många kom, 

trots ett par avbokningar. Sammanlagt fick vi se 5 strömstarar. 

 

Övrigt  

 I förra årets verksamhetsberättelse kunde man läsa om att Grästorps kommun fått LONA-stöd för att 

restaurera en hagmark i Frälsegården, Flakeberg, och att Leif Sjöberg bistått handläggaren i ansökan. Tyvärr 

har ansvariga i kommunen slutat sina tjänster, och ingen vilja finns nu att driva detta vidare även fast 

kommunen fick ett uppskov för att hitta en ny ansvarig. Grästorps Kommun får skämmas för att de inte 

fullföljer restaureringsprojektet, när man redan fått LONA-bidrag av Länsstyrelsen. 

 18/5 föredrag och holkspikning för Grästorps 7:e klassare under kulturveckan och platsen var Bellmansalen 

och utanför Kulturhuset. Eleverna var uppdelade i två grupper, grupp 1 hade föreläsning och grupp 2 

holkspikning och sedan byttes dom om. I holkspikningen höll slöjdläraren Lennart Ahlström och föredraget 

handlade om holk- och hålhäckande fåglar. Leif Sjöberg höll i föredraget med hjälp av Claes Sjunnesson och 

Peter Holst, den förstnämnde visade fågelbilder och Peter spelade fågelläten därtill. Som rekvisita hade Leif 

med sig diverse holkmodeller och även 5 uppstoppade fåglar som tillhörde skolan, alla elever fick foldern ”Så 

bygger du holkar och bon”.    

 14/6 Amanda gästade Naturskyddsföreningen Göteborgs ekofika och pratade om vegetarisk mat, matrester 

och sitt arbete med kokböcker. Ett 20-tal åhörare fanns på plats, fikade och diskuterade.  

 27/9 Amanda arrangerade regional upptakt för miljövänliga veckan på Vara Folkhögskola, där temat för året 

var Fräsch på riktigt. Vilka kemikalier finns egentligen i våra badrumsskåp, och hur skall man tänka kring dem?  

 3/10 tog Leif Sjöberg med ett 20-tal afganska ungdomar med ut i ”Skubbet” en av närskogarna i Grästorp. 

Temat var Allemansrätten, men ungdomarna fick en inblick i djur-, fågelliv, bär, växter och svampar. Denna 

utflykt var en del av ungdomarnas biologiundervisning, att få titta i en kikare, kolla i facklitteratur och bara få 

vara i skogen uppskattades tydligt. Alla fick avslutningsvis en folder om Allemansrätten som de sedan skulle ta 

upp på nästa biologiundervisning.  

 På styrelsemötet den 14/11 beslutade Naturskyddsföreningen Grästorp att starta en fågelsektion. 

Sammankallande i gruppen är Leif Sjöberg, och vem som helst får anmäla sig att stå på maillistan, där 

fågelrelaterade aktiviteter snabbt kan utlysas.  

 17/11 hade Lena Johansson föreläsningen Sanningen om våra kläder på De la Gardie gymnasiet i Lidköping. 

Det var bland annat Lisa Lundmark, vice ordförande i miljörådet på gymnasiet, som hade efterfrågat 

aktiviteten. Kvällen var ett samarbete med Vänermuséets Café Planet och Miljörådet på De La Gardie-

gymnasiet och Studiefrämjandet. Café Planet brukar hålla till på Vänermuséet men då de ville nå ut till 

ungdomarna så hade valet av plats blivit gymnasieskolan.  

 24 /11 besökte Lena Johansson Lundsbrunns fritidsgård där hon hade en dansworkshop för ungdomar mellan 

10-14 år. Torsdagen därpå skulle de ha en re-design kväll så Lena fick starta upp den verksamheten med att 



berätta om hur våra kläder tillverkades och vad de egentligen kostade. De blev väldigt frustrerade och taggade 

inför nästa kväll. De tyckte att det var orättvist att någon annan skulle betala för våra billiga kläder. 10 

ungdomar och 2 vuxna deltog.  

 I slutet av 2016 började Leif Sjöberg med att arkivera så mycket som möjligt av Naturskyddsföreningens 

kallelser, protokoll, skrivelser/yttranden, aktiviteter, tidningsutklipp etc. med början 1972 då föreningen 

startade och till och med 2013. Leif hoppas kunna lämna över allt material till Skaraborgs Föreningsarkiv i 

Lidköping i början av 2017. 

 

Från en ekobondes gårdsplan  

Det har hänt en hel del på den ekologiska livsmedelsfronten det senaste året, och härom månaden släpptes den 
nationella livsmedelsstrategin, som många väntat länge på. Ett av de övergripande målen är att såväl ekologisk som 
oekologisk produktion ska öka, och att ökningen ska vara efterfrågedriven. 
 
När sedan de mer detaljerade strategierna presenterades är det många som irriterat sig på att det talas om 
styrmedel för att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen. Bland annat sägs det att ”år 2030 ska 30 
procent av jordbruksmarken vara ekologiskt odlad och 60 procent av de offentliga måltiderna ska bestå av 
ekologiska livsmedel.” Några motsvarande siffror för den oekologiska produktionen/konsumtionen finns inte med.  
Oppositionspolitiker och även lantbrukarnas egen organisation menar att detta inte kommer att gynna Sverige, utan 
bara medföra ökad import av ekologiska livsmedel som producerats under förhållanden vi inte kan kontrollera, samt 
att all svensk mat, vare sig den är ekologisk eller inte, är miljösmart jämfört med importerad dito. 
 
Detta stämmer givetvis inte.    
 
Ett forskarlag från olika akademiska institutioner i Michigan, USA, har nyligen sammanställt resultatet från nästan 
300 olika studier för att undersöka om ekologisk produktion kan försörja världen med mat. Studien visar att om allt 
jordbruk på hela jorden lades om till ekologisk produktion så skulle det finnas tillräckligt med mat för alla och även 
till en potentiellt växande folkmängd, utan att de odlade landområdena behöver utökas. Om den oekologiska maten 
skulle få betala alla sina klimat- och miljöförstörande kostnader själv, så blir det ekologiska alternativet dessutom 
billigare.  
 
En bekant till mig, Arne, brukar säga att de bönder som inte odlar ekologiskt, de kan inte räkna. Så kan det nog vara, 
men jag tror att det även kan ha att göra med att dessa bönder i så många år baktalat ekologiska metoder så nu kan 
man inte bara byta fot utan att tappa ansiktet - även om man kan räkna.  
 
Så om du springer på någon som gödslar med alternativa fakta - låt dig inte luras utan tala snällt om för 
vederbörande att det är helt ok att bli ekologisk vad man än haft för inställning tidigare. Och be gärna 
gödselspridaren att i framtiden vara mer noga med sin källkritik. 
 
/Anders Bergman 
 

 

 

  


