Verksamhetsberättelse 2017 Kalix Naturskyddsförening
Föreningen hade 31/12 2017 215 medlemmar varav 92 st är familjemedlemmar.
Styrelsen 1/1 – 12/3 2017
Ordförande Christer Nilsson
Sekreterare Peder Andersson
Kassör Kerstin Haraldson
Ledamot Hans Rönnqvist
Suppleant Rose-Marie Henriksson
Suppleant Johan Lindquist

Revisor Karl Söderholm
Revisor Elisabet Bäckman
Valberedning vakant

Styrelsen 13/3 - 31/12 2017
Ordförande Christer Nilsson
Sekreterare Rose-Marie Henriksson
Kassör Kerstin Haraldson
Ledamot Hans Rönnqvist
Ledamot Annika Asplund
Ledamot Johan Lindquist
Suppleant Peder Andersson
Suppleant Mattias Johansson
Revisor Karl Söderholm
Revisor Elisabet Bäckman
Valberedning vakant

Under året har styrelsen haft 7 sammanträden.
Aktiviteter som styrelsens medlemmar deltagit i
31/3-2/4 Naturskyddsföreningens länsstämma i Piteå. Ett tillfälle att träffa andra styrelsemedlemmar i Norrbottens kommuner och se hur de jobbar. Christer, Annika, Johan och
Kerstin deltog.
12-14/5 Rikskonferensen i Skövde Riksföreningens verksamhetsplanering för 2018-2021.
Massor av olika föredrag med olika miljöteman t.ex. Hur skydda de sista urskogarna,
Gruvnäring kontra naturvård och miljöhänsyn, Föroreningar och förgiftning av våra hav och
vattendrag – vad göra? m.m. Christer och Kerstin deltog.
19/6 Kerstin träffade Studiefrämjandet för planering av Café Planets program.
Gav till resultat att vi gjorde tre satsningar att komma ut och möta naturintresserade
kalixbor i form av föredrag, bildvisningar och diskussioner.
Den 30 september vid kommunens Friskvårdsmässa i Kalix Folkets hus. Vi inledde
med filmen Matglädje – Klimatsmarta jag som följdes upp med ett samtal om matens
påverkan av klimatet, tillsammans med Ulla Wikström och Kerstin Haraldsson. 20 personer
deltog.
Den 28 oktober höll Mattias Johansson föredrag och visade fina bilder från sin
miljövänliga resa till Sydamerika. Mycket intressant men med ett lågt deltagarantal.
Den 25 november talade Christer Nilsson mycket inspirerande och lärorikt om
Biologisk mångfald. Även då ett lågt deltagarantal.

23/7 Heldagsmöte: Styrelsemöte och genomgång av de nationella miljömålen.
Sverige har satt upp 17 miljömål som vi aktivt strävar efter att uppnå. Avsikten var att se vilka
av dessa miljömål som mest berör oss som bor i Norrbotten. Vi kommer att prioritera

Skydd av fjällnära skogarna, säkerställa att gruvhanteringen inte förgiftar våra vattendrag och
bevarande av gammelskogarna för att stärka den biologiska mångfalden.
2/8 Upptaktsträff för Miljövänliga veckan, Studiefrämjandet i Luleå. Det ledde till
information om och utställning av giftfri kosmetika i Kalix Folkets hus den 30/9. Annika och
Kerstin genomförde det.
19/8 Kärnkraftfritt Bottenviken ordnade sommarträff i Morjärv.
Ett mycket givande möte som gav ett omfattande faktamaterial. Det diskuterades vad vi kan
göra för att få svenska staten att gripit in mot vad som händer på andra sidan Bottenviken, 15
mil från Kalix. Christer, Johan och Kerstin deltog.

20/9”Jorden vi ärvde” Miljöforum norr vid Länsstyrelsen. Den biologiska mångfalden och
dess betydelse. Historik - nuläge - framtid. Mycket givande då det inte bara visades den
nattsvarta utvecklingen utan även på ljuspunkterna i arternas överlevnad. Christer deltog.
Årlig kontroll Willys Hemma i Kalix görs av Kerstin för att företaget ska få riksföreningens
certifiering som miljövänlig butik (falken-märkningen).

Samråd
Vattenskyddsområden i Rörbäck, Myrdalen och Morjärv.
Ordförande har begärt ett förtydligande angående vad som avses med ”tät invallad yta” och
vilken uppsugningsutrustning som finns idag i Kalix om olyckan skulle vara framme och en
tankbil med petroleumprodukter eller andra flytande giftiga produkter hamnar i diket.
Fortsatta drift av högspänningsledningen
Där har vi inget att erinra. Denna kraftledningen hart funnit i över 30 år så vitt vi vet
finns det inga särskilt skyddsvärda växter på denna kraftledningsgata.

