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Verksamhetsberättelse för år 2020 

Naturskyddsföreningen Motala är en lokal förening (krets) med en egen styrelse. Till kretsen hör 

totalt 556 aktiva medlemmar. Alla medlemmar förutom familjemedlemmar uppgick vid årets slut till 

360 medlemmar. 

Naturskyddsföreningen i Motala har genom verksamhetsplan för år 2020 bedrivit en verksamhet 

som har  

- verkat för att väcka och underhålla människors känsla för naturen och dess värden genom 

att ha bjudit in medlemmar och icke-medlemmar till Soldatängen under samtliga årstider 

samt bjudit in till föreläsningar med natur- och samhällstema och ordnat med utflykter till 

stadsnära naturreservat och skogsområden runt om i kommunen, 

- verkat för att människans samhällen och dess verksamhet ska anpassas efter naturens 

förutsättningar genom att ha deltagit och yttrat oss i tidigt skede vid kommunala planprojekt 

samt fört en öppen diskussion och informerat om pågående kommunala planer och projekt 

genom sociala medier och debattartiklar på våra hemsidor och i dagspress, 

- väckt opinion och påverkat beslut rörande naturskydd och miljövård samt verkat för att 

skydda och vårda värdefull natur genom att under en längre period arrenderat Soldatängen 

som vårdats genom kontinuerlig skötsel, genom att föra en öppen dialog med kommunala 

tjänstemän och genom att vara samrådspart för planer och program i kommunen.  

 

Naturskyddsföreningen i Motala har genom praktiskt arbete på Soldatängen samt genom att 

informera om och delta på Biologiska Mångfaldens Dag, arbetat för att den biologiska mångfalden 

ska synliggöras och bevaras. 

Naturskyddsföreningen i Motala har genom bl.a. samarbete med Studiefrämjandet och Motala 

bibliotek anordnat Café Planet och delning av tips i sociala medier, uppmuntrat människor till hållbart 

levande med utgångspunkt i de globala målen. Därutöver har utflykt gjorts till bl.a. Åfallets 

skogsträdgård och naturreservat i angränsande kommuner. 

 

Tyvärr har flera planerade evenemang behövt ställas in på grund av rådande coronapandemi. Få 

har valt att delta på de vi genomfört.  
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Administrativa uppgifter 

Organisation Naturskyddsföreningen Motala 

Organisationsnummer 824001-0606 

Firmatecknare Rolf Ström och Line Holgerson 

Styrelsen för period mars 2019 - mars 2020 

Ordförande mars 2019-mars 2020 Line Holgerson 

Vice ordförande Karin Frisell  

Sekreterare -  

Kassör  Rolf Ström 

Ordinarie styrelseledamöter Inger Rosenberg, Eva-Britt Kemmer, Malin Thörnblom och Karin Frisell 

Suppleant  Jonas Nordén 

Övriga funktionärer 

Revisorer Per-Gunnar Igelström, Maud Johnsson 

Revisorsuppleant Peter Jern 

Valberedning  Rolf Wedding och Jonas Lundbladh  

Hemsidesansvarig och ansvarig utgivare Rolf Ström  

Facebookadministratörer Rolf Ström, Rolf Wedding, Jonas Nordén och Line Holgerson  

Kontakterpersoner Soldatängen Rolf Wedding samt Thomas Lundqvist, och Bo Johansson  

Postmottagare Line Holgerson 

Samverkan och medlemsorganisationer 

Naturskyddsföreningen i Motala (kretsen) har under året samordnat flera programaktiviteter med 

Motala Biologiska förening samt med Studiefrämjandet och Motala Bibliotek. 

Naturskyddsföreningen är medlemsorganisation i Studiefrämjandet. Kretsen samverkar med 

Studiefrämjandet i Östergötland och sammanträder i Studiefrämjandets lokaler på Urban Hjärnes 

väg 11 i Motala. December 2020 flyttade Studiefrämjandet till nya lokaler, till f.d. Kakelmässan. 

Tillsammans med Studiefrämjandet och Motala Bibliotek har kretsen under 2018 startat en 

föreläsningsserie under Studiefrämjandets etablerade koncept Café Planet.  
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2020 genomfördes 3 st. Café Planet-tillfällen under 2019.  

Naturskyddsföreningen i Motala är också representerade i Motala ströms vattenråd. Totalt deltog 

kretsen med representant på ett antal mötet.  

I Naturskyddsföreningen Östergötlands styrelse är Rolf Ström från motalakretsen kassör. Jonas 

Nordén är också representant i Naturskyddsföreningen Östergötland.  

 Den Handla miljövänligt-grupp som kretsen tillhörde avvecklades januari 2018.  

Sammanträden  

Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen hållit 8 protokollförda möten. Besluten har fattats i fullt 

samförstånd utan reservationer. Dessutom har underhandskontakter via telefon, whatsapp-grupp 

och e-post upprätthållits mellan styrelsens ledamöter och suppleant.  

Årsmöte med 19 deltagare hölls den 8 mars 2020 i studiefrämjandets lokaler. Jonas Lundbladh 

berättade om sina resor till Island. Konstituerande möte hölls den 24 mars.   

