
Årets  bilder  2019



Klimat- och Naturcafé med musikinslag 
i Skogslöparnas klubbstuga

Dan berättar om Åsberget  och Nils om klimatläget.
Nils och Maarit spelar fiol och tvärflöjt.



Snöskovandring
i Skuleskogen                  

i samarbete med 

NATURUM

HÖGA KUSTEN
Kusten                                                                                

Höga Kusten



Snöskovandring



Miljöpriset 2019 tilldelades 
Maria Vigström

Maria placerar sig genom sitt företag 

Kristinekulle gård mellan återanvändning (av 

tyg) och återvinning (av textilfiber) i den så 

kallade avfallstrappan. Vi ser att hon genom 

sin satsning på prematur- och barnkläder 

hittat en nisch bland familjer som satsar på en 

hållbar livsstil.

Vi tror att hon genom en lång karriär inom 

modevärlden skaffat sig nödvändig kunskap 

för att driva företaget på ett hållbart sätt och 

att den dessutom gör att hon kan påverka 

omgivningen att leva hållbart.



Årsmöte Nils berättar



Årsmöte Staffan berättar



Natursnokarna
pausar även i år



Ängsskötsel i Järvvik
- Avverkning av mer än hälften av 

björkarna för att släppa in mer ljus. 

Gjordes under vårvintern av en 

entreprenör.

- Fagning av ängen i maj. Kvistar 

samlades ihop och vi krattade.

- I juni tog vi kontakt med Eon som 

grävt ner ledning efter vägen vilket 

gjort att det blivit bar gjord i 

dikeskanten. De sponsrade oss med 

ängsfrö för 5000 kr för att vi skulle 

kunna så in det i ytan. 

Ängfröblandningen "Norrländsk 

sommaräng" köptes in från Pratensis.

- I juli var jag där själv flera gånger och 

slog ner lupiner som kommit upp i 

vägslänten.

- I augusti utförde 

Naturskyddsföreningen slåtter. Vi 

pratade om ängsarterna på ängen, 

vilka arter som är ett hot mot ängen, vi 

slog ängen och krattade samt sådde 

slutligen in ängsfröblandning i 

vägslänten.

- I september fick får gå och efterbeta 

ytan vilket gav ett mycket bra resultat.

- Nästa år kanske vi dock släpper på 

djur tidigt under säsongen istället, 

eftersom det var tämligen mycket gräs 

och liljekonvalj som hade kommit upp 

innan slåttern.



Biologiska mångfaldens dag

22/5



Äng i Örnsköldsvik



Äng



Invigning Kunskapsskog Kunnådalen
Andro är där 5/6

Kunnådalen på Holmens hemsidaFoto Holmen 
skog

https://www.holmen.com/sv/skog/besok-skogen/kunskapsskogar/kunnadalen/


Naturnatta - kvällsbesök vid 
Östansjö fäbodar



Naturnatta - kvällsbesök vid 
Östansjö fäbodar
Dan, Staffan och 
Monika berättar om 
natur- och 
kulturvärden



Naturnatta - kvällsbesök vid 
Östansjö fäbodar
Monika ordnar 
kokkaffe och 
berättar om 
skogen

Andro har 
rullrån med sig 
och bjuder alla



Naturnatta - kvällsbesök vid 
Östansjö fäbodar
Nils och 
Tobias spelar 
trolsk musik 
på fiol

http://drive.google.com/file/d/17ms464spW6SH33XQE7GLpVoi1uVa08GR/view


Gudstjänst på Må 16/6

Nils berättar om 

Biologisk 

mångfald och 

klimatfrågan



Ängens dag med slåtter 
i Järvvik 
Slåtterfibbla (på bilden), 
tvåblad, vitmåra och andra 
rara ängsblommor
återkommer i ökande
takt!

Nya metoder för att röja 
lupiner testas med gott 
resultat!



Träffpunkten Kom In 
aug eller sept

Per berättar om vår 

verksamhet



Naturens dag  17 aug



Naturens dag  17 aug





Hemslöjdens dag 7/9



Hemslöjdens dag 7/9



Kurs om marklevande taggsvampar som signalerar 

höga naturvärden

Fika Barsviken, Härnösand



Gul taggsvamp  



Svampexkursion 



Skogsriska



Miljövänliga veckan i samarr med Studiefrämjandet 

och Museet

Fixa grejen! Workshop - gör din egen vaxduk



Miljövänliga veckan 

Fixa grejen!



Tillsammans 
blir vi 
starkare! 
132 kom.

Enligt Johan Ehrenberg är det 
lätt att göra rätt...

http://drive.google.com/file/d/1ylTqt49EOM-l8q4d_2u8O9qc1oCVgRkY/view


Studiecirkel

Lär dig lappa och laga



Workshop Rädda bina tillsammans med Riks



Workshop Rädda bina tillsammans med Riks



Workshop Rädda bina tillsammans med Riks



Workshop Rädda bina tillsammans med Riks



38

Moälven fiskvandring



Demonstration Fridays For Future 29/11



Nils och Andro samtalar i sitt tal



Aktiviteter under 2020 - planeras

Bildvisningskväll igen 2020?

(med glögg och pepparkakor)


