
Verksamhetsberättelse 2015 Naturskyddsföreningen i Nedre 
Härjedalen 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
ordförande                                vakant 
vice ordförande                         Sven Zachrisson 
kassör                                       Anita Andersson 
sekreterare                                Annika Jonasson 
ledamöter                                  Nina Zachrisson 
                                                  Carin Hill 
 
Vi hade årsmöte den 28 april 2015 på Församlingshemmet i Sveg. Det var 7 medlemmar 
närvarande under mötet. Styrelsen har haft ett konstituerande möte och två styrelsemöten 
under året. Medlemsantalet var vid årets slut 104 varav 65 fullbetalande och 39 
familjemedlemmar. 
 
Länsstämma var i Strömsund.  Vattudalens Naturskyddsförening hade ordnat ett trevligt 
program med vandring, studiebesök på vindkraftverk och nyfångad röding. Sven och Nina 
Zachrisson representerade kretsen.  
 
Riksstämma var i Åre och representanter från kretsen var Iris, Jon, Nina och Sven Zachrisson. 
Iris var med natursnokarna och Jon var med på Fältbiologernas Miljöfestivalen ta makten. 
Nina och Sven lyssna bland annat på Peo Tidholm som prata om sin bok Norrland och Annie 
Löv. Carolina Kluft var konferencier under hela stämman. Alla Zachrissons var och lyssnade 
på Jon-Henrik Fjällgren när han Jojkade och sjöng sin låt från Melodifestivalen och fler låtar. 
 
Sven deltog i Fjällkonferansen i Vilhelmina 17-18 november.  
 
Föreningen, med Carin Hill i spetsen, ordade en byvandring i Älvros i 9 augusti. Guidning i 
gamla kyrkan av Elli Moberg, vandring i byn med Marta Holm och filmvisning i Bystugan 
med Kjell Eriksson. 
 
Det var en utflykt till Valvtjärnsbäcken den 13 september. På dena aktiviteten var det två 
deltagare. Sven och Bror hade en väldigt trevlig tur och såg flera flodpärlmusslor som verkade 
må bra. 
 
Forskningsresan i naturvårdens utmarker har pågått årligen sedan 1993. Syftet är att samla 
intresserade och kunniga på skogens mångfald och inventera okända skogar i Norrland. I år 
hade Bror Österman, Per-Gunnar Jocobsson, Johan Moberg och Bengt Warensjö planerat och 
organiserat Forskningsresan i Härjedalen 28/7 - 1/8. Baslägret var på vandrarhemmet i Hede 
för de ca 60 skogsintresserade som deltog. Vi delade upp oss i grupper vid inventeringen. 
Samtliga avverkningsanmälda och hotade skogar hade nyckelbiotopskvalité på grund av sin 
ålder och sitt innehåll av rödlistade arter. I nästan alla områden påträffades hackspår från 
tretåig hackspett, i några fall var spåren färska.  
 
Bildvisning med Bo Jansson gick av staplen den 11 november. Det var ett 30-tal deltagare 
där, som gärna vill att vi ordna fler bildvisningar med Bosse. 
 



Tack för år 2015! 
Styrelsen  


