
 

VERKSAMHETSPLAN 2023 

Inledning  
2023 års verksamhet grundar sig på stadgarna och föreningens tolv långsiktiga mål 
(fram t o m 2025). Fokus för föreingens verksamhet under 2023 är att fortsätta 
stärka vårt samarbete med Hässleholms kommun och länsstyrelsen Skåne. Under 
2023 ska föreningen också utveckla gemensamma aktiviteter som långsiktigt stärker 
en positiv utveckling av den biologiska mångfalden i Hässleholms kommun och som 
ger en insikt för allmänheten och våra medlemmar hur viktigt det är med en biologisk 
mångfald.  

Corona-pandemin har gjort djupa avtryck i föreningens verksamhet och vi märker av 
det fortfarande i mindre antal deltagare på våra aktiviteter. Vi hoppas att trenden 
bryts 2023 och att vi går mot ett normalt föreningsliv med många aktiviteter och 
deltagare.  

Styrelsens uppdrag 

Styrelsen följer samhällsutvecklingen lokalt, regional och nationellt. Styrelsen skapar 
och upprätthåller relationer med beslutsfattare och tjänstemän i Hässleholms 
kommun, kommunens bolag och länsstyrelsen Skåne, för att ta tillvara naturens och 
våra medlemmars intresse. Styrelsen kan initiera projekt som identifierats utifrån 
den egna omvärldsbevakningen. 



Syftet 
Verksamhetsplanen är ett redskap och inriktningsdokument för styrelsen att arbeta 
med under kommande år.  

• Vi fortsätter med vår traditionella föreningsverksamhet, dvs. innemöten, 
studiebesök, temakvällar, träffar med fågel-, flora-, småkryps-, 
naturFOT0grupperna och familjegruppen och exkursioner, både kortare och 
längre.  

• Vi avser att medverka på Fågelskådningens Dag, Den Biologiska Mångfaldens 
Dag, De Vilda Blommornas Dag och Hovdala Skördefest för att informera om 
GBF:s verksamhet och värva nya medlemmar. 

• Vi har för avsikt att genomföra en Bioblitz under året 

• Vi remissbehandlar natur- och miljövårdsfrågor.  

• Vi arbetar för att få till stånd fler våtmarker, vilket kan bidra till att vi får ett 
storkhägn i kommunen.  

• Vi arbetar för att skapa bi-paradis vid lämpliga lokaler.  

• Vi arbetar för en biologisk mångfald genom att bl.a. inventera och informera 
om invasiva växt- och djurarter.  

• Vi arbetar för att skapa ett Naturforum/Naturum 

• Vi arbetar aktivt för att påverka kommunen och Trafikverket att värna den 
biologiska mångfalden.  

• Vi marknadsför fotoboken ”Smultronställen” och ”Naturguide Hässleholm 52 
pärlor”.  

• Vi fortsätter med naturvårdsarbete på slåtterängen i Åraslövs mosse, 
Vannaröds Ängskrona och på stäppen i Lommarp. 



• Vi fortsätter arbetet med en familjegrupp i GBF för att inspirera barn och 
ungdomar att delta i vår verksamhet.  

• Vi genomför följande inventeringar 2023: Andfågelräkningar (fyra), nationella 
våtmarksinventeringen (ca 20 lokaler), inventering av hussvalor, inventering 
av vedlevande insekter, fladdermusinventering i Ignaberga, orkidéinventering 
vid Åraslövs mosse och ev. kompletterande florainventering.  

• Vi undersöka möjligheten till samarbete med förskolor och Mötesplats 
Ljungdala.  

• Utvecklar och underhåller Facebookgruppen med målet, minst 1 400 
medlemmar. 

• Vi värvar fler medlemmar med målet 1 000 medlemmar.  

• Vi underhåller fågeltornet, vägen till tornet och tar bort sly vid Finja båthamn. 

• Vi påverkar berörda så att den biologiska mångfalden ökar i Magle våtmark. 

• Vi ser över föreningens lokalbehov både vad det gäller Spindellokalen på 
Österåsgatan samt Läredaskolans aula.  

Styrelsen för Göingebygdens Biologiska Förening 