Exkursioner
Ugglelyssning lördagen 18/3
Vi var fyra personer som samlades på kyrkans parkeringsplats. Vi körde upp till Källsjärv där
vi svängde in på vägen mot Myrdalen. Vid flera tillfällen gick vi ut ur bilen och ställde oss att
lyssna. Vi hörde hundar skälla på avstånd men ingen uggla hördes hoa. Sedan körde vi upp till
Korpikå och därefter in på vägen mot Lilla Lappträsk för vidare transport mot Stora Lappträsk
Då vi var nästan framme i Stora Lappträsk stannade vi och och fikade i billampans sken. Just
vid detta tillfälle hörde två av deltagarna ett ljud som påminde om ett uggleläte. Samtidigt
som vi fikade så spelade vi upp de olika ugglelätena på en medhavd dator. Därefter återstod
bara hemresan till Kalix.
Huggormsafarin måndag 1/5 och lördag 6/5
Den sena våren hade verkligen ställt till det då det gällde årets ormsafari. Christer gick

upp till ”Ormstället” redan dagen innan för att se ifall det fanns någon möjlighet att
genomföra exkursionen, snödjup var över halvmetern och väldigt få barmarksytor kunde
upptäckas. På morgonen då vi samlades dök två personer upp, vi skjöt på ormsafarin till nästa
veckoslut.
Lördagen 6/5 hade snödjupet sjunkit ihop en hel del så Christer åkte upp tidigt och
trampade fram en stig i snön så att man lättare skulle komma fram till ormarna.
Ingen dök uppvid vår samlingsplats vid Djuptjärnsskolan.

Fågelskådning i soluppgången lördag 6/5
Vi var två personer som tidigt på morgonen samlades vid Kalix maskiner. Solen sken
och temperaturen var omkring 0 grader. Det visade sig att på snö/skaren hade det
uppstått en ishinna så det var mycket halt och svårt att ta sig fram. Redan på
åkerfälten fanns flera storspovar, sånglärkor, gulsparvar, sädesärlor, grågäss,
sångsvanar, kanadagäss, tofsvipor, gräsänder och krickor.
Då vi kom in i skogen blev väglaget bättre då det var mindre halt. Framme vid
Fågelträsket rådde ett intensivt fågelliv. Ute på vattnet låg gräsänder, knipor, krickor,
bläsänder, stjärtänder, kanadagäss, sångsvanar och ett tranpar spatserade ute på
starrtuvorna. I skogen sjöng taltrast, koltrast, rödvingetrast, rödhake och just i
skogskanten mot åkermarken sjöng en buskskvätta och en gransångare. Så trots
den sena våren fanns ett imponerande fågelliv.
Floravandring i Marabacken, Sangis söndag 25/6
Norrbottens Floras och Kalix Naturskyddsförenings gemensamma blomsterexkursion.
Exkursionsledare Jan Ahlm. 14 personer var med. Vi utgick från parkeringen under masten.
Denne kalla vår såg det lite dåligt ut, men i ett solvarmt område blommade några guckusko
och i djup skugga även några nornor. Sedan hittade vi såväl grönyxne som skogsnattviol.
Stora delar av området var täckt av icke blommande jungfru marie nycklar. Vid stigen hittade
vi en nästan utslagen skogsnyckel på typiskt påverkad plats. Efter lite krypande på knä
hittade Jan en och sedan flera spindelblomster, vilka beundrades i lupp. Knäroten som är
senblommande hittade vi inte. Det blev alltså 7 orkidéer. Dessutom trolldruva (svart) och
tibast, vilka hör hemma i denna naturtyp. Vi tittade även på indikatorarterna för näringsrik
mark: kranshakmossa och vispstarr. Därefter upp till bilarna, där vi fikade under trevlig
samvaro.
Svampplockning i Rammelberget lördag 23/9
Efter samling vid kyrkan förflyttade vi oss upp till Rammelbergets elljusspår.14 deltagare på
denna exkursion. Jan Ahlm hade en kort svampgenomgång och sedan fick deltagarna under
50 minuter gå ut i skogen och plocka svamp. Sedan samlades vi vid startplatsen för att fika
och gå igenom de svampar vi hittat. Flera soppar, kremlor, skivlingar, två trattkantareller och
en ”falsk” kantarell hittades. Jan hade gjort en sammanställning på två blad där vi fick
grundläggande fakta om de svampgrupper man bör känna till när man som nybörjare plockar
svamp. Mycket uppskattat av alla deltagarna.

Skötseln av sandskärsstugan
Sandskärsgruppen består av Birgitta Landberg, Lennart Åström, Hans Rönnkvist och Thore
Alm. Nyckelansvarig för uthyrningen är Birgitta.
Första resan ut var den 4 - 6 juni 2017. Birgitta och Thore åkt ut för att öppna stugan och
städa den efter vintern. När det var gjort och sängarna låg bäddade med nytvättade sängkläder
känns det att sommaren hade kommit till vår stuga. Vädret var kyligt och blåsigt och grönskan
var knappt skönjbar.
Under sommaren har ny korkmatta lagts in i sovrummet, en ny bro i tryckimpregnerat virke
har kommit på plats framför bodan och fönsterdetaljer har målats.
Vi ställde in höstresan, vi ansåg, att det begärda priset för båttransporten blev för dyr.
Planerad målning utvändigt av stugan blev inte utfört – det blir ett jobb för år 2018!
Tack till alla de som besökt vår stuga eller engagerat sig i dess skötsel!

Föreningen har inköpt en "beach flag" och 10 st reflexvästar under året för att synas vid våra
aktiviteter.
Kalixkretsens hemsida är: https://kalix.naturskyddsforeningen.se
Riksföreningens hemsida är https://www.naturskyddsforeningen.se/
Medlemmarnas kontakt med riksföreningen är: https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/
Annika Asplund har i höst öppnat en ny grupp på Facebook. Adressen är:
https://www.facebook.com/groups/1691131257789000/ Här lägger styrelsen i Kalix ut
löpande information om vad som är på gång i föreningen. Alla kan göra inlägg här.
På www.youtube.com/naturskyddsf finns miljöfilmer, föredrag mm.
Följ och diskutera https://twitter.com/naturskyddsf
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