Kommunikation 

Kommunikation med kretsens medlemmar har skett genom mailutskick samt via Facebook och 

hemsida.  

Hemsida: https://motala.naturskyddsforeningen.se/  

Facebook: https://www.facebook.com/motala.naturskyddsforening/ 

På styrelsemötet den 3 april 2017 beslutades att upprätta en extern hemsida www.naturskydd.nu 

samt ansöka om utgivningsbevis för databas. Beslut erhölls den 12 april 2018 av myndigheten för 

press radio och tv (dnr 18/00796). Rolf Ström är utsedd som ansvarig utgivare för den nya 

hemsidan. Hemsidan används främst för debattartiklar och publicera samrådsyttranden.  

Utskick av Årsprogram 2020 skickades ut via mail samt via postgång med PostNords tjänst Skapa 

Utskick  till samtliga medlemmar i medlemsregistret Rutger som inte hade STOP-kod. 

Programpunkterna fanns också tillgängliga på hemsidan. Tillkommande programpunkter och 

eventuella ändringar av programpunkter publicerades på hemsidan och på Facebook. Vid vissa 

tillfällen har också ändringar skickats ut via medlemsmailen. 

Samråd och yttranden 

Kretsen har under året deltagit i samråd och lämnat samrådsyttrande för  

- Detaljplaneprogram för Bromma, Kärsby och Djurkälla (20-08-31) 

https://motala.naturskyddsforeningen.se/
https://www.facebook.com/motala.naturskyddsforening/
http://www.naturskydd./
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- Översiktsplan – ÖP2030 (21-01-08, med förlängd samrådstid från ord. 20-12-04) 

- Bråta hagar (20-11-09) 

 

Publikationer i dagspress 
Följande debattartikel samt andra artiklar har publicerats i Motala Vadstena Tidning (MVT) och 

Corren under 2020 

- VI REPRESENTERAR VÅR GEMENSAMMA NATUR (20-11-17)  debattartikel om att värna vår 

demokrati och natur, där rätten att överklaga kommunala beslut bl.a. är upprinnelsen till denna debatt. 

- Föreningens jobb ger resultat – ser en ökning (20-08-10) 

- Föreningen kritiserar sjönära bostadsplaner (20-08-05) 

- Länsstyrelsen nöjd med svaret till kommunen (20-08-05) 

- Kommunen backar - trädfällning i Varamon avbryts (20-06-18) 

- Beslut om trädfällning i Varamon upprör (20-06-14) 

- De vill lyfta fram naturen i Motala (förslag till biosfärområde) (20-05-22) 

 

 

Länkar till debattartiklar och återpublicering av bl.a. Naturskyddsföreningens Facebook-poster 

(nationella) samt inlägg från andra organisationer och Motala kommun har delats på Facebooksidan.  

Aktiviteter under 2020 

De aktiviteter som genomförts under året var: 

- Totalt 12 arbetsdagar på Soldatängen som innefattade torrängen med slyröjning, hamling, 
nersågning av buskar, fällning av träd, risdragning, bortkörning av ris, fagning, körning med 
slåtterbalk, lieslåtter, räfsning och bortforsling av slaget gräs 

- Kosläpp på Soldatängen med möjlighet att träffa bonden 

- Fjärilssafari på Soldatängen med ledare 

- Kretsstämma (årsmöte) med efterföljande  

- föreläsning  

- Anordnade Biologiska mångfaldens dag-aktivitet den 22 maj med Bioblitz i Bromma-Kärsby 
samt besök till Holmsjöhultsängen i Finspång med MBF 

- Anordnade Vilda blommornas dag, Bo guidade 

- Totalt tre slåtterhelger i augusti samlade både nya och rutinerade deltagare.  

- Besök på Åfallets visningsträdgård i Haddebo, Närkesberg 

- Utflykt till Råå uddar med guidad tur 
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-  Totalt 3 st Café Planet på Motala Bibliotek.  

- Utflykt till Motala ströms ravin, Ljungsbro 

 

Övriga planerade programpunkter ställdes in på grund av coronapandemin. Inga deltagare dök upp 

under Halloween-aktiviteten. 

Pågående och avslutade projekt samt återkommande programpunkter 

Projekt Biosfärområde: Motala Vätterbygd  
Projektet startade under 2016 och LONA-projekt som finansieras genom statliga bidrag. Projektet 

beviljades förlängning t.o.m. 2019. Syftet med projektet är att lyfta fram hållbarhetsfrågorna och 

skapa ett modellområde för hållbar utveckling genom att samråda med olika intressenter.  

Projektet avslutades med slutmöte den 8 oktober 2020. Mötet, som var ”Corona säkrat”, 

genomfördes med 13 deltagare bestående av politiker från fyra partier, näringslivsstrateg och 

landsbygdsutvecklare från Motala kommun, besöksnäringsutvecklare från Tillväxt Motala samt 

representant från LRF och medlemmar från Naturskyddsföreningen i Motala.   

