
 
 
Verksamhetsplan 2022 
 

Verksamhetsplanen består delvis av programmet för 2022, med reservation för förändringar till följd av pandemiläget. Utöver 
programaktiviteterna kommer vi fortsätta det löpande arbetet med att svara på inkommande förfrågningar och ärenden, bevaka 
natur-, klimat- och miljöfrågor och driva påverkansarbete gentemot olika samhällsaktörer. Vi kommer att arbeta för bevarandet av 
värdefulla skogsområden och bidra i debatten kring klimatfrågan. Vi vill också fortsätta vårt påverkansarbete gentemot kommunen 
och H2 Green Steel där vi under 2021 initierade kontakt och bidrog med synpunkter i etableringsprocessen. Vi kommer givetvis också 
bevaka det viktiga valet 2022 och på olika sätt försöka bidra till en mer miljövänlig politik både lokalt, regionalt och nationellt.  

 

Planerade aktiviteter 

26-27 februari: Skidutflykt till Åträsk  
Skidutflykt och övernattning i Åträsks mysigaste stuga!  
 
17 mars: Årsmöte samt föreläsning om skötsel av vägkanter 
Årsmöte samt föreläsning med representanter från Trafikverket och kommunen om skötsel av vägkanter.  
 
23 mars: Uppstart Skogsgruppen 
Vi fikar och pratar om hur vi bäst kan arbeta för att skydda skog med höga naturvärden, delta i debatten och påverka beslut kring 
skogen. Bildvisning och genomgång av Artportalen. Alla nyfikna/intresserade är välkomna, inga förkunskaper krävs.  
 
26 mars: Kläd- och växtbytardagen 
Häng med på årets största och roligaste kläd- och växtbytardag!  
 
1 april: RISK – klimatet och biologiska mångfalden 
Inom ramen för Rödbergsfortets och Bodens kommuns projekt RISK ordnar vi aktiviteter i teori och praktik kopplat till biologisk 
mångfald och global uppvärmning. På Rödbergsfortet, målgrupp ungdomar. 
 
12 maj: Cykelfågelskådning vid Storavan  
Cykelutflykt med fågelskådning.  
 
22 maj: Skogsinventering  
Vi träffas och genomför en lättare inventering av ett skogsområde ägt av Bodens kommun. Vi pratar om hur vi kan känna igen 
naturvärden, kikar efter arter och läs oss tillsammans. Alla kan delta, inga förkunskaper krävs.  
 
28 maj: Bombmurkleutflykt i Sävast 
Sture Westerberg guidar oss på naturvandring nära fäbodvallen Norramarka där vi hoppas få se bombmurkla och andra naturvärden. 
 
4 juni: Förberedande grundkurs i Biodling 
Maud Jakobson från Bodens Biodlarförening ger en grundläggande föreläsning om biodling. I lokalen finns även en honungsslunga 
att se. Efter föreläsningen åker de som vill till Mauds bisamhälle i Svartbjörnsbyn. Biodlarföreningen lånar ut dräkter och utrustning.  
 
12 juni: Inspektera fågelholkar på Gruvberget 
Följ med och inventera våra 20-talet fågelholkar på Gruvberget. Vi hjälps åt att se vilka som är bebodda och av vilka arter.  
 
19 juni: Guckuskoutflykt till Åkerby naturreservat  
Vi besöker vackra Åkerby naturreservat och hoppas att få se blommande guckusko.  
 
6 augusti: Slåtterdag i Österby  
Hur stor del av ängen hinner vi slå? Vi arbetar en timma och rundar av med fika.  
 
26-28 augusti: Skördefest och miljödagar 
Besök vårt tält och prata natur och miljö, på hembygdsområdet.  
 
17 september: Barnaktiviteter med Natursnokarna 
Naturskyddsföreningens organisation för barn – Natursnokarna – håller i aktiviteter för de yngre naturvännerna, barn 3-12 år i vuxet 
sällskap. Vi leker, lär och har det roligt tillsammans i naturen. 
 
27 oktober: Miljö- och hållbarhetsinriktad föreläsning med H2GS  
Hur tas miljö- och naturhänsyn i exploateringen av H2GS, hur jobbar H2GS med hållbarhet och hur fungerar tillståndsprocessen? 
H2GS föreläser och svarar på frågor. 


