
                                                                                                                                     
NATURSKYDDSFÖRENINGEN I LIDKÖPING  
Verksamheten 2020 
 
Årsmöte  
Årsmötets förhandlingar hölls torsdagen den 11 mars 2020 i Broholmskolans aula. Där blev det också 
utdelning av vårt miljöpris till Victoriahuset och ett mycket intressant föredrag av Lars Pettersson från 
Svensk Dagfjärilsövervakning, Lunds universitet. Lars visade bilder och berättade om hur man kan vara 
med och inventera fjärilar i närområdet.   
 
Programverksamhet 
Föreningen har genomfört 4 exkursioner under verksamhetsåret. Exkursionerna var 1. Fåglar i 
Ågårdskogen 2. Knoppar i Rackeby 3. Eldmörjan runt och 4. Flämsjön runt. På grund av Covid -19 har 8 
st programpunkter tyvärr fått ställas in. Våra slåtterängar på Österplana vall har vi skött som vanligt och 
de aktiviteter (fagning, slåtter och bärgning) som hör till detta arbete genomfördes enligt planerna.  I 
somras anordnades även en ”Liekurs” på den Stadsnära Lantgården. Ledare var en inhyrd expert på 
området ”Lie-Mats”.  
 
Den planerade studiecirkeln om Dagfjärilar och Trollsländor fick ställas in på grund av Covid -19. 
 
Föreningen fortsätter att påminna om programpunkter genom att skicka sms till medlemmarna och vi 
har även påmint och berättat om våra aktiviteter på ”Instagram” och ”Facebook”. Alla medlemmar 
inbjuds att skriva förslag om vad som ska finnas på vår hemsida och på våra ”Instagram-” och 
”Facebookkonton”. 
 
Biologisk mångfald 
Kursen i att hantera en lie, ger möjlighet att skapa små ängar på hemmaplan. Om fler och fler börjar 
med detta gynnar det mångfalden på ett mycket positivt sätt. Att slå gräs är ett hantverk och många av 
oss fick nu i somras chansen att träna våra färdigheter.  
 
Biosfärprojektet  
Lidköpings Naturskyddsförening är medlem i Biosfärsföreningen och är representerad i styrelsen. Läs 
mer på www.vanerkulle.se.  
 
Agenda 21 för Lidköpings skogar  
Efterlevnaden av Agenda 21:s uppsatta regler för skötseln av Lidköpings stadsnära skogar har visat sig 
behöva bevakas och vi har påpekat bristerna för ansvariga inom kommunen. De tätortsnära skogarna 
fortsätter att naggas i kanterna. Mötena kommer att fortsätta under våren 2021. 
 
Östra Sannorna  
Under året har vi städat holkar i Östra Sannorna. Vi har njutit av naturen och fåglarna och sett att det är 
många som utnyttjar den fina ”strandpromenaden”. 
 
Snickartorp  
Snickartorp är beläget strax invid parkeringen till Jarlehus stigen, Rackeby Järna. Där finns ett äldre, rätt 
så förfallet, torp med ett underbart läge intill vattnet. Tre föreningar med många beröringspunkter skall 
där kunna dra nytta av varandra i föreningsarbetet.  De tre's gäng är Friluftsfrämjandet som är 
huvudansvarig, Lidköpings Fågelklubb och Naturskyddsföreningen. En kommitté finns, där föreningarna 
är representerade, kommittén planerar skötsel av torpet och gemensam verksamheten där ute.  
 
 
 
 
 

 

http://www.vanerkulle.se/


                                                                                                                                     
Redovisning av verksamheten på Österplana vall 2020 
Man kanske kunde döpa 2020 till tistelåret för Österplana vall. Särskilt ”Kilen” drabbad av denna 

ovälkomna växt.  I övrigt ett ganska måttligt år i det stora hela vad gäller orkidéer o. andra mer 

spektakulära växter.  

Jag (Håkan pettersson) ska kanske inte orda för mycket om fågellivet, men det förefaller mig att bli mer 

uttunnat för varje år. Någon, men inte jag, hörde göken gala. Buskskvätta, brunryggad törnskata såg jag 

inte. Däremot större  o. mindre hackspett, gröngöling  o. flockar av steglits,  göktyta, flugsnappare o. div 

sångare. Sparvhök, tornfalk, ormvråk, korp som vanligt. Här kanske andra har mer att tillföra. 

2020 var ett backsippsår på vallen, det handlade om flera hundra ex och inte ens hjortarna hann att 

beta av alla.   

Mkt insekter; fjärilar, bl.a. makaonfjäril, myskbock, bastardsvärmare, dagsvärmare. 

