
Verksamhetsberättelse 2020 

Från ordförande
Som för många andra har det varit ett knepigt år med zoom-möten och omställda events under 2020. 
Men vi har landat på fötter och allt rullar på. Vi har fortsatt utvecklas som förening, både i våra rutiner 
och våra olika projekt. Det är också glädjande att fler och fler kontaktar oss för att få hjälp med sina 
hjärtefrågor. 
Vi i styrelsen vill möta upp ert engagemang och era idéer. Därför söker vi inför 2021 de som verkligen 
vill, tillsammans med oss, göra något konkret i de områden ert engagemang känns och finns. Vi vill vara 
en kanal för er, och hjälpa er som medlemmar att själva ta initiativ och kanske bilda en liten arbets-
grupp kring just dina hjärtefrågor. Det kan vara skogen, friskt och levande vattnet, biologisk mångfald, 
luften etc. 
Vi vill att du ska känna dig välkommen att engagera dig i Norakretsens arbete, tillsammans med oss i 
styrelsen. För det är tillsammans vi kan göra skillnad.

Ett speciellt omnämnande och stora tack till Lotta Sörman som med glöd, action och uppfinningsrike-
dom gör att Noras Naturskola går som tåget, och att barn får komma ut och skapa en relation till vår 
natur. Tack Lotta! Vi kunde inte hitta en bättre pedagog. 

Tack också för allt ni gör som medlemmar och tack till styrelsen för att vi fortsätter vårt viktiga arbete.

Henrik Perrin, ordförande Norakretsen

Styrelsen 2020
Ordförande: Henrik Perrin
Vice ordförande: Kajsa Grebäck
Kassör: Lena Bjärmark
Sekreterare: Ankie Rauséus
Övriga ledamöter: Roland Stanbridge, 
Erik Rottier, Charl Crous.

Revisorer: Silke Frank och Anita Quick 
Revisorssuppleanter: Ann-Marie Widmark 
och Per Zetterlund. 

Valberedning: Silke Frank, Lotta Sörman. 

Styrelsemöten
Under året har styrelsen haft 11 protokollförda 
styrelsemöten, samt 2 arbetsmöten. 

VI var värdar för länsstämman i Nora i sep-
tember och vi har varit representerade på 
länsförbundets kretskonferens i november. Vi 
deltog i Hopajolas årsmöte i Viby i september.  

Antal medlemmar 
2020: 269 varav 168 fullbetalande och 
101 familjemedlemmar.

2019: 261 varav 151 fullbetalande och 
110 familjemedlemmar.

Vi ser till att ha trevliga styrelsemöten



Utflykter
Tillsammans med Nora biologiska förening har vi 
haft ett antal trevliga utflykter under året. Det har 
varit ugglelyssning, vargspårning och annat skoj. 
Vi har språkat mellan tallarna och tillsammans 
med länsförbundet satt upp naturslingor i Fibbe-
torp och Norvallaskogen. 

I december ordnade vi en utflykt i skogen som ty-
värr numera är nedhuggen . Vi avslutade vid 
kolarkojan och överlämnade en korg till Lotta 
Sörman med olika saker som styrelsen hade 
bakat eller bidragit med.

Naturskolan, sommaraktiviteter och 
pollineringsprojekt 
Vår naturpedagog Lotta Sörman i Nora Naturskola 
har varit ute i skolorna och fått med sig hundra-
tals elever ut i naturen. Det har odlats, undersökts, 
lästs, skrivits och lekts bland träd, buskar och 
svampar och den stolthet vi känner för Lotta och 
Naturskolan vill vi dela med hela kommunens 
invånare.



Föreningen har arrangerat Naturskoleaktivi-
teter hela året, även på sommarlovet, i Pers-
hyttan, Gyttorp samt ute på Alntorps ö. Det 
har även ingått i LONA-projektet Blomstran-
de Nora. Vi har även haft ett Naturskole-Troll 
i Trollskogen.

Tack vare bidrag från Postkodstiftelsen 
kunde fyra mindre skolträdgårdar anläggas 
på Lärke, Järntorget, Ås samt Born skola, 
där barnen var med i hela projektet och fått 
inblick i odling, pollinering och andra vikti-
ga processer. Eleverna fick som avslutning 
besöka nationalparken i Garphyttan. De 
fick titta i lupp, i kikare samt se massor av 
fina orkideer och andra fina blommor i maj 
månad. Potatisfest genomfördes ute på varje 
skola där eleverna fick gräva upp och tillaga 
nyskördad potatis, med rapsolja, nyskördade 
örtkryddor samt salt som sedan stektes på 
en muurikka ute på respektive skolgård. 
Mycket uppskattat från elevernas sida!

Arbetsmarknadsenheten (AME) och Natur-
skyddsföreningen har planerat och byggt 
upp den nyanlagda Naturstigen/Trollstigen 
på Alntorps ö. Där får barnen och deras 
anhöriga lära sig om fåglar, svampar, djur, 
fjärilar och andra naturfenomen.

Gyttorps skolträdgård, perma-
kultur 
Inga publika arbetsdagar har 
kunnat genomföras under året 
ihop med elever, föräldrar och 
personal , men vid ett flertal 
tillfällen har ideella från Na-
turskyddsföreningen träffats i 
trädgården för att rensa, 
plantera, täcka, lägga på halm, 
göra skyltar i örtagården mm.

