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Efter att ha vant oss med möten digitalt så har vi haft 6 st styrelsemöten digitalt och övrig kontakt via 

messanger, telefon och mail. Fyra utflykter, två bildvisningar och en digital föreläsning om skogen 

samt ett föredrag. Samarbete med Medborgarskolan har skett vid annonsering, utskrifter och möten. 

Årsmöte hölls digitalt den 24:e mars. Efter att stämman avslutats så höll Isak Vahlström en 

bildvisning och berättade om vad som hänt i den stora skogsutredningen som han varit delaktig i där 

de inventerat stora arealer med hjälp av helikopter som visat sig vara väldigt effektiv 

inventeringsmetod för stora områden. Efter bildvisningen berättade Björn Andresen om den 

internationella digitala klimat och fredskonferensen Action from the Heart som han deltagit i. 

Den 13:e april arrangerade vi en digital föreläsning med skogsekolog Jon Andersson från Umeå. Jon 

har specialiserat sig på att ta fram digitala skogskartor som visar avskogning och 

skogsbilvägutbyggnaden över tid. Under föreläsningen förmedlades en bild av att vi i svenska 

fjällkedjan har kvar den största sammanhängande naturskogen bland ett fåtal andra relativt 

opåverkade skogar i Europa och det gav en tydlig känsla av hur viktigt det är att bevara detta. Ett 

mycket lärorikt föredrag som drygt 30 personer deltog i. Deltagarna kunde varit några till om de inte 

behövt föranmäla sitt intresse. 

25:e april guidade Isak Vahlström vinterns skidutflykt och platsen var Blaikfjällets naturreservat. Tre 

helt nya ansikten från Dikanäs och en deltagare från Grunsjö deltog och det var kul när de övriga 

stammisarna från Vilhelminakretsen var upptagna med annat. Urnlav som är lite av en specialare i 

små granar på lågfjällsmyrar sågs. 

Fågelskådarkväll vid Dubbelbeckasinernas spelplats i Klimpfjäll var temat den 18 juni när 2021 års 

fågelskådning hölls. Lite sent på våren för att skåda i den prunkande grönskan men beckasinerna 

snålade inte med spelet och fåglar kunde ses stående på stock och sten i sin iver att synas bra. Utöver 

Nils Åslund som guidade utflykten så deltog en handfull lokalbor från Kultsjödalen och ungefär lika 

många långväga tillresta som anslöt då de ändå var på plats.  

Skogsutflykten med Isak Vahlström och Yasmine Kindlund som skulle hållas vid Sjulsberget norr om 

Storsele fick flyttas till Råberget utanför Ulvoberg på grund av en skogsägare som var fientligt inställd 

till aktiviteten och förbjöd oss att åka bil in till Sjulsberget. Skogen som besöktes istället visade sig 

vara full med lämpliga arter att titta på och öva sitt artkunnade på så med Isaks och Yasmines 

kunnande blev det en toppentur med fint gammelskogsexempel och trevliga samtal både vid träden 

och fikabrasan.  

Den 14:e oktober förevisade Länsstyrelsen i Västerbotten hur de jobbar med flottledsåterställning av 

bäckar i liten skala med handkraft och motorvajerspel. Kvällen började med att Magnus Lindberg från 

Länsstyrelsen visade en lokal med flodpärlmussla i Stalonbäcken där det antagligen varit mycket mer 

musslor innan flottledsrensningen och dammbygget vid Stalonsjön. Efter det så visade Evelina 

Danielsson som jobbat tillsammans med Olof Nissilä under sommaren med att lägga tillbaka 

stenblock och skapa naturligare vattenmiljö hur de jobbar praktiskt med att dra och bända stenar så 

de hamnar på bra ställen. Kvällen avslutades med middag ute vid elden och 12 personer deltog. 

Luciafikat den 14:e december hölls traditionellt med bildvisning och fika för allmänheten vid Folkets 

Hus i Vilhelmina. Yasmine Kindlund visade bilder och berättade om fjällväxter från sommarens 

inventering. En trevlig kväll som var efterlängtad eftersom medlemmar och allmänhet varit så 

restriktiva med att träffas och det nu lättat med restriktioner. 
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Vi nådde stor framgång i avverkningsförfarandet angående Hästbergen. I mars kom svaret från 

förvaltningsrätten i Umeå att vi vunnit målet. Förvaltningsrätten upphävde det överklagade beslutet 

om avverkning den 31 mars och återförvisar ärendet till Skogsstyrelsen för fortsatt handläggning. Vi 

vann helt enkelt!!  Skogsdebatten engagerar fler och fler och vi i Vilhelminakretsen gläds nu åt att 

Anna-Sara Karlsson engagerat sig så bra i skogsärendet vid Andersmark som vi i föreningen också 

engagerat oss i och Isak inventerat. Vi har också glädjande besked som tyder på att den skogen 

troligtvis klarar sig från avverkning. Citronporingen är en art som Isak hittat just där och det är lite av 

en ljusglimt i det ärendet. Ett andra hoppfullt ärende är området längs med Vojmån vid Strömåker 

som Isak uppmärksammat och inventerat. Efter ovanligt lite påtryckningar så gav SCA skog med sig 

och intentionen från bolaget är att skydda strandskogen.  

Så vi kan nu kanske glädjas åt att skogsdebatten verkar nå fram till privatpersoner och allmänhet och 

det är inte bara på industrins villkor som debatten hörs och syns. 

Vi har sökt och beviljats stöd från länsförbundet i Västerbotten på 10 000 kronor som vi kommer att 

köpa kikare och luppar för som kan användas vid våra gemensamma utflykter i föreningen och lånas 

ut till skogsinventering och liknande. Ljudboxar för avlyssning av fåglar har köpts in till länsförbundet 

i Västerbotten och vi i Vilhelminakretsen kommer att låna och förvalta ett par av dessa med start 

under 2022. 

Med den här sammanfattningen vill undertecknad tacka för allt konstruktivt arbete vi i föreningen 

bidrar med för att skydda naturen runt omkring oss. Föreningens syn på naturskydd och 

omställningen till en miljövänligare livsstil känns obekant och i många fall obekväm för många. Därför 

gäller det att vi står upp för naturen och klimatomställningen för att synliggöra nya möjligheter i 

mångas ganska traditionella livsstilar där förändringar är oönskade. Det är en ynnest att få vara 

delaktig i detta och att vi i många fall kan göra det på ett roligt och lärorikt sätt. 

 

Nils Åslund, sekreterare     2022-03-20  

  


