
 

 

Verksamhetsberättelse för 2018 

för Naturskyddsföreningen i Kalmar län 
 

Naturskyddsföreningen Kalmar län har en stödjande och samordnande roll för länets kretsar. 
Föreningen ska utöver detta bevaka angelägna miljö- och naturvårdsfrågor i länet. 

Föreningen leds av en styrelse där varje krets kan ha en representant, med ersättare, och en röst. 
Föreningen har möjlighet att påverka riksorganisationens verksamhet främst genom de möten 
som regelbundet hålls på länsordförandekonferenser, riksstämmor m.fl. sammandragningar på 
riksplanet, men också genom andra, informella kontakter. 

Vår verksamhet styrs, allmänt, av ”Arbets- och beslutsordning för Naturskyddsföreningen i 
Kalmar län”, antagen 2013-02-12, samt reviderad 2014-05-19. För 2018 års verksamhet 
beslutades en verksamhetsplan vid Länsstämman 2018-04-22. 

 

Hemsida och Facebook 

Vår hemsida hittas på kalmar-lan.naturskyddsforeningen.se/ och Facebook på 
facebook.com/naturskyddsforeningenKalmarLan.  

Hemsidan har blivit något mer aktiv, genom att även Jan fått redaktörs-behörighet. Men fler 
kan, och bör, rapportera om vad som händer i länet, skickas in till Claes eller Jan, den senare 
har skrivit sammanfattningar av styrelsemötena m.m.  

 

Länsstämma 

Naturskyddsföreningens länsstämma hölls söndagen den 22 april 2018, under värdskap av 
Emmabodakretsen. Stämman hölls i Vissefjärda Församlingshem, med cirka 40 deltagare. Bo 
Eddie Rossbol, f.d. politiker i Emmaboda, utsågs till ordförande på stämman. 

Årsmötesförhandlingarna avslutades med att Länsförbundets naturvårdspris delades ut till 
Christer Ek och Jan Brenander från Oskarshamn, för att synnerligen engagerat ha arbetat med 
att rädda skogsområden med höga kvaliteter. 

Efter stämma och lunch besöktes fågelsjön Hörnsjön, och sedan det strax intill liggande Kyr-
keby Bränneri. 

På den ordinarie länsstämman, enligt ovan, presenterades tyvärr ofullständiga handlingar 
rörande främst Balans- och resultatdokumenten, och sådana ej heller hade blivit utskickade. 
Därför kunde den stämman (22/4) inte ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen för 
räkenskapsåret 2017. En extra stämma utlystes till 15/5, varvid dessa dokument kunde granskas, 
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och ansvarsfrihet behandlades och beviljades. 

 

 

Styrelsearbetet 

Styrelse 2018, enligt val 22/4 

Krets  Ledamot Funktion  Ersättare 

I Länsförbundet:  Claes Gårdinger ordförande (Staffan Arvegård) 

Döderhult (Oskarshamn) Kuno Nilsson ledamot  Catharina Lihnell 

Emmaboda  Eivor Fransson ledamot  Håkan Karlsson 

Emådalen (Hultsfred) vakant ledamot  vakant 

Handbörd (Högsby) vakant ledamot  vakant 

Kalmar Amanda Axelsson ledamot  Bertil Magnusson 

Nybro Agne Johansson ledamot  Kjell Kullander 

Sevedebygden (Vimmerby) vakant ledamot  vakant 

Stranda (Mönsterås) vakant ledamot  vakant 

Tjust (Västervik) Patrick Waernbaum ledamot  Mathias Åkesson 

Torsås Kerstin Olsson ledamot  vakant 

Öland  Staffan Arvegård ledamot,  Jan Herrmann  
  tillika vice ordf tillika sekreterare 
  i styrelsen  i styrelsen 

 Stig Blomberg adjungerad kassör  

Således saknades representation från kretsarna i Emådalen, Handbörd, Sevede och Stranda. 

 

Revisorer Anders Leander, Öland och Jean Welander, Kalmar.                            

