
Verksamhetsberättelse 2020
FÖRTROENDEVALDA 2020
Styrelsen 
Birgitta Blomberg Quintino, ordf
Jonas Brus, v ordf
Emelie Drott, sekreterare
Lars-Olov Simu
Peter Turander
Roland Öjeskog, kassör

Ersättare: Ewa Andersson, Ingegerd Kaptens, Lars 
Malmberg, Håkan Rundström, Tobias Nilsson

Revisorer
Annika Persson och Birgitta Moraeus

Valberedning
Per Ax och Nils-Göran Johansson

Kontaktpersoner nätverk
Bengt Oldhammer och Peter Turander, skogsgruppen
Roland Öjeskog, Allmogeåkern
Birgitta Blomberg Quintino, Klimatet

ÅRSMÖTET
hölls den 9 mars i Borns bystuga. Annika Persson, 
energi- och klimatrådgivare informerade om den kom-
munala rådgivningen och hur vi kan spara energi och bli 
klimatsmarta. Carina Gillgren var årsmötesordförande.

MEDLEMSANTALET
var 271 vid början av 2020 och 303 vid slutet av 2020. 

VERKSAMHET
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sam-
manträden första måndagen i månaden, flera utomhus 
pga smittorisken. Några möten har också ställts in.
Birgitta BQ. har varit mötesordförande. Sekretare har 
varit Emelie Drott. Kassör var Roland Öjeskog. Roland 
och Birgitta Blomberg Quintino var firmatecknare. 
Postmottagare var Roland Öjeskog. Lars-Olov Simu är 
ansvarig för vår webbplats orsa.naturskyddsforeningen.se

Styrelsen har deltagit med representant/er vid/i
Skogskonferens 26 januari
Web-träff om vindkraft
länsstämman hölls digitalt i april
träff med Hällbergs fäbodvänner
länsförbundsstyrelsemöten digitalt

Dessutom har styrelsen
ställt sig bakom länsförbundets motioner till riks-
stämman. 
tillskrivit Bergstaten, Länsstyrelsen och regeringen 
om protest mot Igrenes planer att utvinna fossilgas i 
Siljansringen.  
bjudit in Mikael Thalin på styrelsemöte om projektet 
Geo Park
begärt hos länsstyrelsen att objekten Djupnäs, Lång-
floten och Storänget vid Unnån formellt skyddas.
tillskrivit landshövdingen, länsstyrelsen, skogsstyrel-
sen och Orsa kommun angående en avverkning vid 
Djupnäs där det hittats en gallmyggeart som hade sin 
enda kända förekomst i Sverige.
ställt sig bakom Skogsgruppens skrivelse till kommu-
nen om hyggesfri skötsel av tätortsnära skog vilken 
lämnas in till länsförbundsstyrelsen  
ställt sig bakom en skrivelse till Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen, m.fl. för att få ett område skyddat 
väster om Koppången i närheten av Korpimäki
Skogsgruppen har 2016 begärt hos länsstyrelsen 
inventering och skydd av skogar norr om Torsmo, 
Tenningån, avser Fjället och Hästskotjärn, där reser-
vatsplaner är på gång.
ställt sig bakom Sörmedsjöns byförening ang väg 45 
sträckningen Vattnäs-Trunna
yttrat sig ang 45:ans sträckning till Trafikverket

tillskrivit länsstyrelsen om begäran att få Gällsjöber-
get skyddat som naturreservat.
köpt in ett antal böcker bl a10 ex. av boken Ut i 
naturen. 
ansökt om gårdsstöd och miljöstöd för ängarna 
2020. 16 objekt varav 11 ängar.

•   avgivit yttranden på remisser om div kommunala 
planer 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 2020 haft ett stort utbud av ak-
tiviteter. En programfolder för hela året skickades ut till 
medlemmar och delades ut på olika ställen i Orsa. 
Några aktiviteter har ställts in pga pandemin.

Föredag om tjädern i skogsbruket 5 feb
Ugglekväll 19 mars 
Earth Hour 28 mars på Ammunitionsbacken med fika 

och brasa
Skidutflykt på Koppången 4 april
Fågelskådningens dag i Lindänget 9 maj
Naturvård/arbetsdagar på Brändan, Frisks äng Bjus, 

Grafskänget Skattungbyn och Hällbergs fäbodar
Gökotta i Hällberg 30 maj
Naturnatten 5 juni på Näsudden
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Kretsens aktiviteter genomförs 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 2021

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

lördagar under sommaren
Skåda nattfjärilar 30 juli vid f d Enå snickeri
Skogsutflykt till Korpimäki 23 aug
Miljövänliga veckan, v 40. ”Fixa grejen”. Pryl- 
Ringmärkarmorgon med fågelskådning 5 sept i Lind-

änget
svamputflykt 5 sept
Medlemsmötet den 22 november blev inställt men 

medlemmarna uppmanades att höra av sig med 
förslag till programpunkter/aktiviteter

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 25 april och 23-24 maj, Skör-
dedagar på Allmogeåkern 5, 26 sept o 4 okt. Skörden 
varierade: ärter mycket bra, potatis ganska bra, rotfruk-
ter dåligt.

Skogsgruppen 
bevakar skyddsvärda skogar och avverkningsan-
mälningar. De har under året haft insändare/artiklar i 
media.
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Skåda dagfjärilar 13 juni på Grafskänget Skattungbyn
Naturandakt 14 juni med Orsa Församling hölls i i 

Hansjö på Knutargården där också Vilda blommor-
nas dag firades. 
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Klotpyrola 


