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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 

MEDLEMMAR 
Föreningen är en krets av Naturskyddsföreningen. Kretsens medlemsantal är 
675 personer (736), varav 388 (260) har familjemedlemskap. Föregående års 
siffror inom parentes. 

 
STYRELSEN 
Styrelsen har under året utgjorts av Kim Blomster ordförande, Thomas Ögren 
vice ordförande, Lave Thorell sekreterare, Mats Knutsson kassör samt 
ledamöterna Marta Årnell, Susanne Björk och Karl-Anders Odelius. Styrelsen har 
inga suppleanter. 
Under året mellan årsmötena har styrelsen haft sju protokollförda 
sammanträden. 
Revisor under året har varit Eivind Skoog och suppleant Ingvar Hellberg. 
 
ÅRSSTÄMMA  
På grund av Coronapandemin hade föreningen digital kretsstämma måndag 15 
mars via Microsoft Teams och 20 medlemmar närvarade.  
Efter årsmötet höll Rebecka LeMoine en online-föreläsning om hur den svenska 
skogspolitiken kan bidra till klimatomställning och artbevarande. 
 
EKONOMI  
Föreningens ekonomi för verksamhetsåret 2021 redovisas separat. 
Föreningens bankförbindelse är Swedbank. 
 
ÅRETS AKTIVITETER  
Även årets aktiviteter har påverkats av Coronapandemin. Ingen Klädbytardag 
arrangerades 2021 och årsstämman för föreningen hölls helt digitalt via Teams. 
Lördag 23 oktober var föreningen medarrangör i Studiefrämjandets föredrag i 
Vargöns bibliotek med Wargön Innovation. Inga andra inomhusföredrag har 
genomförts eftersom utomhusaktiviteter har prioriterats. 
 
De populära extra sommaraktiviteter i Grinnsjö naturreservat har genomförts 
med lyckat resultat även 2021. Lillåstugan har också inneburit flera utomhus-
aktiviteter under året. Aktiviteterna presenteras i detalj längre ned och totalt har 
vi haft cirka 300 deltagare. 
Våra aktiviteter sker alltid i samverkan med Studiefrämjandet Fyrbodal. 
 

  



2 
 

Vandrings- och fältstudiegruppen 
Gruppen arrangerar utflykter och vandringar med fältstudier på olika ställen i 
vår region. Sammankallande är Thomas Ögren. Under 2021 har även cykel-
utflykter kombinerat med fågelskådning genomförts med Marta Årnell som 
ansvarig. 
  

 
 

Handla miljövänligt-gruppen 
Samordnare för gruppen är Susanne Björk och Britt-Marie Karlsson. 
På grund av Coronapandemin så genomfördes ingen Kläd- och prylbytardag 
under våren. 

Miljövänliga veckan, alltid vecka 40, 
genomfördes som en digital kampanj på 
föreningens Facebooksida, med temat Länge 
leve prylarna, enligt mallar från riks-
organisationen.  
2021 utökades temat med att även gälla möbler, 
och Riksorganisationen släppte en rapport om 
klimatpåverkan av att köpa nya möbler. 
Rapporten finns att ladda ner på hemsidan 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/ny-rapport-sa-stor-
miljopaverkan-har-din-nya-soffa/.  
 
Hållbarhetsveckan i Vänersborg – invigningshelg på Nuntorp 16-17 oktober 
Föreningen deltog som utställare på Nuntorp under lördag och söndag 16-17/10, 
och ”återanvände” föreningens septemberkampanj om mat - ”Byt till eko”. Syftet 
med deltagandet var också att visa upp föreningen och prata om vår verksamhet 
som berör Agenda 2030, i första hand biologisk mångfald och hållbar 
konsumtion. Så här såg föreningens monter ut. 

 

Fredag 19-mar Ugglekväll vid Ekebacken, Halleberg
Söndag 18-apr Cykelutflykt och fågelskådning Vargön
Lördag 05-jun Naturnatta - cykelutflykt o fågelskådn Vassbotten
Söndag 29-aug Fågelutflykt till Vänersnäs
Söndag 05-dec Adventsvandring till Grinnsjön

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/ny-rapport-sa-stor-miljopaverkan-har-din-nya-soffa/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/ny-rapport-sa-stor-miljopaverkan-har-din-nya-soffa/
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Årets bok 2021 ”Middagskompassen” presenterades i utställningen, och 
författaren Paul Svensson var på Nuntorp under söndagen och höll ett föredrag. 
Precis innan sitt föredrag fick vi oväntat besök i montern av Paul, och han fick 
berätta om hur det var att ta fram kokboken tillsammans med Zeina Mourtada 
och Naturskyddsföreningen. 
 

