VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2016

Naturskyddsföreningen i Degerfors
Verksamhetsåret 2016
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av.
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Valberedning.

Johnny Throgen

Stugvärd Gläntan

Anna-Lena Christiansson

Värdar fågeltornet

Åke Jansson och Jonny Viktorsson

Styrelsemöten.
Styrelsen har hållit 7 protokollförda styrelsemöten plus ett konstituerande möte i samband
med årsmötet.
Medlemskap
Föreningen är medlem i Hopajola och Kilsbergsfrämjandet.
Medlemmar 2016-12-31
Fullbetalande medlemmar 88
Familjemedlemmar
Hedersordförande
1
Totalt
89

Programverksamheten
17/4 Vandring Gryten runt
24/4 Aprilmorgon vid Solglimten
7/5 Fågelexkursion till Kvismaren
19/6 Vandring Sveafallen annorlunda
30/10 Vandring Sågsjön runt, Fasaskogen
30/11 Vandring Gällbäcksrundan, Fasaskogen

Övrigt i verksamheten
Utställning
Föreningen har i samarbete med Gunnel Kenzén arrangerat en utställning med naturfoto av
framlidne Hans Hempel. Utställningen rönte stor uppskattning med många besökare.
Större rovdjur.
Under året har föreningen inte deltagit i några aktiviteter kring våra större rovdjur. När det
gäller vargen så är Hasselforsreviret utraderat sedan några år. Däremot kan en spillra av
vargreviret vid Vismen finnas kvar. Något enstaka lodjur har observerats.
Våtmarker
Fågeltornet vid Östersjön underhålls av föreningen. Förra årets tömning av Solglimten har
avbrutits.
Fasaskogen
Föreningen har under året fokuserat på insatser i Fasaskogen, ett arbete som görs i samverkan
med Länsstyrelsen och Degerfors kommun i syfta att öka tillgängligheten till naturreservaten.
Vårt arbete har bestått av röjning och ledmarkeringar under förtjänstfull ledning av Åke
Jansson.
Gläntan
Föreningens stuga Gläntan har utnyttjats för bland annat styrelsemöten. Föreningen har denna
vinter även skött om en fröautomat för fåglar vid stugan. Under året upptäcktes att taket till
stugan har brister och läcker in regnvatten. Kontakt har tagits med Sveaskog om möjlighet att
få hjälp av bolaget att åtgärda skadan.
Rehabilitering av fåglar
Åke Jansson har som tidigare år tagit om hand och rehabiliterat ett antal skadade fåglar.
Fågelholkprojekt
Föreningen har under året traditionsenligt tillverkat och satt upp fågelholkar.
Sjöfågelräkning
Som tidigare år deltar föreningen i den nationella sjöfågelräkningen.
Ringmärkning
Leif Eckman och Lennart Ahléns göktyteprojekt har under året bidragit till att 93 pull göktyta
ringmärkts. De ringmärkta ungarna fanns i 11 av 48 inventerade holkar. Ett återfynd av
göktyta som ringmärktes vid Visjöbäcken 26 juni 2016 fångades och släpptes av ringmärkare
i Belgien den 26 augusti, 1198 km från Visjöbäcken.
Hemsidan
Sedan Christer Persson fått ansvar för vår hemsida har den blivit en viktig plattform för oss att
få ut information och upprätthålla kontakt med medlemmar och allmänhet.

Styrelsen tackar för visat förtroende under verksamhetsåret 2016
Degerfors den 16 mars 2017

