
Naturskyddsföreningen i Vilhelmina Verksamhetsberättelse 2020 

Hela verksamheten under 2020 har präglats av coronapandemin och de flesta aktiviteter och möten 

har fått ställas in, hållas digitalt eller via telefon. Styrelsen har sammanträtt i fysisk form en gång, 

utöver styrelsemöten på distans. Året har innehållit en utflykt, två bildvisningar och ett relativt 

omfattande jobb med att stoppa skogsavverkningen på Hästbergen, väster om Saxnäs, Marsfjällen. 

Årsmötet hölls i mars, med viss tvekan men ändå i hopp om att kunna genomföras säkert på Folkets 

Hus i Vilhelmina. Med en relativt stor lokal och gott om plats mellan deltagarna kändes det som 

mötet blev bra. När stämman avslutats så bjöds fika och Nils Åslund visade bilder och berättade om 

vad barmarkssäsongen innebär för hans företag och vilka jobb som utförs i förhållande till väder och 

säsong. 

Möten via telefon och digitala arbetsverktyg har gett styrelsen möjlighet att hålla bra kontakt trots 

pandemin. Möjligheten att träna det här sättet att ha möten ger oss flexibilitet att i framtida ärenden 

med kort varsel hålla möten även om vi inte kan träffas på samma plats. Vi har haft fyra 

styrelsemöten på detta sätt under verksamhetsåret 2020. Telefonmöte 2020-05-06, 2020-07-10 samt 

möten via digitala arbetsverktyget Zoom 2020-12-09 och 2020-12-21. 

Luciamötet blev annorlunda då vi oftast träffas för styrelsemöte med bildvisning och luciafika. Denna 

gången blev det möte via Zoom och vi lyckades även hålla en liten bildvisning från de skidturer vi haft 

i Hästbergen under årets inventeringar där. Med hjälp av vår eminenta artguru Isak Vahlström blev 

det även ett mini-artquis vid bildvisningen. Luciamötet och mötet den 21/12, där vi hjälptes åt att 

författa ett svar på Skogsstyrelsens yttrande till Förvaltningsdomstolen angående överklagan för 

Hästbergen, blev de sista mötena för verksamhetsåret. 

Av de aktiviteter som fanns med i årets program blev det endast skidutflykten till Gråtanliden för att 

titta efter vårtecken som kunde fullföljas. Tomas Nybrand guidade turen och på plats fanns även en 

journalist som gjorde en stor artikel om utflykten för Västerbottens Folkblads och 

Västerbottenskurirens gemensamma helgbilaga. Det blev en fin artikel i tidningen där Inga Olofsson 

blev uppmärksammad med sitt långa och aktiva fågelintresse. Åtta deltagare kom till skidutflykten 

som vi oftast håller med en tanke på Hans-Gunnar Norman.  

Hästbergen: Ett omfattande jobb inleddes under våren efter att Nils Åslund reagerat på att det 

trampats en vinterväg för avverkning utmed kraftledningen från Tvärberget till Hästbergen strax före 

jul. Då börjar Nils sätta sig in i hur Vilhelmina kommuns skogsförvaltning sköts och hur det brukar gå 

till vid avverkning. Han kontaktar och frågar ut alla inblandade; Vilhelmina kommun (ägare), 

Skogssällskapet (skogsförvaltare) och Skogsstyrelsen (ansvarig myndighet). Handlingarna om ärendet 

begärs ut och Evelina Danielsson och Nils Åslund jobbar vidare med ärendet med stöd av den lokala 

kretsen. Det framkommer många oklarheter i skötseln av Vilhelmina kommuns skogar. Media börjar 

visa intresse och Nils visar området för både lokal radio och Västerbottens Folkblad. Skogssällskapets 

representant för fjällområdet, Lars Lundgren, kommer upp och Nils och Evelina åker skidor med 

honom för att visa sina iakttagelser. Evelina skriver en skrivelse till kommunstyrelsen och ett 

medborgarförslag till kommunfullmäktige för att uppmana kommunen att ta mer hänsyn till 

naturvärden i förvaltningen av den kommunalt ägda skogen. Vi får hjälp av Micke Eldborn att filma 

skogen på Hästbergen med drönare och han klipper sedan ihop en kortfilm som kretsen sprider i 

sociala medier för att uppmärksamma allmänheten. Evelina startar en namninsamling på skiftet.org 

som snabbt får över 3 000 underskrifter. Med hjälp av sakkunniga på Naturskyddsföreningens 

rikskansli överklagar kretsen, tillsammans med länsförbundet i Västerbotten, avverkningstillståndet 

till Förvaltningsdomstolen vilket gör att tillståndet inte vinner laga kraft och skogen står därför 

fortfarande kvar. Gediget jobb av Evelina med flera fina skrivningar m.m. (samt av eldsjälen Nils 

Evelina tjuvar in en kommentar) Fortsättning följer! 
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Med denna sammanfattning av senaste verksamhetsåret vill jag rikta ett stort tack till en engagerad 

kretsstyrelse och ett rätt så fullspäckat år trots pandemins följder. Jag är mycket glad över att vi 

kommit så långt med arbetet att ge skogen en chans. 

Nils Åslund  

  

 