Revisorssuppleanter Börje Jonsson, Stranda och Tage Nilhorn, Stranda. 

 

Styrelsen har haft fyra sammanträden under året (19/2, 15/5, 21/8 och 30/10), förutom det 
konstituerande sammanträdet direkt efter länsstämman 22/4. Utöver detta har styrelsen 
kommunicerat via mejl. 

Styrelsens ledamöter har fortsatt att på sina möten oftast avge rapporter vad som hänt i de 
respektive kretsarna ”sedan sist”. 
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Övriga uppdrag för Naturskyddsföreningen i Kalmar län 

Styrgruppen för Regionala kansliet: Staffan Arvegård ordinarie, Catharina Lihnell Järnhester 
ersättare. 

Styrelsen för Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG: Catharina Lihnell 
Järnhester, Döderhult, med ersättare Allan Karlsson, Sevede. 

Länets Viltvårdsdelegation: Catharina Lihnell Järnhester, med Agne Johansson som ersättare. 

Länets luftvårdsförbund: Claes Gårdinger, med Renate Foks som suppleant. 

Vattenrådsansvarig: Jan Herrmann 

Grundvatten i balans: Staffan Arvegård. 

Mat- och Jordbruksnätverket: Eivor Fransson. 

Havsfrågor, Kuno Nilsson. 

Skogsfrågor, Catharina Lihnell Järnhester. 

Klimat och Energi inkl vindkraft Staffan Arvegård. 

Emåns vattenråd Emåförbundet Staffan Arvegård. 

Utbildningsansvarig: Claes Gårdinger 

Hemsides- och medlemsansvarig + Facebook: Claes Gårdinger 

 

Regionkansliet 

Kansliet för Region Sydost – länsföreningarna i Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län, 
Östergötlands län och Gotlands län är inrymt i Studiefrämjandets lokaler i Växjö. Hanna 
Karlsson har varit kansliansvarig, men var tjänstledig under hösten, efter ett litet glapp började 
hennes vikarie Charlotta Lindskog den 1 november. 

Regionkansliet leds av en styrgrupp med en ordinarie och en ersättare från respektive 
länsförening. Staffan är ordinarie ledamot i styrgruppen, med Catharina Lihnell som ersättare. 

Regionkansliets hemsida sydost.naturskyddsforeningen.se innehåller numera lite fler bidrag, 
och sköts nu av Claes Gårdinger och Jan Herrmann  

Under mars-början av maj genomfördes s.k. inspirationsträffar för länets kretsar, en för vardera 
södra, mellersta och norra delen. I Kalmar samlades ca 20 deltagare, i Oskarshamn ca 12 och i 
Västervik ca 10. Till de senare två platserna kom deltagare bara från ”värdkretsen”, medan 
andra närliggande kretsar inte deltog i detta arrangemang. Detta är olyckligt, eftersom ett syfte 
med träffarna var att gynna samarbete mellan närliggande kretsar. Hanna berättade vad hon från 
kansliet kan och vill bidra med, och från Länsförbundets styrelse närvarade 2-3 av dess ”AU”, 
dvs Claes, Staffan och Jan. 

Hanna /Charlotta påbörjade i december att förbereda annonseringen av vår kurs ”Vattenråd och 
vattenvård” (se nedan). 
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Kurser, konferenser och årsmöten 

Vårens länsordförandekonferens hölls 24-25 mars i Stockholm, Claes Gårdinger deltog där. 
Man avhandlade den dåliga kontakten mellan kretsstyrelser och Rikskansliet, vad görs med 
anledning av valet, den kommande riksstämman i Uppsala 16-17 juni, de nya 
verksamhetsriktlinjerna (kallas framledes framtidsstrategier) samt GDPR, dvs Global Data 
Protection Regulation, 
Vid Studiefrämjandets årsmöte 19 april deltog Claes Gårdinger och Staffan Arvegård. Den 
senare omvaldes som ordinarie styrelseledamot, representerande Naturskyddsföreningen, utan 
specificering till någon viss nivå. 

