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Verksamhetsberättelse för 2016 
På årsmötet hade vi besök av Ewa Lilliesköld, som visade bilder och berättade om natur i 

Hjotrakten. Ewas fågelbilder är fascinerande och föredraget var mycket uppskattat. 

Traditionsenligt serverades fastlagsbullar och kaffe. Frida Molin avtackades för sin tid i 

styrelsen. 

Den 19:e mars var det Earth Hour. Denna gång började arrangemanget bakom Bellevue, där 

fackeltåget startade. Tal hölls i kyrkan av Jakob Widén. Detta var ett samarrangemang med 

bl.a. Hjo kommun, Svenska kyrkan och Friluftsfrämjandet.  

Andra lördagen i april var det dags för den årliga räfsningen av ängen i Långeruder. Ett litet 

gäng med minst tre generationer gjorde en insats för den biologiska mångfalden. 

En kväll i maj träffades vi vid Missveden för att studera hur gallringen vid bäcken hade 

påverkat floran. Vi hittade många olika växtarter och förundrades över naturens rikedom. 

Sent på kvällen dagen före nationaldagen samlades vi på Hammarsjorden för att njuta av 

försommarnatten. Vi hade en eld bakom Hammarnskolan där vi bjöd på korv och kaffe. Ett 

tiotal personer deltog i vandringen i dalgången under Naturnatten. 

I mitten av augusti var det dags för slåtter i Långeruder. Minst fem liar och ett antal räfsor 

hanterades av medlemmar, som ville göra en naturvårdsinsats och vi hann fint med arbetet. 

Under miljövänliga veckan deltog kretsen genom att dela ut informationsmaterial på Ica. 

Årets stora satsning, liksom 2015, var skogsdagen, denna gång i Korsberga. Årets rubrik var 

”Att sluta med kalhyggen – och sen då?”. Mikael Karlsson från Silvaskog och Viveca Luc från 

Skogsstyrelsen föreläste. Efter lunch med linssoppa var det fältvandring med olika stationer 

och övningar. Lunning av grovtimmer med häst, manuell huggning av stora träd och 

naturnära skotning med maskin var några av stationerna. Alla blev varse att det går att bruka 

skogen med nya och nygamla tekniker och redskap och på ett mer varsamt sätt än det 

gängse kalhyggesbruket. Sveriges Hästkörare, Studiefrämjandet, Silvaskog och 

Skogsstyrelsen var medarrangörer och ett hundratal deltagare lockades till skogsdagen. 
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På hemsidan finns bilder och beskrivningar från flera av årets arrangemang. 

 

Under 2016 har vi haft flera styrelsemöten och kretsen har varit representerad vid såväl 

läns- som riksstämma. 

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 223 (220) varav 85 (88) var familjemedlemmar. Förra 

årets siffror inom parentes. 
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