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ÅRSMÖTET
hölls den 11 mars på NODAVA. Länsordf Mattias 
Ahlstedt talade om den biologiska mångfalden och rov-
djurens minskning. Carina Gillgren var årsmötesord-
förande.

MEDLEMSANTALET
var 256 vid början av 2019 och ??? vid slutet av 2019. 

VERKSAMHET
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda samman-
träden första måndagen i månaden i Studiefrämjandets 
lokal. Birgitta BQ. har varit mötesordförande. Sekreta-
ren har varit Emelie Drott. Kassör var Roland Öjeskog. 
Roland och Birgitta Blomberg Quintino var firmateck-
nare. Postmottagare var Roland Öjeskog.

Lars-Olov Simu är ansvarig för vår webbplats 
orsa.naturskyddsforeningen.se

Styrelsen har deltagit med representant/er vid/i
länsförbundsstyrelsen  (Birgitta BQ)
länsstämman 13 april i Grangärde
Riksstämma 10-12 maj i Kristianstad 
Dala Naturguidenätverk
träff med Hällbergs fäbodvänner
Geo Park projektet

Dessutom har styrelsen
ställts sig bakom protesterna och bidragit med 1000 
kr till Sörmedsjöns byförening ang  väg 45 sträck-
ningen Vattnäs-Trunna
yttrat sig ang 45:ans sträckning till Trafikverket
tagit fram förslag till nya stadgar
ansökt om gårdsstöd och miljöstöd för ängarna 2019. 
16 objekt varav 11 ängar.
deltagit i klimatkonferensen Mot 1,5 grad, hur? som 
hölls i Falun den 27 jan

• en skogsgrupp som bevakar skyddsvärda skogar
yttrat oss ang Föreskrifter för Lindängets naturreser-
vat
ställt sig bakom skrivelse om reservatsbegäran för del 
av Unnån till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen
avgivit yttranden på remisser om div kommunala pla-
ner till byggnadsnämnden och till länsstyrelsen
föreslagit skogsgruppen att tillskriva kommunen om 
att ta ett principbeslut om hyggesfri skötsel av rekrea-
tionsskog och tätortsnära trädbeklädda ytor

• infört aktiviteterna i Siljan Turisms ”Dag för Dag” 
• annonserat våra aktiviteter i  Orsakompassen
• medverkat med information i DalaNatur
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Styrelsen behöver vara fler
Var med och påverka! Om du kan tänka dig 
att avsätta en kväll i månaden är du mer än 
välkommen! Kontakta Per Ax  070 3068977  
paxen82@yahoo.se eller Nils-Göran 
Johansson, nils-goran.johansson@cleanmail.se 
i valberedningen och anmäl ditt intresse!



MEDLEMSAKTIVITETER
Kretsen har även under 2019 haft ett stort utbud av ak-
tiviteter. En programfolder för hela året skickades ut till 
medlemmar och delades ut på olika ställen i Orsa. 

Klimatmanifestation på Slipstenstorget 15 mars
Ugglekväll 21 mars 
Earth Hour 30 mars på Ammunitionsbacken med fika 

och brasa
Klädbytardag 6 april på Ungdomens hus
Skidutflykt på Koppången 6 april
Fågelskådningens dag i Lindänget 6 maj
Naturvård/arbetsdagar på Brändan, Frisks äng Bjus, 

Grafskänget Skattungbyn och Hällbergs fäbodar
Gökotta i Hällberg 2 juni
Naturnatten 5 juni på Djurvik vid Skattungen
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Kretsens aktiviteter genom-
förs i samarbete med vårt  
studieförbund

Tack till alla som ställt upp vid slåtterträffar, arbetsdagar, utflykter och andra aktiviteter!
Du behövs på slåttern av våra ängar. De är värda att bevara för dess skönhet och mångfald på arter.  

Vår krets är en av de kretsar som vårdar flest ängar i landet! 

Ett särskilt tack till alla som välvilligt upplåter sina ängar för slåtter för den biologiska mångfalden!

Orsa i februari 2020

   Birgitta Blomberg Quintino  Jonas Brus              Emelie Drott      
 

   Lars-Olov Simu   Peter Turander Roland Öjeskog  
    

Naturskyddsföreningen i Orsa är medlem i 
Siljan Turism AB, JAK medlemsbank och
Visit Orsa

orsa.naturskyddsforeningen.se
Gilla oss på Facebook!

Slåtterkurs 29 juni på Knutar-Einars äng
Slåtter har utförts på 11 ängar under tisdagar och 

lördagar under sommaren
Skåda nattfjärilar 17 aug på Bunk
Miljövänliga veckan, v 40. ”Fixa grejen”. Laga, dela 

och byt! 
Ringmärkarmorgon med fågelskådning 7 sept i Lind-

änget
svamputflykt 7 sept
Klimatmanifestation 27 sept och 29 nov
Medlemsmöte den 17 november 
Global klimatstrejk, en köpfri dag och ”black friday” 

den 29 november på Slipstenstorget

PROJEKT

Allmogeåker - Så för framtiden
på Brantudden vid småbåtshamnen. Odling av gamla 
lokala sorter av korn, kålrötter, rovor, ärter, lök och 
potatis.
Vårbruk och sådd 27 april och 25 maj Skördedagar på 
Allmogeåkern 26 aug och 23 sept. Skörden blev god.
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Skåda dagfjärilar 8 juni på Harflot
Naturutflykt till Unnåns svämskog 15 juni 
Naturandakt 16 juni med Orsa Församling hölls i 

Hällbergs fäbodar där också Vilda blommornas dag 
firades. 
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Jungfru Marie nycklar 