Rolf Ström har lett projektet med att ta fram en förstudie. Målet med studien är att långsiktigt bevara 

biologisk mångfald och gynna social och ekonomisk utveckling med lokal förankring. Syftet med 

förstudien är att skapa samarbete mellan olika intressentgrupper och få en integrerad 

landskapsanalys med helhetssyn och stärkt delaktighet att verka för en långsiktig hållbar utveckling.   

Då Lona-projektet avslutats har bidragsöverskottet på 40 973,45 kr, som representerar nedlagt 

ideellt arbete, intäktsförts i årsbokslutet för 2020.   

Resultatet finns presenterat i ett kompendium ”Slutrapport – LONA-projektet: Förstudie av 

förutsättningarna för ett biosfärområde inom Motala sjönära naturlandskap och rika kulturbygd vid 

Vättern”.. Rapporten finns tillgänglig på hemsidan under rubriken ”projekt och” Förstudie: 

Biosfärområde i Motala” 

Projektet avslutades med slutmöte i oktober 2020.    

Café Planet 

Café Planet anordnades tillsammans med Studiefrämjandet och Motala bibliotek med följande tema 

under 2020: 

- Naturens rättigheter- Kan en sjö ha rätt att finnas?  

- Skogsträdgårdar (inställt pga pandemin) 
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- Hur man handlar lokalt producerad mat 

Café Planet ska vara en mötesplats för de som vill prata och diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor 

med andra och är ett koncept utvecklat av Studiefrämjandet.  

Tycklingetornet 

Vanligtvis träffas  kretsarna från Motala och Vadstena vid Tycklingetornet i Vadstena två gånger per 

år – första måndagen i maj och första måndagen i september – en tradition som lever kvar sedan 

1994 då Motala och Vadstena var en gemensam krets. Under 2020 ställdes träffarna in p g a 

Coronapandemin. 

Soldatängen  

Arbetet med slåtterängen har nu pågått sedan 1994. En allt större yta har befriats från sly och 

buskar samt en del träd. Detta, tillsammans med slåtter och efterbete av några unga djur av 

nötboskap, har berikat ängens flora och fauna. För arbetet på ängen får föreningen årligen stöd 

genom Jordbruksverket.  

Arbetsåret på Soldatängen består av röjning under hösten, vintern och tidig vår, fagning på våren 

och slåtter på eftersommaren följt av efterbete av några nötdjur. Betesdjurens närvaro har lockat 

åtskilliga personer att titta på dem. 

Runt en del av ängen och åkerlyckan har gammaldags gärdsgårdar satts upp.  

På ängen växer i allt större antal bl.a. de tre rödlistade arterna skogsklocka, fältgentiana och 

hartmansstarr. Även mer vanliga ängsväxter har ökat betydligt i antal, sedan kretsen började sköta 

ängen på gammalt sätt igen. Det finns idag två djupare dammar för att möjliggöra spridning av större 

vattensalamander. Ängen är också en viktig lokal för trumgräshoppan.  

Vi har tillgång till ett skjul inte långt från ängen, där vi förvarar all utrustning och alla redskap för 

ängsarbetet. Det är en fördel att ha det vi behöver på plats. 

Kvigor från Älmtomta betade ängen från maj till november och flera personer hjälptes åt att ha tillsyn 

på djuren. Elen till stängslet runt Soldatängsområdet kommer från ett solcellsdrivet batteri.  

På ängen finns tre stycken evighetsbjörkar som pekats ut av Motalakretsen. Motala kommun har 

pekat ut en evighetsek. 
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Ett projekt pågår tillsammans med Motala kommun för att ta fram informationsskyltar till 

Soldatängen. Projektet försenas p g a coronapandemin. Dessa kommer troligtvis invigas under 

2021. 

Flera träd fälldes under 2020 för att öka solinsläppet på slåtterängen. Sly rensades utmed 

kraftledningsgatan och fler träd hamlades. I april fick vi också hjälp av brukshästen Alvin med förare 

att flytta på ett par stockar. 

Arbete pågår att ta fram en uppdaterad skötselplan för Soldatängen, vilket görs av Motala kommun i 

samråd med Naturskyddsföreningen i Motala.  

Lövtäktsåtagande (hamling) gentemot Länsstyrelsen har förlängts med fem år, dvs t.o.m. 2025. 

Åtagandet innebär att varje hamlat träd ska hamlas minst 1 gång senast 1 oktober 2023. Alla 

hamlade träd har prickats in med GPS av föreningen.  

Hilltorps våtmark 

Motala kommun har tillsammans med lokalföreningen beviljats projektbidrag för hydrologiska 

utredning av Hilltorps våtmark om 20 000 kr från riksföreningen. Ett avtal har upprättats mellan 

kommunen och föreningen och kommunen ansvarar i stora delar att villkoren efterlevs.  

Under 2020 har kommunen sökt ytterligare LONA-bidrag för att genomföra utredningen genom 

upphandlad konsult.  

 

Tack 

Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar för ett mycket gott samarbete under det gångna året. 

Motala, februari 2021 

Line Holgerson, Rolf Ström, Inger Rosenberg, Eva-Britt Kemmer, Karin Frisell, Malin Thörnblom och 

Jonas Nordén. 