MKGs årsmöte hölls 25 maj, varvid Claes Gårdinger via telelänk representerade 
Länsförbundet. 

Naturskyddsföreningens riksstämma (årsmöte, vartannat år) gick av stapeln i Uppsala 16-17 
juni. Länsförbundet representerades av Claes Gårdinger, i övrigt deltog Jan Herrmann för 
Öland, Robert Gunnarsson för Kalmar och Catharina Lihnell för Döderhult. Förutom de 
sedvanliga valen av styrelse m.fl. funktionärer, redovisning av två års verksamhet och ekonomi, 
dominerades tiden av att förhandla och besluta om dels den nya Framtidsstrategin 2019-2022 
(=verksamhetsriktlinjer), dels från medlemmar/kretsar/länsförbund inkomna motioner (65). 
Riksstämman enades också kring ett upprop för föreningsfrihet och mot ett krympande 
demokratiskt utrymme för civilsamhället. Skogspriset gick till Bertil Andersson i Vimmerby. 
Något utförligare rapport finns i protokoll från styrelsemötet 2018-08-21, § 7.  
Kretskonferensen avhölls i Rimforsa 13-14 oktober. Volontärbyrån informerade bland annat 
om hur man bemöter nya medlemmar. I övrigt handlade konferensen om 
Naturskyddsföreningens nya Framtidsstrategi (verksamhetsriktlinjernas nya namn), speciellt de 
globala miljömålen och Agenda 2030. Kretskonferensen lockade 24 deltagare, varav cirka 
hälften från Kalmar län, nämligen Jan Herrmann och Staffan Arvegård från Öland, Kerstin 
Olsson från Torsås, Martin Arvidsson från Kalmar, Lena Hjelte från Emådalen/Målilla/, Carina 
Beijer från Sevede/Vimmerby, Heléne Bolinder och Håkan Karlsson från Emmaboda, Lina 
Engwall från Nybro och Renate Foks från Stranda/Mönsterås/ 

Höstens länsordförandekonferens i Tyringe 20-21 oktober bevistades av Claes Gårdinger. 
Johanna Sandahl pratade om vad som är aktuellt inom politiken. Karin Lexen informerade om 
vad som händer på rikskansliet, och hur valarbetet utvärderades. Mobiliseringsavdelningen 
informerade om sitt arbete och dataskyddsförordningen GDPR. 

Skogligt Distriktsråd i Kalmar län, en del av Skogsstyrelsens verksamhet, hade möte 25 
oktober i Oskarshamn, Catharina Lihnell deltog. Man avhandlade frågor om 
nyckelbiotopsinventering, grön infrastrukturplan och förebyggande arbete med skogsbränder. 

Det har under året diskuterats kurser att anordnas av Länsförbundet i samarbete med 
Regionkansliet. En av dessa idéer har under hösten tagit tydlig form, nämligen ”Vattenråd och 
vattenvård”, med syfte att inspirera till ökat engagemang i de lokala vattenråden. Ett program 
för kursen 16 mars 2019, på Skälby, har under höstens senare del utarbetats av Jan Herrmann 
och Staffan Arvegård, med föredragningar av Irene Bohman från Vattenmyndigheten för Södra 
Östersjön, Mia Svedäng sötvattensakkunnig på Rikskansliet, Renate Foks från Ostkustens 
Vattensamling och Jan Herrmann från Ölands vattenråd, samt visning av kortfilmen om 
vattenrådsarbete av Staffan Arvegård och Sebastian Jakobsson, Öland. 
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Övrigt deltagande 

Den 27 mars hade föreningen Folk och Frö ordnat en föreläsning av Mikael Karlsson, där han 
presenterade de tankar han utvecklat i sin bok ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar”. 
Kerstin Olsson, Jan Herrmann och fler? fascinerades av budskapet från Mikael. Föreläsningen 
spelades in och finns på https://folkofro.wordpress.com/forelasningar/. 

