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EN REFLEKTION ÖVER 2018 
 
Så har vi även lagt året 2018 bakom oss. Ett år präglat av en lång varm sommar med många 
värmerekord och en extrem torka, vilket åstadkom en rad stora skogsbränder. 
Bristen på vatten och bete blev problematiskt framför allt för många lantbrukare. En del djur 
fick nödslaktas. Situationen förbättrades dock framåt hösten som kom med regnet. 
Betesmarkerna blev åter gröna, och den varma hösten gjorde att djuren kunde gå ute länge 
och ”äta upp sig”. Förhoppningsvis väckte denna händelse intresse för klimatet hos många 
tidigare skeptiker. Rapporter har strömmat in om en allt hastigare försämring av situationen, 
och nu är det bråttom. 
 
Ulricehamnsbygdens Naturskyddsförenings styrelse har under året utgjorts av: Ingemar 
Basth, Ingvor Carlander, Eva Carlsson (sekreterare), Erica Grenås (ordförande), Björn 
Hellquist, Peter Kovacs och Karin Lindhagen (kassör) 
 
Revisorer har varit Ingvar Andersson och Mikael Süld med Anna-Lena Wulff och Birgitta 
Brissman som ersättare. Gunilla Ideström och Ingegerd Algotsson har varit valberedning. 
Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under året. 

 
26/2 FÖREDRAG 

Verksamhetsåret inleddes den 26:e februari med ett välbesökt föredrag av Peter Kovacs, 
 forskningsingenjör från RISE (f.d. Statens provningsanstalt).  Peter talade om hur vi kan 
 använda solenergi. Decima Henningsson, energirådgivare i Ulricehamn medverkade och
 gav en del tips. En av åhörarna mycket uppskattad kväll. 
 
13/3 TEATER 

Pjäsen handlar om samhället och en hållbar djurhållning. Från början skildras en  
sugga, instängd i en traditionell stia. Senare hamnar hon i en flock vildsvin och upplever 
friheten. Jämför suggan med människan! Tyvärr blev föreställningen inte särskilt välbesökt. 

 
28/3 ÅRSMÖTE 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Berättade Thomas Tranefors om  
 Vägrenarnas betydelse för vår flora. Detta plus de delikata smörgåsarna vi bjöds på till fikat 
 gjorde kvällen mycket uppskattad. 
  
6/5 FÅGELEXKURSION           

     
En strålande vacker vårdag vandrade vi 
under ledning av Jan Andersson från 
Fågelgruppen utmed Mogdens strand. Vid 
Vädersholm stannade vi och åt vår 
matsäck. Det var en tursam dag och vi såg 
och hörde 43 olika fågelarter delvis med 
hjälp av Jans tubkikare. Artvariationen var 
stor och omfattade från rovfåglar som 
havsörn, ormvråk, röd glada och fiskgjuse 
till sjöfågel som storskrake, storlom, knipa, kricka, grågås och trana och vidare till småfåglar 



 

t.ex. tofsvipa, sävsparv, buskskvätta gulärla, svarthätta törnsångare och lövsångare.  En 
helhetsupplevelse som sent skall glömmas! 
 

16–17/6  SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGENS RIKSSTÄMMA 
  
 Peter Kovács som representerade Ulricehamnskretsen vid stämman berättar att 127 ombud  

deltog därutöver var ett antal åhörare närvarande. En ny styrelse valdes med Johanna 
Sandahl kvar vid rodret, vilket känns bra. Det blev en inspirerande uppvisning i praktisk 
demokrati 

 
17/ 6 BLOMSTERUTFLYKT 
  

Denna dag, De vilda blommornas dag, är 
utsedd av Svenska Botaniska Föreningen. 
UNF har som tradition att arrangera en 
utflykt då. I år gick utflykten till blomster-
paradiset Önnarps naturreservat. 
 
 
 
 
 
 

Anna Nordberg lotsade oss genom det 
i år ovanligt torrlagda rikkärret. Hennes 
sakkunnighet gav oss mycket intressant 
information om bl.a. kåltistel (se bild), 
nattviol, smörboll, darrgräs, tvåblad, olika 
starr, klotpyrola, och måror. Åtta personer 
trotsade regnvarningar och deltog i 
utflykten.  Trots att regnet kom efter en 
stund blev det en hellyckad dag. Under 
paraplyet Anna N. 

 
 
8/8     SLÅTTER I DUVERED 
  

I år ägde den numera traditionella 
slåttern rum den åttonde augusti. 6 
personer deltog och det fanns glädjande 
nog gott om överblommade plantor av 
Kung Karls spira den här gången. 
Ingvar Claessons ihärdighet har 
verkligen gett resultat. Den här gången 
fick vi kämpa under en himmel som 
fullkomligt öppnade sig. Ösregnandet 
upphörde dock då vi efteråt intog vår 
matsäck. Ingvar tillhandahöll välslipade liar. 



 

30/9 SVAMPPROMENAD 
 

Årets sista septemberdag erbjöd vi en 
svamputflykt under ledning av Christofer 
Engberg Hydén. Han höll en mycket pedagogisk 
introduktion om hur man skiljer mellan kremlor,  
riskor, soppar och skivlingar och hur man kan 
känna till vilka som är matsvampar, oätliga 
svampar och giftiga svampar. Vi plockade bara 
matsvampar och hittade diverse olika kremlor, 
Karl Johansvamp (Stensopp), trattkantareller 
(skivlingar) samt blek taggsvamp. Ett gott 
mattillskott och regnet upphörde på vägen hem! 

 
 
11/12 KRETSKONFERENS I SMÖGEN 
 

Tre medlemmar från Ulricehamnskretsen deltog dessa tre vackra höstdagar. Temat var 
vatten. Konferensen var innehållsrik och spännande. Den omfattade allt från grundvatten till 
material från algodling, som kan användas till tillverkning av solceller. Exempel på vad som 
togs upp är: marint skräp, invasiva arter i hav som sötvatten och hotet mot strandskyddet och 
hur Naturskyddsföreningen arbetar med detta är några exempel på frågor som togs upp. 
Restaurangen serverade 8 olika fiskrätter på 3 dagar.  Mycket läcker mat. 
 

15/11 HÖSTMÖTE I VISKANS VATTENRÅD 
 
Björn rapporterade från detta möte. Temat var hur sommarens hetta och torka 
påverkat hanteringen av avloppsvatten, kylvatten till industriella anläggningar 
och påverkan på jord- och skogsbruk som resultat av kommande extremväder. 
Vi får räkna med extrem torka och extrem nederbörd i framtiden. Därför har  
Borås uppdaterat sitt avloppsnät. 
 
Länsstyrelsen har rekommenderat kommunerna att vidta åtgärder för att möta framtiden t.ex. 
att optimera mark- och vattenanvändning och vara noggranna med val av grödor och träd 
med hänsyn till markens vattennivå. 
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