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Styrelsemöten  

Under 2020 har styrelsen haft nio protokollförda styrelsemöten (och ett icke protokollfört 
i juni) samt en kretsstämma. 
 
Medlemsiffror för 2020 

År 2020 hade kretsen 469 medlemmar (287 fullbetalande, 181 familjemedlemmar samt 1 
ständig medlem). Jämfört med 2019 har medlemsantalet minskat med 70 stycken. 
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Vem hade kunnat tro att ett lite virus kunde ställa så mycket på ända… 

Vid programplaneringen i januari var siktet var inställt på traditionell Klädbytardag, 

Natursnokning, Utflykter för att skåda fågel i Draven och uppleva Linneryds gamla 

odlingslandskap, Slåtter på Rusarebo, Miljövänliga Veckan, bildvisning med Mattias 

Bokinge och att laga klimatsmart mat…  

Men i början av mars kom fler och fler rapporter om ett litet virus som kallades för Corona 

och allt fler fick ställa om, från den vanliga tillvaron till en Corona-anpassad, så även 

Värnamo Naturskyddsförening. Fram till på höstkanten höll kretsen sina styrelsemöten i 

Apladalen. När det blev för kallt och mörkt att sitta där flyttades mötena till Corona-

anpassade lokaler och under vintern övergick man till digitala Teams-möten.  Trots Coronan 

har Värnamo-kretsen fått en hel del uträttat under det gångna året. Här följer en 

sammanfattning av kretsens arbete under 2020. 

 

2020 års aktiviteter 

Natursnokarna, föreningens barn- och familjeverksamhet har under 2020 fått ställas in en 

gång på grund av Corona-rekommendationer från Riks och tre gånger för att få deltagare 

hade anmält sig. Två träffar har dock kunnat genomföras: 

23 februari samlades fem familjer (10 barn och 10 vuxna) i Vråenskogen. Tema Knoppar.  

18 oktober samlades lika många vid grillpaviljongen i Apladalen. Tema Odla och snoksoppa.  

Kretsstämma 9 mars – vid årsmötesförhandlingarna deltog 9 personer. Efter 

förhandlingarna träffades styrelsen för att konstituera sig.  

Klädbytardagen 28 mars – ställdes in (liksom övriga Earth Hour-evenemang i kommunens 

regi). På grund av Coronaviruset begynnande spridning rekommenderade Riks att 

Folkhälsomyndighetens råd för säkra arrangemang skulle följas och ville att Klädbytardagen 

skulle flyttas fram till Miljövänliga Veckans Prylbytardag den 3 oktober istället.  

Fågelutflykt till Draven 25 april – Tre personer deltog, förutom tornet gick de på en 

promenad, tittade på humlor samt letade efter gäddor.  

Utflykt till Linneryds gamla odlingslandskap – i väntan på att Corona-pandemin skulle 

avklinga flyttades datumet fram några gånger från ursprungliga 10 maj till att utgå 2020 

Målsättningen är nu att utflykten ska ske söndag 16 maj 2021.  

Slåtter på Rusarebo äng 1 augusti – I slåtterarbetet hjälptes 6-7 stycken deltagare åt. 

Föreningen fick god reklam i tidningen Finnveden nu, Anders hamnade på omslaget och hela 

sidan 8 uppmärksammade lieslåtter och Rusarebo. Även i SVT uppmärksammades Ängens 

dag och Värnamo omnämndes. 

Miljövänliga veckan v 40 ”Fixa grejen” På grund av Coronan blev den planerade 
riksomfattande kläd- eller prylbytardag satt på vänt. Men på lokalnivå bidrog föreningen 
med en utställning i biblioteket, Insändaren ”Sluta släng prylar som fortfarande fungerar” i 
Värnamo Nyheter, affischkampanj samt tips och info på Face Book.  

Bildvisningen med Mattias Bokinge 21 oktober samt Vi lagar klimatsmart mat 11 
november ställdes också in 2020 men är med i programmet för 2021.  



Under 2020 har Värnamokretsen jobbat med: 

Natur och miljö 

Projektet Återmeandra Helge å – Markägare och kommunen har sökt LONA-pengar till en 

förstudie om det går att återmeandra delar av Helge å. Värnamokretsen har sökt 

våtmarksmedel från Riks för att fullfinansiera förstudien. Den 21 april gjorde styrelsen gjorde 

ett studiebesök i fält och träffade markägaren som informerade om planerna.  

