
Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Ale 2016 
 

Styrelsen har under året bestått av 

Martin Börjesson ordf, Owe Dafgård vice ordf, Lena Rydén kassör, 

Bjarne Modigh sekreterare, Pelle Dalberg, Kjell Fransson. 

 
• Årsmöte hölls 7 mars i Ale Kulturrum. Efter mötesförhandlingarna visade 

naturfotografen Håkan Nunstedt sitt bildspel ”Att känna glädje och få livskvalitet 

genom naturfotografering”. 

• 5 april: Utflykt till Ranneberget norr om Rommesjön. Pelle Dalberg guidade. 

• 17 april: Klädbytardag i Ale Kulturrum med Monica Svensson som samordnare. 

• 3 maj: Bilsafari i de viltrika markerna runt Livered och Koberg. 

• 14 juni: Nattskärreutflykt till Mettjärnsområdet på Vättlefjäll. Våran fågelkunnige 

guide denna kväll var Owe Andersson. 

• 19 juni: De vilda blommornas dag. Anneli Börjesson ledde denna blomstervandring 

mellan Nödinges tågstation och Storaviken. 

• 11 september: Svamputflykt i Starrkärrstrakten med Kjell Fransson. 

• 2 oktober: Utflykt till de viltrika markerna vid Livered. 

• 16 oktober: Fågelskådning vid älven. Martin Börjesson var ”fågelvärd”. 

• 1 november: Säsongen som gått. Medlemmar visade sina bilder från året i Ale 

Kulturrum. 

• Föreningen har ansvarat för skötseln av Rannebergsstigen i Älvängen. Och genom 

arbetet erhållit föreningsbidrag från Ale Kommun. 

• Den gemensamma Risvedengruppen för Naturskyddsföreningens kretsar i Ale, 

Alingsås och Lerum har fortsatt arbetet att långsiktigt skydda kvarvarande 

gammelskog i Risveden. Alekretsens representanter i gruppen har varit Martin 

Börjesson och Leif Danielson. Fyra områden har under året inventerats på mossor och 

lavar med hjälp av Svante Hultengren.  

• Det långsiktiga arbetet med att skydda skog har i år resulterat i tre nya Naturreservat i 

Risveden. Iglekärr, Färdsleskogen och Risvedens Vildmark. 

• Tomas Grönlund har fortsatt inventeringarna av arter i St Gettjärnsområdet och 

kompletterat resultaten till reservatsansökan som sändes till Länsstyrelsen 2015. 

• Dialog har förts med Skogsstyrelsen och Ale Kommun angående skogsavverkning i 

Knapptorpsområdet i Älvängen (tyvärr så avverkades skogen). 

• På förfrågan från Länsstyrelsen har status på backsvala i Relsbo sandhåla 

kontrollerats. Tyvärr ingen konstaterad häckning 2015 eller 2016. 

• Under året har styrelsen haft 10 protokollförda möten. 

• 2016 hade Naturskyddsföreningen i Ale 579 medlemmar. 

 

 

Alafors 2017-02-27 

 

 

Martin Börjesson, ordförande 


