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EN REFLEKTION ÖVER 2019 
 
Så är ännu ett år till ända. Stor klimatdramatik har vi upplevt. För oss i Sverige har det varit 
stora hopp. Från de stora bränderna 2018 till den omfattande ”brandsläckaren” vi fick 
uppleva det gångna året. Australien m.fl. länder har istället haft katastrofala bränder. Det är 
glädjande att klimatdebatten har tagit rejält utrymme under året. Samtidigt verkar antalet 
klimatförnekare bli fler. Tanter har ringt till P1 och klagat på vår mest berömda 
klimataktivist och ansett att hon borde gå i skolan istället. Tack och lov har Greta ”gått hem” 
hos stora skaror av människor globalt och den unga generationen får snart rösträtt. 
Glädjande är att fler och fler företagare är beredda att ta sitt ansvar i frågan. 
 
Inom Naturskyddsföreningen har skogen varit ett tema som stuckit ut under året. Debatt 
pågår om kalhyggen och biologisk mångfald m.m. Och även om det varit trögt att ta sig 
igenom den grå hösten så har vi nu sett solen ganska många gånger. Blommor lyser 
hoppfullt i trädgårdarna. Vi ser fram mot de utflykter och andra program vi planerat. Hoppas 
att ni är många som vill besöka dem. Varmt välkomna! Glöm bara inte att när man skall gå 
ut i naturen gäller att man klär sig efter rådande väder och tar med egen fikakorg. 
 
Ulricehamnsbygdens Naturskyddsförenings styrelse har under året utgjorts av: Ingemar 
Basth, Ingvor Carlander, Anita Norlund (sekreterare), Björn Hellquist (ordförande), Peter 
Kovács och Karin Lindhagen (kassör) 
 
Revisorer har varit Mikael Süld och Anna-Lena Wulff med Birgitta Brissman och Hans 
Larsson som ersättare. Ingegerd Algotsson och Arne Fransson har varit valberedning. 
Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under året. 
 
 
 

19/3 ÅRSMÖTE 
 
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade Pekka Saviharju om sitt fågelintresse och 
visade sina vackra fotografier. Den nya styrelsen tackar avgående ordföranden Erica Grenås 
och avgående sekreteraren Eva Carlsson för den tid och kraft ni bidragit med till föreningen 
och för att vi fått dela den med er!  
 
 

6/4 KLÄDBYTARDAGEN  
 
För första gången arrangerade föreningen en klädbytardag tillsammans 
med lokalföreningar i hela landet. Dagen blev mycket lyckad och till 
på köpet fick vi några nya medlemmar! 

 
 
 
  
 



 

 
 
 
  
5/5 FÅGELEXKURSION  OCH FÅGELRAPPORT      

      
En strålande vacker vårdag fick några av oss, 
under ledning av Jan Andersson från 
Fågelgruppen uppleva det bästa av traktens 
fågelliv. Med start vid industriområdet 
Rönnåsen blev det sedan stopp vid 
Vinsarpssjön, vid Mossabygget nära Knätte, och 
slutligen vid Flatasjön. I en fin artikel i UT den 
5e maj berättade man utförligt om exkursionen 
som bland annat bjöd på skådning av sångsvan, strandpipare, enkelbeckasin, grönbena och 
gluttsnäppa. Jan har även i år sammanställt en gedigen rapport över det gångna årets 
fågelhändelser i kommunen. Du hittar den på vår hemsida! 
 

 
16/ 6 BLOMSTERUTFLYKT 
  

Denna dag, De vilda blommornas dag, är utsedd av 
Svenska Botaniska Föreningen. UNF har som 
tradition att arrangera en utflykt då. Tillsammans 
med Falköpingskretsen besökte vi Kurebo i Börstig. 
Det är en fin slåtteräng som falköpingskretsen vårdat 
i många år’ Där finns gott om växter som man sällan 
ser numera t.ex. slåtterblomma, slåttergubbe och 
kattfot. Vi tackar för att vi fick gästa dem.  

 
 
13/8     SLÅTTER I DUVERED 
  

I år ägde den numera traditionella slåttern rum den 
trettonde augusti. 6 personer deltog men hur många 
spiror som räknades har inte kunnat utrönas i 
efterhand. Däremot konstaterades att smågranar och 
buskar börjar bli allt fler, något som fick en 
slåttergumma att misslynt hota med att nästa år ta 
med den stora sekatören. 
 
 



 

15/9 SVAMPPROMENAD 
 

Den 15:e september var det ovanligt många som 
deltog i vår svamputflykt. Som bilden visar gjordes 
många fynd och Ulricehamnsbördige Gunnar 
Ahrentorp (i den blå jackan) med en kompis Olle 
Johansson. Båda från Mullsjö berättade om ätliga, 
oätliga och giftiga svampar. Och även en del kuriosa 
som den lilla, lilla granbarrsvampen som lever i hela 
sitt liv på ett granbarr. Bra väder och gott humör 
präglade utflykten 
 
 

11-13/10 KRETSKONFERENS I ÅKULLA 
 

Föreningen representerades av Ingvor Carlander vid kretskonferensen i Åkulla i Falkenbergs 
kommun. Konferensen handlade om skogen och landsbygden. Landsbygdsstrategen i 
Falkenberg redogjorde för deras projekt för att locka boende till Falkenbergs landsbygd och 
Mikael Karlsson talade om skogsavverkning på olika sätt. 

 
 
4/11 JUBILEUMSFÖRELÄSNING 

 
Ulricehamnsbygdens Naturskyddsförening firade 60-årsjubileum på Folkets hus med lite 
cider och choklad samt, i samarbete med Södra Skogsägarna, en föreläsning av Örjan Hill 
som berättade om ”Skogens betydelse för människan - Från Sten Stures tid till nu”.  

 
 
 7-8/11 ÄTRANS VATTENRÅDS HÖSTMÖTE I ULLARED  

 
Björn Hellquist medverkade vid ett mycket givande möte som handlade om åtgärder för att 
förbättra miljön för bl.a. fiskar i Ätrans vattenområde och för att hålla kvar vattnet i marken 
vid torka, om hotade arter som havsnejonöga och om faktorer som avgör vattenkvaliteten. 
Mötet varade i två dagar och var mycket välbesökt. 
 

 
 
 
 

 
         
  
 
 

Medicus curat, natura sanat 
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