Efter en förfrågan från kommunen har Anders och Mats från Värnamokretsen tillsammans 

med Per Kulme från Rydaholms Fågelklubb åtagit sig att göra en inventering av fågellivet 

(och i viss mån djur och växtliv) inom den aktuella sträckan. Efter förstudien kommer 

utförande/ grävning att ske, 2022, och därefter kommer en efterinventering att göras.  

Planer och yttrande 

Styrelsen har under året gett synpunkter bl a  

Detaljplan Helmershus. S 

Detaljplan Rolstorp 1:3  

Värnamo kommuns Fördjupning av översiktsplanen – Värnamo stad 

Yttrandena finns på hemsidan under ”Vad vi gör”. 

Uppföljning av överklgandet av Mossle 16:20:  I mars kom beskedet från Mark- och 

Miljööverdomstolen att prövningstillstånd för Värnamo naturskyddsförenings överklagande 

inte kommer beviljas.  Mark- och Miljödomstolens avgörande står fast och exploateringen av 

jordbruksmark på Mossleplatån nu kan genomföras enligt plan. 

Kerstin samt Mats Hellman har gjort en Uppföljning av politikerenkäten som gjordes inför 

valet om hur aktivt partierna har arbetat med några frågor som politikerna åtog sig att 

arbeta med inför valet.  

Opninionsbilding 

Under året har föreningen bidragit med insändare i lokalpressen som rör  

Klimatfrågor (Peter), Strandskydd (Anders) och Handla Miljövänligt (Kerstin)  

Kretsen har även varit med i lokala och länsövergripande insändare som bl a har rört Hotet 

mot HNJ- persontrafik tillsammans med Järnvägsfrämjandet. (Då persontågstrafiken på 

Halmstad-Nässjö/Jönköping hotas av nedläggning efter 2021 på grund av för få resenärer är 

det viktigt att vända trenden och få fler att åka tåg och hålla liv i de järnvägsnät som finns.) 

Länsförbundet insändare har bl a belyst farorna med Strandskyddsutredningens förslag att 

strandskyddet ska kunna upphävas i stora landsbygdsområden att strandskyddet ska 

upphöra vid små sjöar och vattendrag. Om strandskyddet försvinner hotas Allemansrätten 

och även livsvillkoren för växter och djur i strandzonen. 

Medlemsinfo 

Ett brev till nya medlemmar… har tagits fram av Kerstin. Brevet skickas ut för att informera 

om vilka Värnamo Naturskyddsförening är och hur kretsen jobbar lokalt.  

Facebook och hemsidan 

Jonna Boman sköter vår Facebookgrupp och Bosse Bergenholtz håller vår hemsida 

uppdaterad.   



 

Till minne av Per Petersson, 1954-2020 

Per var under flera år engagerad i Värnamo Naturskyddsförening. Mellan åren 1998-2005 var 

han ordförande i föreningen och hans tid som medlem i styrelsen sträckte sig över en ännu 

längre period.  

På många platser runt om i våra trakter kan vi se resultat av Pers ihärdiga arbete med att 

skydda och vårda värdefull natur.  Hans minne finns även bevarat genom Sveakogs 

ekoparker.  Gör ett besök till någon av dessa platser och upplev hans insatser för naturen.  

Per verkade bland annat för att Åråns naturreservat kunde bildas 1998 och att fågellokalen 

Södergårdsviken i Bor restaurerades. Redan på 90-talet stred Per (i motvind) för att Lundsbo 

bokskog i Bor skulle bli ett kommunalt naturreservat - men 2014 blev det så.  

Per älskade naturen. I juni 2020 tilldelades Per Naturskyddsföreningens utmärkelse 

Silverfalken för sitt arbete för miljön och naturen och framförallt skogen.  

Tack för ditt engagemang, Per! Tack för din tid du var med oss i styrelsen.  

Minnet av Dig och arbetet du la ner kommer att leva kvar länge. 

 

Styrelsen för Värnamo naturskyddsförening 
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Sekreterare  

 


