
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Naturskyddsföreningen Kalmar län 
(Länsförbundet) 2020-06-04, kl 18.30 – 20.30 digitalt via Zoom,                           
lett av Kristina Tapper på Studiefrämjandet i Kalmar. 
Beslutande: Claes Gårdinger, Kalmar, Jan Herrmann, Öland, Carina Beijer, Sevede, Kuno 
Nilsson, Döderhult, Renate Foks, Stranda, Robert Gunnarsson, Kalmar, Patrik Waernbaum, Tjust 
och Kerstin Olsson, Torsås (den sistnämnda bara lite i början pga uppkopplingsproblem). 

Övriga: Kristina Tapper från Studiefrämjandet Kalmar som tekniskt höll i mötet (Tack!). 
 

§ 1  Mötets öppnande 
Dagens ordförande Claes Gårdinger hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Han 
hoppades kunna leda även ett sådant här digitalt baserat möte, assisterad av att Jan Hn efterhand 
lägger fram relevanta dokument på skärmen. 

 
§ 2  Val av justeringsperson 

Styrelsen valde Robert Gunnarsson till justeringsperson. 
 

§ 3  Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen, med tillägg av att korrespondens med ”Skydda skogen” skall 
av Claes föredras som komplement till § 13. 
 

§ 4  Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemötet 2020-02-13 skickades ut till styrelsens ledamöter 2020-02-27, och 
är via mail godkänt av justeringspersonerna Staffan och Patrik, men har ännu inte kunnat signeras. 
En hastig genomgång av protokollet gjordes, och inga invändningar förelåg. Jan påpekade dock 
den i § 15 anförda möjligheten att använda Skånelänsförbundets Ppt-serie och handbok för att 
aktivera kretsar till ökad verksamhet. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna. 

 
§ 5  Ekonomirapport  
Balans- och resultatrapport per 2020-03-31 var inkomna från vår kassör Stig Blomberg, och 
utskickade till styrelsen 2020-06-02. Rapporterna berättar att kostnader detta års första tre 
månader var drygt 13.300 kr, huvudsakligen för deltagande av Claes, Jan och Carina vid motions-
workshopen i januari (men verifikationerna ännu inte sedda, pga Stigs problem med sina händer). 
Tillsammans med tillgångar, mest banktillgodohavanden, ger detta ett aktuellt saldo på knappt 
296.000 kr. Styrelsen tog del av dessa uppgifter och beslutade att lägga dem till handlingarna. 

 
§ 6  Ansökan från Jan Herrmann för deltagande i Skogsforskningsveckan  
Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker är en årlig inventering av Sveriges sista oskyddade 
norrländska naturskogar. Det är en samlingspunkt för ca 50 skogs- och naturintresserade som vill 
vara med och dokumentera hotade oskyddade naturskogar, för att rädda hotade skogar, njuta av 



naturen, hitta arter samt påverka och utmana skogsbolagen, politikerna och allmänheten om den 
rådande synen på skogen och skogsbruk. Jan Herrmann ansöker om bidrag för resa (tåg) och 
deltagande, totalt ca 3.500 kr. Detta bedöms av styrelsen som en viktig satsning, med relevans för 
länets skogspolitiska problem. Styrelsen beslutade tillstyrka ansökan. 
 

§ 7  Länsstämman 2020 
Olika tankar och förslag diskuterades, utifrån den smittorisk Covid-19 kanske då fortfarande 
uppvisar. Styrelsen beslutade att den från 19 april uppskjutna länsstämman genomförs den 4 
oktober i Vimmerby, Sevede-kretsens löfte att arrangera den står kvar, även om just nu osäkerhet 
vad avser plats och ordförande. Vi enades om att i första hand tänka oss att stämman genomförs 
fysiskt, alltså att som vanligt deltagarna åker dit. Carina åtog sig att undersöka om man skulle 
kunna vara ute någonstans i Vimmerby, eller finns en byggnad/tält med tak, men utan väggar, 
vilket skulle kunna vara tillfredsställande från smittorisksynpunkt. Risken finns annars att en del 
utesluts, de väljer att inte delta  
I andra hand, om förhållandena i augusti, vid nästa styrelsemöte, bedöms hindra ett sådant 
arrangemang av länsstämman, kan man tänka sig att kretsombuden samlas på t ex tre ställen (ev. 
Vimmerby, Kalmar och Västervik) och kan kopplas ihop digitalt. Risken finns då att en del inte 
kan eller vill delta pga den digitala tekniken. Detta skulle möjliggöra att de formella 
förhandlingarna och valen m.m. genomförs, medan de trevliga ”sociala inslagen” mat och liten 
utflykt utgår. Utdelning av vårt naturvårdspris kommer att ske i juni, se § 10. 
Jan åtar sig att efterhöra vilka åsikter som finns om detta ute i kretsarna, innan sommaren, och 
samtidigt uppmana de som inte valt ledamöter och ombud att göra detta i god tid före 4 oktober. 
Det konstaterades att som arrangör av Länsstämman 2021, helst i april, står Tjust på tur eftersom 
Öland ordnade den redan förra året istället för Sevede. Patrik tillfrågades därför nu, som lovade att 
snarast diskutera med sin styrelse. 
 