Något särdeles trist är att någon tagit sig för att gräva upp orkidéer. Spår av sådan verksamhet har synts 

tidigare, men det blev väldigt markant i år, då ett ex av Adam o. Eva bevisligen grävts upp i Torphägnet; 

Första exemplaret som visat sig i detta hägn försvann. Kvar fanns en grop. Kanske detta hägn ligger lite 

avsides och dolt. Risken för upptäckt är mindre än vid Oxelbacken om man är ute i sådana här ärenden?   

I övrigt verkar det som att Adam o. Eva tenderar att utvandra från Adamo.Eva-hägnet där  c:a 180 ex 

räknades in – medelmåttigt. Kanske mossan här försvårar spridning. . Roligt att skogsklockan fanns kvar 

på vallen, även om en stängel av misstag slogs av. . Något att glädjas åt är också att guckuskon i det nu 

reparerade hägnet tydligen repat sig och blommade med 3 – 4 ex. Vidare mkt brudsporrar o. nattvioler i 

småhägnen, 17 blodnycklar o. mängder av ängsnycklar. Endast  5 – 6 flugblomster och blott  9 

slåtterblommor. Praktbrunört o. backklöver stod ö-h.t. inte att finna. Vacker sensommarblomning på 

Österplana vall. Elstängslen verkar fungera: enda exemplaret av JM –nycklar i Torphägnet  fick chansen 

att fröa sig.  

29/3: Fagning med 14 deltagare. Bra med den nya kärran. 

31/3: Transport av fagningsmtrl t Götene: Martin B o. HP 

8/6: Hundkexslåtter: HP 

8/8:  Slåtter : 19 deltagare m 2 slåtterbalkar o. liar för resten. 

12/8: Strängning  o. rens under elstängsel: länsstyrelsefolk, Martin B o. HP.  

13/8: Räfsning Torphägnet: HP.  

15/8: Bärgning med  16 deltagare. 

4/9: Slåtter av hobbar: HP. 

8/9: Räfsning o. borttransport av hobbhö: HP. 

24/10: Gödselkörning: m 6 deltagare. 

NLT hade stora rubriker med mångordiga reportage o. bilder om slåtterängspris för 20 års  slåtter i 

Kurebo Falköping o. i fjol en helsida  för samma sak i Fåglum. När SNF i Lidköping fick denna utmärkelse 

efter nära 30 års arbete på Österplana vall fanns blott en liten fotnot om detta i tidningen! 

Samarbete  

Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet, Friluftsfrämjandet och Lidköpings Fågelklubb och 

Vänermuseet i verksamheten. Klimatsamarbete med FN-föreningen och Folkets Hus föreningen. 

Naturskyddsföreningen i Lidköpings miljöpris 2020 



                                                                                                                                     
Priset delades ut till Naturrum Vänerskärgården Victoriahuset. De valdes för sitt engagerade, lärorika 
och hållbara skolprogram, för sommaraktiviteter för alla åldrar och för bildande föredragskvällar med 
en mångfald av ämnen. 
 
Skaraborgskretsens årsmöte  
Länsstämman 2020 var den 10 maj, det var ett digitalt möte. 
 
Medlemsantalet under 2020 var 896 stycken, inklusive familjemedlemmar Föreningsinformation finns 
på internet. 

 
Information till medlemmarna om programpunkter 
Programblad har tryckts upp och placerats på bland annat biblioteket. Föreningens program finns också 
på vår hemsida. Påminnelser om programpunkter annonseras även via sms, Facebook och Instagram. 
 
Hemsidan  
Vi har en hemsida som framförallt genom Jonas Lind har hållits uppdaterad under året. 
http://www.naturskyddsforeningen.se/lidkoping  
 
Styrelsen   
Styrelsen har haft 5 stycken sammanträden t.o.m. december 2020. Styrelsen söker genom kontakter 
med kommunen och länsstyrelsen vara uppdaterad på miljöfrågor i vår krets närhet.  
Styrelse har varit:  

Ordförande  Kent Boström  0510-625 93 (1:a av 1 år)  

V. ordf.  Kerstin Hessle  0510-611 18 (1:a av 2 år)  

Kassör  Jesper Pousette 0510-66051 (2:a av 2 år)  

Sekreterare Karin Lind  070-890 76 88 (2:a av 2 år) 

Ledamot Bernt Österlund 0510-287 92 (1:a av 2 år) 

Ledamot  Håkan Pettersson  0510-266 56 (1:a av 2 år)  

Ledamot Johannes Glännman 0730-23 17 23 (1:a av 2 år) 

Ledamot Carina Palm 070-693 84 75 (2:a av 2 år) 

Ledamot Annika Landström 070-213 01 51 (2:a av 2 år) 

Ledamot Peter Sonnbjer 070-233 88 68 (2:a av 2 år) 

Revisor  Jonas Lind   

Revisor Martin Bolms  

Valberedning. Stefan Hessle (sammankallande) och Lasse Persson.  
Revisors suppl. Göran Pettersson  
Redaktion och hemsida. Jonas Lind håller i hemsidan och har varit redaktion.  
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