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ÅRSMÖTET

Det aviserade årsmötet i mars framflyttades till 7 juni
utomhus på Uddens dansbana pga pandemin.
Carina Gillgren var årsmötesordförande.
Roland Öjeskog informerade om årets verksamhet.

MEDLEMSANTALET

var 303 vid början av 2021 och 296 vid slutet av 2021.

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

Styrelsen vill gärna blir 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!

Styrelsen har deltagit med representant/er
vid/i
• Web-träff om vindkraft
• länsstämman som hölls digitalt i april
• motsatt sig om 100 vindskarftverk som planeras på
Orsa Finnmark inom Orsa kommun.
• träff med Hällbergs fäbodvänner
• länsförbundsstyrelsemöten digitalt

Dessutom har styrelsen

• ställt sig bakom länsförbundets motioner till riksstämman.
• framfört det olämpliga i att tippa snö från gatorna på
Allmogeåkern
• bevakat och yttrat sig ang planerade vindkraftverk
• deltagit i utedag med klass 4 Kyrkbyskolan 29 april i
skogen söder om Brantuddens förskola
• yttrat sig ang 45:ans sträckning till Trafikverket
• 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
• infört aktiviteterna i Siljan Turisms ”Dag för Dag”
• annonserat våra aktiviteter i Orsakompassen
• medverkat med information i DalaNatur

Skogsgruppen

inventerar och bevakar skyddsvärda skogar och avverkningsanmälningar. De har även under året haft insändare/artiklar i media.

Skogsgruppen
• har uppmärksammat Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen på Fjället norr om Kväksäl, Hästskotjärnen söder
om Rosentorp, Djupnäs, Långfloten och Storänget
uppefter Unnån samt Myrmosaiken utefter Svartvasslan väster om Gråtbäcks fäbodar. avsätta - 440
hektar- som naturreservat.
• bevakar bildandet av naturreservat omkring Helvetesfallet
• framfört det olämpliga i att avverka myrområdet
Äggfloten nära Tjåbergets naturreservat.
• har begärt hos länsstyrelsen att objekten Djupnäs,
Långfloten och Storänget vid Unnån formellt skyddas.
• har tillskrivit landshövdingen, länsstyrelsen, skogsstyrelsen och Orsa kommun angående en avverkning
vid Djupnäs där det hittats en gallmyggeart, som
hade sin enda kända förekomst i Sverige och inte
tidigare känd någon annanstans i hela världen
• begärt hos länsstyrelsen och skogsstyrelsen om inventering och skydd av sandtallskog vid vid Bromsen
intill Oreälven
• har mottagit svar från länsstyrelsen om Ämån. Svaret är att
topografin så svår att inget hot finns enligt länsstyrelsen.

• har mottagit svar från Länsstyrelsen om området
söder om Tjåberg (Äggfloten, Sälgtjärnen). Länsstyrelsen bedömer området som skyddsvärt men inte
tillräckligt för att göra det till reservat.
• tillskrivit kommunstyrelsen Orsa om att slå vakt om
de sista skyddsvärda skogarna i Orsa plus en debattartikel i MT och DD
• lämnat FSC klagomål avseende Billerud Korsnäs om
att de avser kalhugga myrholmar vid Äggfloten och
om avverkning av svämskog och undermåliga kantzoner vid Unnån
• fått svar från skogsstyrelsen att de inlett en process
om att bilda biotopskyddsområden för en myrmosaik
vid Svartvasslan väster om Koppången i närheten av
Korpimäki
• har mottagit brev från Länsstyrelsen angående skydd
av naturskog öster om Värmderåsen på Orsa Besparingsskog. Länsstyrelsen har inventerat området.
Samtidigt tackar länsstyrelsen Naturskyddsföreningen för ”dess ideella insatser som har gjort
att detta verkligt värdefulla skogsområde kom att
uppmärksammas”

Allmogeåker - Så för framtiden

på Brantudden vid småbåtshamnen. Odling av gamla
lokala sorter Vårbruk 30 april och sådd 21 maj, Skördedagar 21 aug och 25 sept. 2021 såddes svarthavre
och naketkorn, korova och svedjerova, leksandslök och
kålrötter från Bursås Sollerön och Östnor och olika
lokala ärtsorter från sju platser i Dalarna samt sju olika
lokala potatissorter. Dessutom fick en skolklass från
Kyrkbyskolan odla en rad med konventionell potatis på
Allmogeåkern denna sommar. Skörden av potatis och
ärter blev mycket god och övrig skörd blev medelmåttig.
Spannmålsodlingen misslyckades tyvärr och detta troligen på grund av för dåligt egenodlat utsäde och sådd för
hand och sedan nermyllat med pinnharv.
Naturskyddsföreningen i Orsa är medlem i Siljan Turism AB, JAK medlemsbank och Visit Orsa
Kretsens aktiviteter genomförs i
samarbete med vårt studieförbund

MEDLEMSAKTIVITETER
Kretsen har även under 2021 haft ett stort utbud av aktiviteter för medlemmar. En programfolder för hela året
skickades ut till medlemmar och delades ut på olika ställen i Orsa. Några aktiviteter ställdes in pga pandemin.
•

Skidutflykt på Koppången 21 mars

•
•
•
•

•
•
•
•

Ugglekväll 25 mars ”öst på skogen”
Earth Hour 27 mars inställdes pga regnoväder
Fågelskådningens dag i Lindänget 9 maj
Naturvård/arbetsdagar på Knutar Einars äng,
Frisks äng Bjus,Grafskänget Skattungbyn,
Hackgården Nederberga och Hällbergs fäbodar
Utedag i amarbete med Korpen med Kyrkbyskolan
kl 4 i skogen på Brantudden samt utedag med
nyanlända familjer 28 augusti i Lindängets
naturreservat och mat lagades på muurikka
Biologiska mångfaldens dag firades med utflykt till
Långfloten vid Unnån 22 maj
Gökotta i Hällberg 29 maj
Naturnatten 5 juni på Näsudden
Skåda dagfjärilar 12 juni Knutargården i Hansjö
Naturandakt 14 juni med Orsa Församling hölls på
Brändins äng där också De vilda blommornas dag
firades.
Slåtterkurs 27 juni på Knutar-Einars äng
Slåtter har utförts på 11 ängar under tisdagar och
lördagar under sommaren
Skåda nattfjärilar 14 aug på Fotlings gård i
Hornberga
Skogsutflykt till Bjurdammsberget/Kajsberget 22 aug
Ringmärkarmorgon med fågelskådning 4 sept
Svamputflykt 5 sept
Endagskurs i hemkonservering 11 sept

•

Miljövänliga veckan, v 40. ”Fixa grejen”.

•

Klädbytardag Skattungbyn 2 okt

•

Medlemsmöte den 21 november för planering av
2021 års verksamhet

•

•
•
•
•
•

•
•
•

till dig 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 hela Sverige! Ett särskilt tack till alla som
välvilligt upplåter sina ängar för slåtter för den biologiska mångfalden!
Ett speciellt tack till skogsgruppen och ängsgruppen för allt arbete ni lägger ner!

Orsa i februari 2022

Jonas Brus
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orsa.naturskyddsforeningen.se
Gilla och dela oss på Facebook!

             

   

Roland Öjeskog