§ 8  Valberedningen 
Det konstaterades att flertalet kretsar redan i mars valde ledamöter till den kommande 
länsförbundsstyrelsen, men troligen har en eller två kretsar kvar denna uppgift, dvs att genomföra 
sin kretsstämma. Alla namnen på valda ledamöter ska delges valberedningen, som förelägger dem 
för val på länsstämman i höst. Valberedningen har visst besvär att få fram lämpliga personer till att 
vara kassör m.fl. poster. Åter uppmanades därför alla kretsar att hjälpa valberedningen i denna 
viktiga uppgift. 
 

§ 9  Regionkanslierna 
Claes hade just fått svar från Johanna Sandahl, att det har i Riks-styrelsen beslutats att 
Regionkanslierna ska fortsätta som förut, dvs kanslierna ska bestå och regionerna ska vara 
arbetsgivare åt verksamhetsutvecklarna. Dessa arbetsuppgifter ska göras mer enhetliga och arbetet 
ska syfta till ökat lokalt och regionalt engagemang och stärkt mobilisering. Ytterligare detaljer ska 
kunna framkomma vid länsordförandekonferensen den 15 juni. 

 
§ 10  Naturvårdspriset 2020 
Som kungjorts på vår hemsida har årets naturvårdspris tilldelats till Tomas Edmark för hans 
mångåriga arbete med ängsmarker med mera vid Borsnäs norr om Västervik. Eftersom vi inte vet 
när och hur länsstämman kan genomföras (se § 7), beslutades att priset utdelas till Tomas Edmark 
på Vilda blommornas dag, som Tjustkretsen tillsammans med en hembygdsförening genomför 
varje år i just Borsnäs. Detta blir i år den 14 juni, Jan och Claes åker dit. 



 

§ 11  Utflykt till 2019 års mottagare av Naturvårdspriset 
Gösta Friberg som fick Naturvårdspriset 2019, kommer att arrangera en utflykt för att titta på hans 
skyddslingar, ängshökarna. Den blir preliminärt någonstans 10-15 augusti, nere på södra Öland. 
Styrelsen uttryckte sitt gillande av ett sådant arrangemang. 

 
§ 12  Riksstämman 
Riksstämman 2020 skulle avhållits i Mora 14-16 juni, men är pga Covid-19-pandemin uppskjuten 
på obestämd tid, och ingen ny information från Riks föreligger. 

 
§ 13  Hornsö eko- eller nationalpark, protester mot Sveaskog 
Jan Hn redogjorde kort för olika skrivelser, debattinlägg m.m. skrivits under vintern-våren, av   
Per Jiborn. Jan har lite fungerat som stödjande bollplank för Per, har även lite inverkat på 
skrivningarna, och stod som undertecknare för Länsförbundet på debattartikeln i Barometern. 
Nästa steg är nu att Per J färdigställer (ungefär) den skrivelse som sändes ut i tämligen färdig 
manusform till styrelsen två dagar innan dagens möte. Egentligen i två versioner, dels en till 
Skogsstyrelsen (och cc. Naturvårdsverket) med mer detaljer om alla uppgifter och ”mot-uppgifter” 
i Pers polemik med Sveaskog, den skriver vi inte under, men Per åberopar att vi ge vårt stöd, och 
dels en till länets sju riksdagspersoner, som vi(jag) skriver under och förhoppningsvis kommer att 
involvera andra intresseorganisationer som Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, Hela Sverige ska 
leva, entomologer, ornitologer och botanister. I anslutning till den senare ska pressmeddelande gå 
ut till media, vilket Per och Jan ombesörjer. Styrelsen hade inget att invända mot att 
Länsförbundet, genom Jan, undertecknar. 
Amanda Tas från Föreningen Skydda skogen skrev nyligen ett öppet brev, till en mängd 
myndigheter, där gav vi genom Claes G vårt stöd. Detta brev resulterade i ett ganska kritiskt svar 
från Sveaskog, och i ett dagsfärskt mail efterhörde Amanda vårt stöd för ett minst lika kritiskt svar 
från Skydda skogen. Svaret var ”ja”, nödvändigt att Claes signalerade detta till Amanda samma 
kväll. 
Styrelsen beslutade att Länsförbundet även fortsättningsvis ska stödja, och genom Jan H bidra till, 
dessa mot Sveaskog kritiska skriverier, angående alltför dess produktionsinriktade skötsel av 
ekoparkerna, men att istället Sveaskog bör återgå till tidigare löften om att vissa ekoparker, t.ex. 
Hornsö och Böda skulle på allvar kunna övervägas att på sikt kunna bli nationalparker, och att 
därför all avverkning som minskar deras naturvärden omedelbart stoppas. Jan kommer att 
aktualisera informationen som redan finns på vår hemsida om dessa skrivande-processer. 

