
Verksamhetsberättelse 2021
2021 blev ett år som påverkades av Coronapandemin. Några av våra aktiviteter genomförts
och en del har ställts in. Styrelsen har haft framförallt digitala möten för att undvika
smittspridning. Årsmötet hölls också digitalt via Zoom med 18 deltagare. Årets miljöpris
tilldelades Erika Hallgren som i sitt examensarbete studerat lavarnas utbredning i
Örnsköldsviksområdet (finns att läsa på vår hemsida). Efter årsmötesförhandlingarna
berättade Erika att lavarna har återhämtat sig efter 80-talets problematiska tid.

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Styrelseledamöter har under året
deltagit i länsförbundets styrelsemöten och länsstämma. Våra tre arbetsgrupper - Klimat,
energi och biobränsle, Biologisk mångfald samt Konsumtion, kemikalier och samhälle har
under året haft några träffar och aktiviteter. Tillsammans ordnade vi Naturens dag som
arrangeras av Örnsköldsviks kommun.

I Örnsköldsviks kommun är ideell naturvård genom oss representerade i Naturskyddsfonden
(2 pers), Natur- och friluftsrådet (1 pers) och i Referensgruppen för bildande av
Naturreservatet Herrgårdsudden (1 pers). Vi har fortsatt att medverka till ängsskötsel i två av
kommunens parkområden. Ett flertal remisser har besvarats och ett antal insändare har
publicerats.

Gruppen för Klimat, energi och biobränsle
På lokal nivå har flera inlagor skrivits om att flytta tung förbifart till Åsbergstunneln (dagens
centrumgenomfart ger ökad dödlighet i lungsjukdomar, liksom ökande klimatbelastning av
CO2 vilket vi tror att vi har fått lokalpolitiker att agera utåt för saken). Inlagor har även skrivits
och opinionsinsatser har genomförts för att öka byggande inom centralorten i trä istället för
betong. Vi har påpekat för berörda myndigheter att uppdatera vattendomar till dagens
standard och därmed förbättrade möjligheter för fiskvandring av havsbaserade fiskstammar.
Vi har på olika sätt påverkat för att skogsavverkningar ska följa gällande lagstiftning och
verka för klimatsmart skogsbruk.

På regional nivå har vi skrivit inlagor för att forcera byggande av stambanor efter kusten för
att överföra långväga lastbilstransporter från väg till järnväg, därmed korta ned transporttider
för långa persontransporter, vilket minskar behov av medellånga flygtransporter, vilket är
klimatsmart. På riksnivå har vi skrivit en inlaga för att minska behovet av byggande av
höghastighetsbanor till förmån för modern och snabb gods- och persontrafik med järnväg till
regioner med stor miljösmart tillväxt i Bottniska korridoren.
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Gruppen för Biologisk mångfald (inklusive skog)
Inför Biologiska mångfaldsdagen 22 maj delade vi ut 500 exemplar av vårt eget
informationsblad ”Hjälp bin och humlor genom att lämna en del av gräsmattan oklippt”, i
brevlådor i ett flertal villaområden i Örnsköldsvik. I augusti kunde vi konstatera att det var 20
villatomter som hade något oklippt område. Kristian Hägglund, Miljöörnen-vinnare skänkte
sina vinstpengar till Naturskyddsföreningen i Örnsköldsviks projekt Rädda bina. Sexton
specialtillverkade bihotell ska bidra till att hjälpa utrotningshotade bin. De placerades i tre
parker och vid sju skolor. På skolorna har det uppskattats av både lärare och elever.

Vid florabesöket till slåttermyren i Lillsjön i Rödvattnet guidade Carina och Teodor Nimmersjö
från Seltjärn. De berättade att de har tagit över skötseln av slåttermyren och så bjöd de på
fika. Utflykten till Kålhuvudets naturreservat guidades av Monika Norberg och Maria Danvind
som visade den gamla skogen och dess höga naturvärden. Under svampexkursion i
Skuleskogen med Gunnar Eklöf fick 10 nöjda deltagare en pedagogisk och kunnig guidning
om olika svampar och tips på plockteknik.

Naturens dag vid Höglandssjön uppskattades när vi informerade om vår verksamhet och
besökarna fick prova på att ta ett skogsbad. Vi bjöd även på ekologisk och närproducerad
frukt. Vi tipsade även om hur gräsmattan kan bli ängsmark där humlor och bin trivs.

Gruppen för Konsumtion, kemikalier och samhälle
Aktiviteterna under Miljövänliga veckan ställdes in på grund av Coronapandemin. Via
Facebook, Instagram och vår hemsida spred vi tips på hur man kan laga sina prylar så att de
får ett längre liv. På stadsbiblioteket gjordes en utställning med böcker med information om
hur man kan ta vara på det man har. På Örnsköldsviks gymnasium, vid Nolaskolans café
fanns under Miljövänliga veckan informativa postrar om att ta vara på det man har.

Ekonomisk redogörelse
Föreningen har god ekonomi och välskötta räkenskaper. Årets resultat är +9 721,59 kronor.
Vid bokslut 2021-12-31 var behållningen 114 788,69 kronor.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen styrks av styrelsen.
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