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Verksamhetsberättelse 2014 

Styrelsen blickar tillbaka på ett trevligt år där vi jobbat vidare med många 

uppskattade aktiviteter och andra uppgifter.  

 

Den 16 februari var det Vargspårning på schemat. Vi var ut i fält med Sture Nordlund som 

visade oss vargspår mm. Vi var 8 deltagare. 

18 februari Föreläsning av Sveaskogs Håkan Kristoffersson om deras ekoparkkoncept och 

naturvårdspolicy. 

4 Mars var det föreläsning av Maths Östberg, Skogsfinska kulturspår. En välbesökt kväll i 

Edsbyns bibliotek. 

18 Mars hade vi vårt Årsmöte. Efter mötet föreläste Hans Malmsten om Hans Lidman.  

22 Mars Deltog vi på Retoy. Lindvi visade bildspel och informerade om Miljögifter. Vi hade 

även ett bord med material. 

1 april var vi på studiebesök vid värmeverket i Bollnäs. En givande rundvandring. 

5 april Klädbytardag på biblioteket. Jättepopulärt!! 

27 april Styrelsen var till Svabensverk och träffade föreningen Blåst på Alfta finnskog. En 

intressant genomgång av deras arbete om Hälsingeskogen fick vi. 

4 Maj Exkursion vid Rotsjön, vi var ett gäng som letade arter tills med Biolog Rolf Lundqvist.  

11 Maj Var vi några som åkte på Länsstämman som i år var på Järvzoo, vår sekreterare Stefan 

blev vald till Länsordförande. Kul! 

18 Maj Fåglar vid Sessman. Ett arrangemang tills med BFK. Senare Samma dag var det ett till 

besök vid Rotsjön. 

29 Maj Utflykt till Grytaberget. Vi gick stigen till Mörttjäraberg en härlig dag med deltagare 

från både Bollnäs och Ljusdal. 

30 Maj Bollnäs gröna dagar. Stefan deltog där med ett infobord. 

v.23 Delades kretsbladet ut som from detta nummer produceras av vår sekreterare Stefan. 

5 juni Vi deltog tills med Rättvikskretsen på Naturnatten vid Gåsberget som ligger utanför 

Dalfors. Vi var 5 st. från oss och totalt ca 25 st. 

14 juni Var vi till Tälningsbo och tittade på Blåsuga. Bernt Ung guidade oss. Vi var sju 

stycken! 

15 juni Deltog vi i Bus på Bäck tills med Rädda Barnen och Lions. En lyckad dag med många 

besökare! 

18 juni Var det blomstervandring längs Gamla landsvägen med Stefan Olander. Ca 17 st. 

deltog. 

27 juni Exkursion vid Rotsjön. Denna gång tills med Stefan Olander. 

10 augusti Slåtter vid Vittsjön. 4 Personer deltog. 

24 augusti Exkursion vid Rotsjön. Vi var 5 st. som trotsade regnet och gick cykelstigen. Vi 

hittade bla varglav på en torrstubbe. 
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6 september Klimat & Cykeldag. Hans J och Stefan P deltog i Långed på Rättvisemarknaden.  

Vi lånade en el cykel av kommunen tills med Miljöpartiet och Rädda Barnen. Det blev 

omtyckt att prova den. 

20-21 september Fäbodriksdag. Stefan representerade oss på riksdagen som varade i två 

dagar. Det blev mycket snack om rovdjur och biologisk mångfald. Det blev en bussresa till 

olika fäbodvallar under söndagen. 

2 oktober Miljövänliga veckan Stod vi på ICA och informerade om ekologiskt. Roine höll i 

detta. 

Under oktober deltog vi även på vindkraftseminarium i Jädraås och Kretskonferens med tema 

rovdjur i Hudiksvall. 

23 november Var vi tre som åkte på möte med Bollnäs och Hanebo. Vi diskuterade bla 

aktiviteter för 2015. 

30 november hade vi planerings kväll för aktiviteter våren 2015. Vi var 4 st. 

 

 

Under miljövänliga veckan stod vi på Ica och informerade om miljösmart mat. 

Vi hade även utställningar på biblioteken i Alfta och Edsbyn.  

 

Vi har jobbat vidare med att utveckla föreningen genom att utveckla Facebook 

sidan och hemsidan! Vi har jobbat aktivt med att sätta oss in i projektet för 

planerade vindkraftsparker Hälsingeskogen och Ejeheden. Och vi vill gärna 

fortsätta att uppmärksamma dessa frågor. Vi har inventerat och kollat om det går 

att föreslå ett område vid Rotsjön som naturreservat. 

Vi har bevakat och svarat på remisser.  

Vi har en representant i styrgruppen för biosfärskandidat Voxnadalen. 

Vi har medverkat vid Retoydagarna som går ut på att byta leksaker. Detta har 

varit mycket lyckat och detta vill vi fortsätta att utveckla genom att informera 

om miljögifter osv.  

Vi har haft åtta protokollförda möten och ytterligare 1 planeringsmöte. Antal 

medlemmar 2014 var 209 stycken. Jättebra! 

 

För styrelsen i Voxnadalens naturskyddsförening 

2015-03-12 

 

Stefan Persson    

Sekreterare     
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