Magnus Carlson och Weeping Willows Sverigeturné besökte Kalmar 4/2, varvid en bra 
värvningskampanj med det ”stående” utropet ”bli medlem NUUU” genomfördes, vilket 16 
gjorde! Den 13 december besökte samma band åter Kalmar med sin julkonsertturné med 
ytterligare reklam för Naturskyddsföreningen. Amanda Axelsson m.fl. var där. 
Den 20 maj ordnades en exkursion för hela länets alla kretsar till Yxern, den sjö för vilken Tino 
Åbergs räddande insatser belönades med Länsförbundets naturvårdspris 2017. Staffan höll i 
denna exkursionen, men bara fyra personer deltog, förutom Staffan och Tino! 

 

 

Miljöarbete 

Länsförbundet är genom Catharina Lihnell Järnhester, med Allan Karlsson som ersättare, 
representerat i Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG. 

Handla miljövänligt-veckan gick av stapeln i Kalmar 18 augusti, och Kalmar Länsförbund har 
i år ansvaret för Sydostregionen, enligt ett rullande schema. Årets tema var ”Fixa grejen”, 
återanvändning och att kunna laga prylar. Från kretsarna i Kalmar och Torsås deltog summa 
åtta personer, från närliggande län kom fyra, och Emmaboda hade en egen aktivitet 
Staffan Arvegård hade planer på en ”val-stuga” veckorna innan politiker-valet 9 september, 
och erhöll för detta 15.000.- från Rikskansliet. Men eftersom Kalmar kommun inte tillstyrkte 
det tänkta arrangemanget, så föll projektet, och pengarna gick åter till Riks. 
Länsförbundets naturvårdspris, nu utlyst för andra året, renderade sex förslag, varav 
styrelsen utsåg Christer Ek och Jan Brenander för deras engagerade arbete med att rädda 
skogsområden med höga kvaliteter från olika hot, i trakterna kring Oskarshamn. Prissumman 
5.000.- utdelades, att delas på, samt varsitt diplom, på Länsstämman i Vissefjärda 22/4. 

Vid Riksstämman i Uppsala tilldelades Bertil Andersson, Vimmerby, Naturskyddsföreningens 
Skogspris 2018, för sina insatser för skogens biologiska mångfald, bl a initiativ till flera 
biotopskydd och naturvårdsavtal på sina marker på den stora ön Hästö i sjön Yxern. 
 

Skrivelser m.m. 

Hornsö Ekopark, som till största delen ägs och förvaltas av statliga Sveaskog, är hotad av 
avverkning i eller strax utanför ekoparken. Anledningen är ett ekonomiskt grundat ägardirektiv 
att man ska/borde avverka mer skog, pga att suget efter skogsråvara har ökat. Staten/Sveaskog 
anser att områdets ekologiska och rekreationssyften ändå ska kunna bevaras och utvecklas. 
Men ”naturvården” finner att detta är ett hot mot de mycket speciella värden, bl a höga artantal 
av skalbaggar, som finns i skogarna i Hornsö ekopark. Det vore önskvärt om naturvårds-
intressena i regionen kunde samla sig kring en aktion för att omvandla ekoparken till en 
nationalpark alternativt få hela området klassat som naturreservat. Detta har dock inte skett. 
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Nybrokretsens Agne Johansson och P-O Wångmar har samordnat protesterna från berörda 
kommuner med flera i regionen mot Svenska Kraftnäts planer på  att  bygga en ny  400 KV 
högspänningsledning från Ekhyddan strax intill Simpevarps kärnkraftverk,  via Nybro  till 
Hemsjö  i Olofströms kommun. Under stor tidsknapphet skickades en syntes av utlåtandena 
från kommunerna, markägarna och föreningarna till Svenska Kraftnät, som ett yttrande från 
Naturskyddsföreningen. 
 
