
Verksamhetsberättelse NF 2017 

 

Under 2017 har kretsen engagerat sig i många frågor av regional eller landsomfattande karaktär. 

En gällde den Kraftsamling för inventering av nyckelbiotoper som under sommaren gjordes i fjällnära 

regioner i norr. Totalt deltog 100 NF-medlemmar, varav några från länet, bland dem Torun Bergman från 

kretsen. Lokalt gjorde Anna-Lena Lindqvist och Lill Eilertsen liknande inventeringar.  

I februari 2018 hade vi en medlemsträff där Helena Gustafsson från Skogsstyrelsen berättade om hyggesfritt 

skogsbruk, och vår skogsgrupp samlades därefter för att planera kommande insatser. 

 

Vi har följt upp föreningens Mineralpolicy genom att för Västerbottens län bevaka främst nya gruvor och 

ansökningar om nya gruvor. Det har gällt Botnia Explorations fyndighet vid Vindelälven och Dragon 

Minings vid Fäbodliden. Vad avser Fäbodliden har företagets ansökan om provbrytning överklagats till 

Miljödomstolen.  

Vi har via Skype deltagit i föreningens nationella Gruvarbetsgrupp, som haft 5 sammanträden. Ett resultat av 

det är att Bolidens planerade gruva i Laver blivit del av ett samarbete med Civil Rights Defenders kallat 

”Samma land, inte samma rättigheter”, som fokuserar på samers rättigheter och miljöfrågor. 

 

Vi har också försökt gå vidare i det projekt för nyinflyttade som kallas Schysst sommar och vinter och som 

drivs av NF Riks. För Skellefteås del påbörjades det 2016, men bl a sjukdom har gjort att det bromsats upp. 

På hösten ordnade vi dock en cafékväll om projektet och den visade att många medlemmar är intresserade av 

att hjälpa till med Schysst framöver. 

Som tidigare år har vi bidragit till koll av eko-utbudet i butiker som Riks samarbetar med. Vi har även skrivit 

debattartiklar och svarat på ett par remisser. 

Den 1 april inbjöd vi till Klädbytardag i Studiefrämjandets lokaler. En engagerad grupp medlemmar jobbade 

hårt och många kom för att byta kläder, skor och väskor. 

 

Naturstigen på Vitberget som NF sköter fick uppfräschad skyltning under våren, och liksom 

många tidigare år hade vi örnkoll på vårfåglarna genom en utflykt till flera fågellokaler under ledning av 

Gunnar Lundberg. Han guidade oss också under Naturnatten på Vitberget. På hösten ordnade han och A-L L 

en svamputflykt. 

 

Under året har styrelsen jobbat ovanligt mycket internt, bl a med programmet för mejlutskick som har 

krånglat. Vi har deltagit i flera utbildningar ordnade av länets NF och i en informationsdag om skog ordnad 

av Länsstyrelsens Klimatforum. Vidare har vi deltagit vid infodagar om Norrbotniabanan och om Northvolts 

planerade batterifabrik i Bergsbyn. Vi har även deltagit i en Cykeldag ordnad av kommunen där vi erbjöd 

deltagare att prova elcyklar. 

 

I november kom Riksteatern hit med den miljöinriktade pjäsen ”Vi som bor här”. De hade i förväg efterlyst 

lokala tips. Vi hade tipsat om Per Anders Öhmark, Lövånger, som vi  år 2016 gav diplom för god 

skogsskötsel. Glädjande nog fick han berätta om detta och om sitt skogsarbete inför de 400 teaterbesökarna 

på Nordanå. 

 

Energi- och klimatfrågor har växt som bevakningsämne främst lokalt. I Skellefteå har vi deltagit i 

diskussioner om etableringen av företaget Northvolt och påbörjat arbete med klimat och energi.  

Vi vill engagera oss mera i klimatfrågor, och en liten grupp har bildats för detta. Vi har även haft en cafékväll 

om solel. I planeringen har legat att ordna en cafékväll om plasten i våra liv och vår natur, men den har 

skjutits på framtiden. 

 

Vi i styrelsen önskar ofta att det fanns fler medlemmar som ville engagera sig t ex genom att bidra till en 

cafékväll i något ämne. Du som läser detta – vad vill du göra lokalt för miljö, människor och klimat? Kom 
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