I montern lanserade vi även ett 
digital föredrag om att göra hållbara 
val i vardagen avseende ekologisk 
mat.  
Åtta personer anmälde sig till vårt 
webbinarium som genomfördes på 
kvällstid den 27 oktober av Susanne 
och Kim. 
 
 
 

 
Lillåstugan 
Föreningen hyr sedan maj 2020 torpet Lillåstugan av Vänersborgs kommun.  
På grund av Coronapandemin har stugan kunnat utnyttjas som samlingslokal i 
begränsad omfattning. Lokalen är dock ändamålsenligt med väl fungerande 
ventilation, belysning och uppvärmning samt ett mötesbord för 4-8 personer. 
 
Kontakten med kommunens förvaltning är god. Samråd har skett löpande under 
året med kommunens tjänstepersoner om översiktlig planering, skötsel av skog 
och mark, nedskräpning. För föreningens egen affischering har kommunen satt 
upp en ny skylt/anslagstavla framför torpet. Kommunen har också stått för 
materialet till en nödvändig renovering av torpets ytterdörr, medan föreningen 
ansvarar för snickeriarbetet. ”Den lilla grillplatsen vid åkröken” har gjorts i 
ordning.  
 
Redan i november 2020 inleddes vinterfågelmatning utmed vägen mellan stugan 
och bron över Lillån, som uppmärksammats av allmänheten. I rabatterna 
blommade vårlökarna som sattes hösten 2020 och de frösådda stockrosorna har 
etablerat flera plantor som förväntas blomma under 2022. 
 
För att bilda opinion för bildandet av ett kommunalt naturreservat har flera 
guidade vandringar genomförts med både berörd personal och politiker från 
kommunen, vilket planeras fortsätta under 2022. 
 
Ett försök till samarbete med Mariedalsskolan ledde under våren till en 
utomhusdag med tre pedagogiska stationer för cirka 60 elever och lärare från tre 
klasser ur andra årskursen (8/9-åringar). Grupper från Trollhättan och från 
Vänersborgs Friskis & Svettis har besökt Lillåstugan och gått guidade vandringar 
därifrån.  
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Marta Årnell redo att ta emot deltagarna till höstvandringen vid Lillån den 31 oktober. 
 
Programaktiviteter vid Lillån 
 

 
 
Grinnsjötorp 
Verksamhetsgruppen för Grinnsjötorp håller ihop verksamheten. Den är 
gemensam för de tre Naturskyddsföreningarna i Trollhättan, Grästorp och 
Vänersborg. Gruppen har haft 6 protokollförda möten för planering och 
uppföljning. Medlemmar i verksamhetsgruppen har 2021 varit: 
Ingela Lidvall från Grästorp 
Bernt Björk och Henrik Karlsson från Trollhättan  
Thomas Ögren och samordnare Ann Olsson från Vänersborg.  
 
Grinnsjögruppen har fram till 1 oktober stått för skötseln av husen, med Lage 
Rylander (Trollhättekretsen) som samordnare. Efter den 1 oktober 2021 ingår 
även skötseln av husen i Verksamhetsgruppens ansvar i och med det nya 
samarbetsavtalet föreningarna emellan. 
 
Avtalen med Sveaskog 
I juli blev hyres- och skötselavtalet med Sveaskog äntligen klara! Vänersborg är 
undertecknare. Avtalen är på tre år från 1 oktober 2021 och förlängs löpande med 
9 månaders ömsesidig uppsägningstid. I september var ett uppdaterat 
samarbetsavtal mellan våra tre Naturskyddsföreningar klart. 
 

  

Söndag 30-jan Vinterfågelmatning vid Lillåstugan
Måndag 05-apr Bygg o sätt upp fågelholk vid Lillån
Söndag 25-apr Möt våren vid Lillån
Lördag 22-maj Firar Den Biologiska Mångfaldens Dag
Söndag 20-jun De Vilda Blommornas Dag, blomstervandring
Söndag 31-okt Vandring vid Lillån för hela familjen
Torsdag 04-nov Höstlovsmys i stugan, talgbolltillverkning
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Program 
Sommarhalvårets program har bestått av de traditionella fyra söndagarna - 
Fagning, Biologisk mångfald, Slåtter samt Svampkunskap. Även tre exkursioner 
genomfördes - Blommor, Trollsländor, och Fladdermöss. Två exkursioner, Fjärilar 
och Vandring runt Grinnsjön, blev utan deltagare på grund av intensivt regnande 
respektive värmebölja. Deltagarantalet blev drygt 100 st under 2021. 
All kaffeservering och öppet hus av torpet ströks som corona-anpassning. 
Stugbackens grillplats är populär hos allmänheten under hela året. 
 