 
I juli besöktes Skogsgruppen i Oskarshamn, som är ett samarbete mellan Fågelklubben i 
Oskarshamn och Döderhults Naturskyddsförening, av föreningen Skydda skogen. 
Tillsammans inventerade de några skogsområden, vilket resulterade i en skrivelse till Läns- och 
Skogsstyrelserna, till vilken fogades ett skriftligt stöd från Länsförbundets styrelse, dock 
skrivet av enbart Jan Herrmann, pga mitt i semestertider. 

Seminarium om skogsproduktion i Växjö 12 september, flyttat till 5 december 
Skogsstyrelsen, tillsammans med ”skogssektorn” (=företagen), inbjöd till detta nationella 
seminarium, vilket alltför tydligt pekar på produktion utan någon nämnvärd hänsyn till 
naturvärden och naturvård i skogen, naturvården får dock närvara. En remiss av en 
samverkansprocess mellan Skogsstyrelsen och skogssektorn skulle komma ut under hösten, 
men uppenbarligen fördröjd. Frågan är ju hur naturvården ska/kan agera för att motverka 
nämnda ensidighet på produktion, förhoppningsvis kommer skogsaktiva i Smålandslänen att 
samlas kring ett yttrande. Vi har f.n. ingen från vårt län med i den processen, men Catharina 
följer ärendet och återkommer. 
 

Ekonomi 

Årets resultat blev + 1.125.20 kr vilket är ett betydande avvikelse från budgeterade -22.200 kr. 

Orsaken till det fortsatta ackumulerandet av pengar är nog en kombination av att vi inte 
genomfört det som planerades och en kanske lite dålig ambitionsnivå. Inga kurser har 
genomförts under 2016 och inga projektresurser har ansökts om. Dessutom blev länsstämman 
billig.  

En förlustgaranti hade beslutats om för en kurs för unga miljöengagerade skribenter på Osaby 
27-30 juni. Kursen ställdes dock in pga för få sökande, och löftet behövde aldrig aktualiseras. 

Antal medlemmar i kretsarna, inkl. familjemedlemmar, vilkas andel ofta ligger på drygt 40 %. 

                      2010    2011    2012    2013    2014    2015   2016    2017   2018 

Döderhult 814 816 782 767 731 711 693 667 655  

Emmaboda 172 176 172 170 165 155 158 169 174 

Emådalen 294 308 296 284 291 256 256 258 240 

Handbörd 139 143 124 109 108 111 115 108   97 

Kalmar         1056     1182    1171    1198    1224    1204   1154    1141    1185 

Nybro 321 315 320 294 295 289 289 271 276 

Sevede 282 303 284 285 306 300 289 287 303 
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Stranda 273 278 299 291 276 268 255 248 246 

Tjust 757 776 774 763 766 755        735 734 735 

Torsås 131 138 141 137 136 141 124 132 150 

Öland 541 590 572 580 593 571 567 570 596 

Länet totalt 4775    5046 4941 4878 4891 4761 4635 4585  4657 

Utveckling sedan föregående år är i flertalet fall ökning, mest i Torsås, +14 %. Några få visar 
några få % minskning, och Handbörd och Emådalen visar drygt 10%. Sett över de senaste tre 
åren (# 2018 / # 2015%) visar ofta på några få % minskning, i några fall dock ökning (Sevede, 
Torsås och Öland, och mest i Emmaboda, + 12 %). 

Medlemsantalet i hela Kalmar län har minskat med 2 % från 2015, men ökat sedan förra året.               
Man kan möjligen därmed säga att den överlag negativa trenden har vänt! 

Hela riksföreningen hade vid årsskiftet 226 000 medlemmar, samma som föregående år! 

 

 

Styrelsen tackar alla för goda insatser under året och hoppas på ett aktivt 2019! 

 

 

Färjestaden och Kalmar mars 2019 

 

 

Claes Gårdinger                      Staffan Arvegård 
Claes Gårdinger                       Staffan Arvegård                    

ordförande     vice ordförande   

 

 

Jan Herrmann    Stig Blomberg 
Jan Herrmann    Stig Blomberg 

Sekreterare    adj kassör 