 
§ 14  Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 
Claes rapporterade från MKG:s årsmöte 2020-04-27, som hölls digitalt via Zoom, protokoll 
skickades till styrelsen 2020-06-02. Claes var därvid Länsföreningens valda ombud, dessutom 
deltog Catharina Lihnell som sittande i styrelsen. Årsmötet innehöll i stort sett de vanliga valen av 
styrelse etc., men även redogjorde kanslichefen Johan Swahn för planerna under 2020. Vårt 
länsförbund representeras även det kommande året av Catharina Lihnell som ordinarie och Allan 
Karlsson som ersättare. 
MKG, där ju Naturskyddsföreningen Riks och bl.a. i Kalmar län ingår, har under en följd av år 
varit involverad i diskussioner och remissförfaranden kring SKBs (Svensk Kärnbränslehantering 
AB) ansökan och planer kring slutförvaringen av kärnbränsleavfallet, därmed tillvaratas våra 
intressen av kunniga personer på MKG:s kansli. Dock kungjorde regeringen den 1 april 2020 en 
remiss avseende SKBs komplettering rörande bl.a. kapselns skyddsförmåga, kärnbränsleförvarets 
verksamhetsområden samt förslag på villkor i syfte att säkra att även allmänheten / privatpersoner 



fått tillgång till allt underlag och kunna inkomma med synpunkter, som senast 17 juni ska 
skriftligen ha inlämnats till regeringen / miljödepartementet. Se mer på http://www.mkg.se om hur 
man kan svara, och mer detaljer i ärendet hittar man på http://www.mkg.se/regeringen-vill-ha-fler-
synpunkter-p-ans-kan-om-att-f-bygga-k-rnbr-nslef-rvar.  
Ett mot den planerade förvaringen i kopparkapslar kritiskt yttrande skickades i september 2019 in 
av MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens vänner, se 
https://miljorattsnatverket.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/regeringen-vill-ha-synpunkter-
om-slutforvaret-for-karnavfall/, där även annat intressant finns att läsa. 
Det föreligger även inbjudan till ett webbseminarium via Zoom 2020-06-09 kl. 13.00 – 14.30. 
Ingen föranmälan behövs, och det kommer att spelas in, kan ses efteråt på www.mkg.se. 
Informationslappen med program om seminariet skickades till LF-styrelsen 2020-06-02. 

 
§ 15  Blötare Kalmar län – triss i våtmarker och kommuner. 
Länsförbundet/Jan Herrmann tillfrågades i mars av Olof Engstedt på Sportfiskarna /placerad på 
Linnéuniversitetet/ om samarbete kring anläggande av våtmarker i Kalmar, Mönsterås och Torsås 
kommuner. Olof har primärt kontakterna med kommunernas vattenrådssamordnare; Renate Foks, 
Joakim Holm respektive Pernilla Landin. I vardera kommunen ska under en period av ca 3,5 år 
anläggas en våtmark och projekteras ytterligare en, allas syfte är primärt att gynna reproduktion av 
gädda och abborre, för att i Östersjön öka predationstrycket på vitfisk, spigg m.fl. 
zooplanktonätare, vilket indirekt kan bidra till att minska övergödningseffekterna. Länsförbundets 
roll är att ”vara icke-hemlig bulvan”, att stå för ansökan om medel från Våtmarkssatsningen ”Tid 
för våtmark” på Riks, vilket ger Olof/Sportfiskarna möjlighet att söka betydligt större pengar från 
det statliga LOVA-anslaget (Lokala vattenvårdsprojekt), utdelas av Länsstyrelsen. 
Bägge ansökningarna inlämnades tidigare i år, skrivna av Olof E. Vi har nyligen fått besked att 
Länsförbundet tilldelats 397.000 från Riks, så Olof väntar nu på besked om LOVA-ansökan. Jan 
har redan tidigare i mailväxling i mars/april förankrat detta vårt engagemang hos Länsförbundets 
styrelse, försäkrandes att det inte innebär några arbetsmässiga eller ekonomiska förpliktelser för 
oss, och att ett avtal upprättas mellan Riks, Olof och oss som säkerställer detta. Styrelsen 
beslutade att vi nu kan gå vidare och signera ett sådant avtal. Eventuellt har Jan Hn planer på att 
vi i höst/vår kan söka ett eget kompletterande anslag från Riks, för att i Olofs våtmarker kunna 
göra bättre uppföljningar av övriga biologiska effekter, alltså inte bara fisk. 
Även Torsås-kretsen har fått stöd ur Våtmarkssatsningen ”Tid för våtmark” på Riks, för 
restaurering av ett kärr i Gettnabo, men eftersom Kerstins kontakt via Zoom inte fungerade kunde 
hon inte berätta mer, det får bli vid nästa möte. Deras projekt finns kommenterat av styrelsen även 
i förra protokollet, § 13. 
 