Lotta Sörman på Naturskolan 
kom och anordnade en 
potatisfest ute i trädgården på 
hösten, där eleverna fick 
gräva upp och tillaga 
nyskördad potatis samt 
krydda den med kryddor från 
örtagården.

En slåtterdag med både kurs och slåtter kunde 
genomföras på Alntorps ö. Äppelfestivalen fick 
tyvärr ställas in i år på grund av corona.



Skogsfrågor 
Mycket tid har gått till att inventera en 130-
årig gammal naturskog nära Pershyttans 
kulturreservat och driva rättsprocess mot 
Skogsstyrelsen i Kammarrätten i Karlstad 
för att förhindra avverkning. Detta har pågått 
från hösten 2019 till hösten 2020. Tyvärr för-
lorade vi den striden då Mellanskog gick in 
och avverkade under pågående rättsprocess. 
Skogen är numera helt sönderkörd och några 
enstaka träd kvarlämnade. Knäroten som är 
fridlyst fick en minimal skyddszon/
skogsridå runt omkring sig. Den kommer att 
torka ut och dö, enligt Örjan Fredriksson på 
Naturskyddsföreningen i Hällefors.

Vatten
Under hösten startade studiecirkeln ”Levande 
vatten i landskapet”. Syftet med cirkeln är att bättre 
förstå vilken roll vatten spelar i landskapet och 
få konkreta exempel på hur man kan arbeta med 
frågan. Medverkan har skett av olika personer samt 
utflykter till olika vattendrag. 



Internationella kontakter 
Sommaren 2020 fick vi kontakt med två styrelse-
medlemmar från den Sydafrika-baserade organi-
sationen Saving The Survivors (STS), som jobbar 
huvudsakligen med att rädda skadade noshör-
ningar som har blivit skjutna av tjuvskyttar. STS 
jobbar även med elefanter och andra djur i behov 
av akut hjälp.
Bild: STS
STS håller på att bygga upp ett naturfokuserat 
utbildningsprogram - Junior Rangers - för skol-
barn från Sydafrika och grannlandet Mozambi-
que. Centrum för utbildningen kommer att vara i 
Sydafrikas världsberömda Kruger nationalpark. 
Syftet är att barnen ska få kunskap om naturvård, 
ekosystem osv.

I diskussioner med Naturskyddsföreningen i 
Nora blev representanter för STS intresserade av 
vår erfarenhet i bl.a. att engagera barn i arbetet 
med att skapa en skogsträdgård mm vid Gyttorp-
skolan. STS och NF Nora utforskar nu idéer för 
samarbete.

Miljövänliga veckan & Framtidsveckan 
Detta år gjorde kretsen ingenting under 
Miljövänliga veckan, v 40. 

#Fridays For Future 
Under 2020 har inga klimatstrejker genomförts 
i Nora, bl a på grund av corona. Däremot deltog 
några hemifrån i den nationella “skomanifesta-
tionen” i slutet av maj. 

Övrigt
Vi har varit en av de deltagande parterna 
i Agenda 2030-gruppen i Nora. Vi var flera 
som deltog i medborgardialogen i oktober, 
samt hjälpte till vid efterföljande namnin-
samlingar.

Vi har varit med på öppet hus i allaktivi-
tetshuset. Några har hållit föredrag i Ställ-
dalen och Kristinehamn om vårt arbete 
med skolträdgårdar. En filmkväll anordna-
des i början av året, sen har inga fler Café 
Planetkvällar kunnat genomföras på grund 
av Corona. I våra aktiviteter samarbetar vi 
med Studiefrämjandet, stort tack för det!

Besök i Folkets trädgård i Ställdalen
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Mediainslag 
• Länsposten 2 april. Artikel om “Språka 

mellan tallarna”-aktiviteten i Norvalla.
• NA 14 september. “De slåss för sko-

gen”. Om föreningens kamp att skydda 
skogen vid Pershyttan från avverk-
ning.

• NA 24 november. Naturskyddsfören-
ingen överklagar “Skogen vid Damm-
sjön avverkas trots protester”.

• NA 25 november. Skogsstyrelsen till-
bakavisar kritik “Våra handläggare har 
gjort tillräckligt”.

• NA 19 december. “Noras friluftsliv nu 
ännu rikare” om att Naturskyddsför-
eningen beviljats bidrag av Svenskt 
Friluftsliv att tillsammans med en rad 
andra föreningar genomföra en rad 
olika aktiviteter.

• NA. 20 december debatterade Mel-
lanskog och LRF “Viktig utredning för 
skogen: Äganderätten till skogen”. 
Naturskyddsföreningen skrev ett svar 
som tyvärr inte kom med i NA.

• 19 december. Naturskyddsföreningen 
(genom Kajsa & Ankie) deltog i Nora 
kommuns julkalender, med temat
“ljusglimtar”. 

• Kajsa, Ankie och Lotta har varit med på 
radio mm flera gånger.

Bild ovan: Skogsbruk och klimat-inslag i SVTs Aktuellt.
Bild nedan: Intervju i P4 Radio Örebro inför våra sommaraktiviteter.




