
 

Verksamhetsberättelse för 2018 
 
Föreningen bildades 1966 under namnet Mellersta Blekinge Naturvårdsförening. Efter att Ronneby och 
Sölvesborg bildat egna föreningar bildades Naturvårdsföreningen Karlshamn-Olofström. Efter 
önskemål från riksföreningen att varje kommun skulle ha en egen krets så delades kretsen 1988. Hette 
tidigare Karlshamns Naturskyddsförening, bytte namn till Naturskyddsföreningen Karlshamn i 
samband med kretsstämman 2004. 
Föreningens medlemsantal vid utgången av 2018 var 524 st., en ökning med 4 medlemmar sedan året 
innan. 
 
Efter kretsstämman den 6 mars 2018 och konstituerande möte den 5 april har styrelsen bestått av 
följande personer: Förste vice ordförande Eva Henriksson, andre vice ordförande Agneta Hertzman 
fram till sin bortgång den 1 augusti. Någon ordinarie ordförande kunde ej väljas på stämman. 
Sekreterare Åke Johansson, kassör Johan Wolgast. Övriga ledamöter: Maria Petersson. Suppleanter: 
David Petersson, Stefan Lithner och Folke Horney. 
 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden inklusive kretsstämman. 
 
Revisorer har Roland Knutsson och Lennart Larsson varit med Carl-Gustaf Brandström och Hans-Ebbe 
Lindskog som suppleanter. 
 
Ekonomisk ställning framgår av kassörens sammandrag och revisorernas berättelse. 
 
Valberedningen har bestått av Eva Mårtensson, Jan Hinderyd och Christine Johansson. 
 
Utflykter och sammankomster under året:  
 
 3 feb Naturvandring längs Mieån (4 deltagare) 
 6 mars Årsmöte med bildvisning av Jonas Gustafsson (14 deltagare) 
 11mars Kretsdag/utbildningsdag i Järnavik med temat biologisk mångfald (30 deltagare) 
 17 april Fagning i Härnäs (7 deltagare) 
 22 april Länsförbundets årsmöte i Karlshamn/Eriksberg (27 deltagare, varav 11 från kretsen) 
 6 maj Fågelskådningens dag i Munkahusviken (21 deltagare) 
 8 maj Studiebesök Karlshamns hamn (6 deltagare) 
 27 maj Natur- och kulturvandring i Tattamåla naturreservat (8 deltagare) 
 3 juni Utflykt till Västra Näsnabben, Sölvesborg (5 deltagare) 
 17 juni De vilda blommornas dag-Långasjönäs-Södra Hoka (5 deltagare) 
 8 juli Familjeutflykt till Tärnö (13 deltagare) 
 28 juli Slåtter i Ire (10 deltagare) 
 9 aug Slåtter i Härnäs (inställt p.g.a. torka och bete, dock gjorde tre personer ett besök med 

utmärkning av vissa beskuggande träd som Länsstyrelsen vid beslut kan avverka) 
 18 aug Promenad längs Mieån vid Granefors (6 deltagare) 
 24 aug Kolbulleafton i Halahult (inställt p.g.a. eldningsförbud) 
 2 sep Svampen & skogens dag i Ronneby Brunnspark (välbesökt, 3 deltagare från kretsen) 
 16 sep Blekingelunken Nytorpet, ingen svamputställning (ca 80 deltagare) 
 6 okt Miljövänliga veckan på torget (Eva, David, Johan och Åke underhöll ca 40 deltagare) 
 7 nov Sötvatten – en multimediaföreläsning på Naturum (15 deltagare, 2 från kretsen) 
 21 nov Spåra Rovdjur – Naturum (12 deltagare, 2 från kretsen) 
 28 nov Framtidsfrågor för miljön i Karlshamn, Rådhuset, information och frågestund med 

Stadsarkitekten och kommunens miljöstrateg (7 deltagare) 
 6 dec Workshop – återbruka (5 deltagare) 
 15 dec Örnar och gäss i Tosteberga (17 deltagare) 
 
 