§ 16  Kraftledningsbygge av E.on i Högsby 
Länsförbundet fick 11 maj en samrådsförfrågan från E.on angående en ny kraftledning för 
anslutning av ny kraftstation i Högsby, med syfte att koppla ihop två befintliga 
starkströmsledningar, för bättre och säkrare leverans av el till bl.a. Högsby. Området som berörs 
ligger några km nordväst om Högsby centrum och är en blandning av skogs- ängs- och betesmark, 
men Eons planer verkar, enligt Staffan och Jan, inte påverka några väsentligen skyddsvärda 
marker. För att ge Högsbymedlemmar möjlighet att uttala sig (senast 5 juni), mailade Jan 15 maj 
ärendet till alla ca 25 medlemmar som finns mailadress till, och fick två måttligt engagerade svar, 
och ingen av dessa verkade vilja ta tag i ärendet, vilket enligt Jans mail borde vara en förutsättning 
för engagemang från Länsförbundet. Styrelsen beslutade därför nu att inte lägga vidare 
engagemang på ärendet. 
 



§ 17  Fossilfria pensioner och Fossilfri energi 
Angående ”fossilfrihet” har från Riks under senaste halvåret har kommit två olika erbjudanden, 
vilka under mötet blandades ihop, med ity åtföljande förvirring. Så här är det: 
I november fick alla kretsar, via Naturkontakt, ett erbjudande om interaktiva föreläsningar om 
möjligheten att påverka våra stora AP-fonder (allmänna pensions-) att avveckla sin förvaltning av 
värdepapper i bolag som håller på med utvinning och förbränning av fossila bränslen. En sådan 
förändring är nämligen föreskriven i ett regelverk från 2019. Läs mer på: 
https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/en-kvall-for-fossilfria-pensioner-
inbjudan-till-kretsar-att-boka-en-forelasning/. En snabbkoll gjordes med Anneli Nordling på Riks, 
som berättade att de ca 20 planerade föreläsningarna under våren pga Covid-19 ställdes in, men att 
planering nu pågår så att de kanske genomförs digitalt under hösten och/eller att bli ett material i 
form av en Quiz/tipspromenad. Mer info kommer troligen på Naturkontakt innan sommaren, vi 
avvaktar denna för att se om det kan blir en del av informationsserien ”Klimatet och vi” som 
Studiefrämjandet driver tillsammans med Kalmar kommun m.fl. 
I börja av maj kom ett erbjudande på Naturkontakt från Riks om digitala träffar (workshopar) för 
kretsar och länsförbund kring ”hur Sverige ska kunna fossilbefrias”. De tre erbjudna ämnena är 
”Tio saker din kommun kan göra för klimatet”, ”Rättvis omställning” och ”Energiomställning”. 
Krets eller länsförbund kan anmäla intresse för en eller flera av workshopparna, men först till 
kvarn gäller, så diskutera denna möjlighet snarast ute i kratsarna. Läs mer på: 
https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/sa-fossilbefriar-vi-sverige-boka-
digital-workshop-till-kretsen-eller-lansforbundet/. 

 

§ 18  Övriga frågor 
Catharina Lihnell hade inte möjlighet att närvara idag, men kommer till nästa möte skriva ett 
referat om vad som förevarit haver i Vildförvaltningsdelegationen (VFD). 
Studiefrämjandet erbjuder 16/6 kl 18-20.15, vi en cirkelledarintroduktion online via Zoom för nya 
ledare eller om det var ett tag sedan du gick din introduktion och vill fräscha upp dina kunskaper. 
Anmälan på https://www.studieframjandet.se/jonkopings-lan/gustav-
arrangemang/kurser/2020/juni/ledarintroduktion-for-cirkelledare-och-fortroendevalda/ 
 

§ 19  Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att även nästa styrelsemöte tisdagen 25 augusti bör bli digitalt; Zoom eller 
Teams. Kristina Tapper som kopplar upp oss och håller i tekniken erbjuder de som kanske känner 
sig lite vilsna i hanterandet av den digitala möteshanteringen att komma till Studiefrämjandet i 
Kalmar (Skälby), så har hon dator och kan ge hjälp. Kontakta henne då innan, för denna fina hjälp.  
 

§ 20  Mötets avslutning 
Ordföranden Claes Gårdinger tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 
 

 
Jan Herrmann Claes Gårdinger Robert Gunnarsson  

sekreterare ordförande justerare 
 
 