17 november genomfördes mötet ”Nystart på Grinnsjötorp, Hunneberg!” i Västra 
Tunhems hembygdsförenings lokaler. Det var ett välbesökt informationsmöte om 
avtalen och organisationen av verksamheten samt diskussion om idéer till 
framtida program och verksamheter på torpet.  
 

 
 
LONA – LOkal NAturvård 
I december 2021 sa Länsstyrelsen Västra Götaland ja till Vänersborgs kommuns 
LONA-ansökan som Naturskyddsföreningen Vänersborg är initiativtagare till. 
Projektet leds av Verksamhetsgruppen och består av satsningar på och för 
Grinnsjötorp med information och utrustning. Projektet ska vara klart under 2022. 
 
STUDIECIRKLAR 
 
Naturfotogruppen i Vänersborg 
Studiecirkeln samordnas av Tommy Malmström och gruppen består av 10 
personer. Då Coronapandemin med restriktioner pågick under året blev det 
endast ett par inomhusträffar. 
Fotovisning med bildkritik har förts till största delen digitalt via gruppens 
Facebookgrupp. 
Nio fotoutflykter med nästan fulltalig närvaro genomfördes under året. Natur i 
allmänhet, djur, flora och tema mörkerfotografering har varit i fokus. Gruppen 
besökte Hunneberg, Ryrhalvön, Åsnebyn, Frugårdsudde, Skalbankarna och 
Bäveån i Uddevalla. 

 
Fixa grejen!  
Cirkelledare är Susanne Björk och gruppen, cirka 10 deltagare, håller till i 
slöjdsalarna på Fridaskolan. Under 2021 genomfördes tre träffar under hösten, 
sedan kom nya pandemirestriktioner. Gruppen vill dock starta cirkeln igen under 
våren 2022. 

Söndag 02-maj Fagning
Söndag 30-maj Njut av försommaren vid Grinnsjötorp
Söndag 11-jul Blomstervandriing med Birgitta Lindqvist
Torsdag 15-jul Grinnsjön runt - vandring m Thomas Ögren
Lördag 24-jul Trollsländor
Lördag 31-jul Fjärilsvandring med Thorulf Lundqvist
Söndag 01-aug Ängens dag och slåtter med lie
Torsdag 13-aug Hässjning vid Grinnsjötorp
Måndag 16-aug Fladdermusspaning kl 20.30-22.30 m Thorulf
Söndag 05-sep Svampens Dag
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ÖVRIGA GRUPPER 
 
Programgruppen 
Gruppen har i vanlig ordning tagit fram ett vår- och sommarprogram samt ett 
höst-och vinterprogram. Sammankallande har varit Marta Årnell och deltagare i 
dagsläget är styrelseledamöter. 
Under hösten 2021 informerade föreningen om programgruppsträff i Lillåstugan, 
och några fler medlemmar deltog i arbetet med att planera för kommande 
programpunkter. 
 
Webbgruppen 
Föreningens webbgrupp ansvarar för föreningens hemsida och Facebooksida. 
Britt-Mari Karlsson är föreningens webbredaktör och sammankallande för 
gruppen. Under 2021 har Riksorganisationen infört en uppdaterad aktivitets-
kalender för alla kretsar. Webbgruppen registrerar nu aktiviteter via en funktion i 
medlemsregistret. Som digitalt stöd till programansvariga har Webbgruppen 
tagit fram ett pdf-formulär (mall) att fylla i och anmäla aktivitet till 
Webbgruppen. 
För webbesökarna ser kalendern likadan ut på vår startsida, men varje aktivitet 
presenteras på en egen webbsida på ett utseendemässigt bättre sätt.  
 
Utskick av månadsmejl till alla medlemmar med e-postadress för att presentera 
kommande månads aktiviteter och locka fler besökare har skett som vanligt. 
 
SAMVERKAN 
 
BIS (Bergsintressenter i Samverkan) 
BIS (Bergsintressenter i Samverkan) och Stiftelsen Bergagårdens arbetsgrupp är 
samarbetsgrupper för föreningar och intressenter verksamma på Halle- och 
Hunneberg. Kontaktpersoner för Vänersborgs Naturskyddsförening är Thomas 
Ögren och Ann Olsson. 
 
Fridays For Future Vänersborg 
Under hösten 2021 startade FFF återigen manifestationer i gågatekrysset i 
Vänersborg. Fredagen den 10 december deltog Naturskyddsföreningen 
Vänersborg i manifestationen i samband med kampanjen Light for defenders. 
 
 
SLUTORD 
Styrelsen framför till samarbetspartners och alla sina engagerade medlemmar 
ett varmt tack för allt intresse, all hjälp och stöd under det gångna året. 
 
 
Vänersborg i mars 2022 
 
 
Styrelsen  
 
 