Representation 
Kommunens information om kommande skogsavverkningar under 2018, 2018-03-15 (Johan, Åke) 
Biosfärsområde Blekinge Arkipelags dialogmöte på Eriksberg, 2018-04-03 (Johan, Åke) 
Länsstyrelsens workshop om allemansrätten på Lokstallarna, 2018-05-16 (Eva, Johan, Stefan, Åke) 
Kommunens information om Ren kust, 2018-11-13 (Åke) 
Miljödomstolens förhandling ang. utrivning av Mariebergs kraftverk, 2018-12-04 (Johan, Åke) 
 
Yttrande, synpunkter och skrivelser 
Synpunkter över gång- och cykelväg, delen Vekerum-Stilleryd (Trafikverket 2018-01-10) 
Synpunkter över Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge (Länsstyrelsen 2018-01-15) 
Synpunkter på vattenkraftverken Hemsjö Övre och Nedre i Mörrumsån (WSP 2018-04-26). 
Synpunkter på Havsplan för Blekinges kustkommuner (kommunen 2018-05-04). 
Synpunkter på detaljplan för Hasseln 2 m.fl. Österport (kommunen 2018-06-04) 
Hemställan angående fladdermöss och ljusföroreningar till kommunen och Länsstyrelsen. 
Synpunkter på Detaljplan för Elleholm 35:1 (tomatodlingen) (kommunen 2018-11-05) 
Synpunkter på förslag till ändring av syfte och nya föreskrifter för naturreservatet Eriksberg 
(Länsstyrelsen 2018-11-26). 
Synpunkter på detaljplan Lasarettet 7 och 8. Gamla lasarettet (Kommunen 2018-12-05). 
Synpunkter på detaljplan för Älgen 5 m.fl. Norreport (Kommunen 2018-12-17). 
 
Övrigt 
Miljövänliga veckan –”Fixa grejen” Vi genomförde en liten undersökning av butiker som reparerar 
olika saker, kläder, klockor, cyklar mm, som vi sedan sammanställde. På lördagen den 6 oktober 
anordnade vi ett informationsbord med information om hur man fixar olika saker samt utställning av 
fixade och tillverkade saker av begagnat material. Vi bjöd även på ekobananer samt en utställning om 
Natursnokarna. I december ordnade vi en workshop om att tillverka saker av uttjänta och begagnade 
delar. 
 
Natursnokarna 
Under året har Natursnokarna fortsatt sin verksamhet med träffar på olika ställen. Natursnokarna har 
under året beviljats medel till inköp av diverse utrustning, luppar mm. 
 
Dialogmöten med kommunen 
Under året har vi haft tre dialogmöten med kommunen där diverse frågor har avhandlats. Bland annat 
följande: Stenbrottet på Sternö, Marinan, Stationsstaden, Västerport och nya järnvägsspåret, 
Sydostlänken, Havsplanen, Parkeringsutredningen, omvandling av gräsmattor till ängar, Tärnö, planer 
o satsningar, cykelparkeringar, Jannebergsområdet, nytt markköp, reservvattentäkt Mörrumsån, 
dricksvattenposter, strandskyddsdispenser, ljusföroreningar, biotopfrämjande åtgärder för hasselsnok 
i Kolleviksområdet, nya avfallsplanen och våtmarken i Åryd. 
 
Ekonomi –Tre Privat Bankingmöten har hållits under året där rådgivning och förslag till placeringar 
mm diskuterats. Bland annat ökar vi nu andelen placeringar i aktiefonder på bekostnad av 
ränteplaceringar med totalt 500 000 kr under 12 månader. Av avkastningen har vi under året stöttat 
Stigmännens Hittaut-projekt med 5 000 kr till priser i Skolutmaningen, att användas till upplevelser 
för ungdomar 0-25 år i form av bussresa, guide och bussafari på Eriksberg Vilt och Natur. Vidare har vi 
skänkt 10 000 kr till Katastrofhjälp Fågel och Vilt Kristianstad-Bromölla, samt inhandlat och skänkt en 
knivslip till Ire Natur- och Kulturskola. Till minne av Agneta Hertzman har kretsen skänkt 20 000 kr 
till Natursnokarna centralt att användas till verksamheten att väcka intresse för natur och miljö för 
barn i alla åldrar. 
 
Kretsen är medlem i Svenska Rovdjursföreningen, Katastrofhjälp Fågel och Vilt (KFV) samt i 
Föreningen Karlshamns Museum. 
 
Karlshamn i februari 2019 
 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen Karlshamn 


