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Verksamhetsberättelse 2012 för Voxnadalens naturskyddsförening  

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

uppskattade aktiviteter och andra uppgifter.  

Björnföreläsningen i februari blev succé! Det kom ca 40 personer. Mycket 

bra föreläsare/forskare i Sven Brunberg. Vi konstaterar att ett angeläget 

lokalt ämne och sen annonsering drar folk. Särskilt under vinterhalvåret.  

Holkspikning i april drog inte många barn. Det blir nog inte fler gånger 

pga för få barn och för mycket jobb. 

 

Öppet styrelsemöte utomhus 20 maj drog tyvärr bara 3 personer. På 

utflykten till Andåns naturreservat 3 juni kom 6 personer. Det var en 

trevlig dag. 

 

Blomstervandring vid Vittsjön 1 juli(eg. Bollnäs aktivitet) drog 4 personer 

härifrån. Mycket lyckat. Det blev slåtter på samma plats senare under 

sommaren. Detta bör vi följa upp! 

 

Blomstervandring med insektskoll 11 aug vid f d Edsbyns jvstn. Det kom 

ca 12 personer med intresse för småkryp och växter. Det blev en lyckad 

dag! 

 

Under miljövänliga veckan stod vi på Ica och informerade om miljösmart 

mat. Vi hade även utställningar på biblioteken. 6 november hade vi en 

mycket lyckad föreläsning/bildvisning. Torbjörn Alsing pratade engagerat 

om den hotade naturen på Finnskogen till vackra bilder. Många deltagare 

(ca 25) Mycket uppskattat och en trevlig kväll.  

 

Vi har jobbat vidare med att utveckla föreningen. Styrelsen har svarat på 

remisser om vindkraft och biosfärsområde. Vi har jobbat aktivt med att 

sätta oss in i projektet för planerad vindkraftspark på finnskogen. 

Styrelsen har besökt Kringelgruvan. Och vi vill gärna fortsätta att 

uppmärksamma dessa områden.  

 

Vi har haft uppe en del frågor kring skogsbruk. Skogsavverkningar inom 

Sässman är exempel på frågor sista året.  
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Vi har inlett samarbete med Backa förskola för att öka tillgängligheten i 

naturområdet vid Bäck. Vi vill satsa på mer verksamhet för barn och 

ungdomar.  

 

Vi har haft nio protokollförda möten och ytterligare 2 angående remisser. 

Antal medlemmar var xxxxx.  
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