
 
 

Verksamhetsberättelse för 2019 
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, dels av stadgarna, och nya sådana antogs, enligt från Riks 
rekommenderade normalstadgar, vid länsstämman 2019-04-18, dels av ”Arbets- och 
beslutsordning för Naturskyddsföreningen i Kalmar län”, antagen 2013-02-12, samt reviderad 
2014-05-19. För 2019 års verksamhet beslutades en verksamhetsplan vid Länsstämman 2019-
04-28. 
Dessutom styrs vi av GDPR, dvs Global Data Protection Regulation, och dennas 
implementering i vår verksamhet och hemsida har hanterats av Jan Herrmann, inkl information 
kring detta vid länsstämman. 
Under årets har en arbetsordning för AU (Claes Gårdinger, Staffan Arvegård och Jan Herrmann) 
tagits fram för vilka mandat/delegeringar detta AU har från styrelsen, alltså vilken typ av 
ärenden AU kan/får hantera och besluta om. 

 

Hemsida och Facebook 
Vår hemsida hittas på https://kalmar-lan.naturskyddsforeningen.se. Den har senaste året blivit 
mer aktiv, genom att även Jan fått redaktörs-behörighet. Denne skriver sammanfattningar av 
kurser, föredrag, remisser/yttranden, media-publiceringar, utflykter, styrelse- och årsmöten 
m.m., liksom påannonseringar av vissa av dessa. Men fler kan, och bör, rapportera om vad som 
händer i länet angående natur och miljöfrågor, de kan skickas in till Claes eller Jan. 
Facebook-sidan finns på https://www.facebook.com/NaturskyddsforeningenKalmarLan/ och 
sköts om av Claes. Där läggs in en mångfald länkar till händelser i länets kommuner/kretsar 
som handlar om miljöproblem i vidsträckt bemärkelse. 
 

Länsstämma 
Naturskyddsföreningens länsstämma hölls söndagen den 28 april 2019, under värdskap av 
Ölandskretsen, främst Jan Herrmann och Staffan Arvegård, bägge i länsförbundets styrelse. 
Stämman hölls på Allégården i Kastlösa, med cirka 40 deltagare. Per-Olof Johansson, 
fritidspolitiker i Mörbylånga, var ordförande på stämman, och Maria Wiell, journalist på 
Ölandsbladet, var sekreterare. 
Efter välkomstfika cyklade vi några km längs Penåsa-spåret, den gamla järnvägsbanken, ut på 
Alvaret, under ledning av Pav Johnsson. En hel del av vårens blommor och fåglar sågs. 
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Efter den välsmakande lunchen delades Länsförbundets naturvårdspris ut, i år till Ölandsornito-
logen Gösta Friberg, som energiskt arbetar som ängshökens beskyddare. 
Vid själva årsmötet, under ordförandeskap av Per-Olof Johansson, fritidspolitiker i Mörbylånga, 
och sekreterarskap av Maria Wiell, journalist på Ölandsbladet, återvaldes flertalet av styrelsens 
ledamöter, se nedan. Styrelsen fick godkänt för sin skötsel av verksamhet och ekonomi, nya 
stadgar antogs, och styrelsens sammansättning, nominering och verksamhet diskuterades. 

 

Styrelsearbetet 
Styrelse var under 2019, enligt val på länsstämman 28/4, den följande: 

Krets  Ledamot Funktion  Ersättare 
I Länsförbundet:  Claes Gårdinger ordförande (Staffan Arvegård) 

Döderhult (Oskarshamn) Kuno Nilsson ledamot  Catharina Lihnell 
Emmaboda  Håkan Karlsson ledamot  Eivor Fransson  

Emådalen (Hultsfred) vakant ledamot  vakant 
Handbörd (Högsby) vakant ledamot  vakant 

Kalmar Robert Gunnarsson ledamot  Amanda Axelsson 
Nybro Agne Johansson ledamot  Kjell Kullander 

Sevedebygden (Vimmerby) Carina Beijer ledamot  vakant 
Stranda (Mönsterås) Carl Nygren ledamot  Renate Foks 

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 och Handbörd, och ersättare saknas 
från Sevede och Torsås. 

 
Revisorer Anders Leander, Öland och Börje Jonsson, Stranda.                            

Revisorssuppleanter Per Öberg, Kalmar och Pähr Gustavsson, Emmaboda. 
 
Styrelsen har haft fem sammanträden under året (23/1, 12/3, 10/6, 20/8 och 26/11), förutom det 
konstituerande sammanträdet direkt efter länsstämman 28/4. Utöver detta har styrelsen 
kommunicerat via mejl. Protokollen från alla sammanträden finns på/via vår hemsida.  
Styrelsens ledamöter har fortsatt att på sina möten oftast avge rapporter vad som hänt i de 
respektive kretsarna ”sedan sist”. 
Länsstämman 2019-04-28 gav styrelsen ett uppdrag att ta fram ett alternativt förslag på hur 
styrelsen kan vara sammansatt och nomineras. Utredningsgruppen, bestående av Catharina 
Lihnell, Patrik Waernbaum och Staffan Arvegård, den siste sammankallande, påbörjade under 
hösten sitt arbete, och gav en preliminär redogörelse vid styrelsemötet 2019-11-26, i avsikt att 
slutbehandlas i februari, och kunna föreläggas länsstämman 2020-04-19. 
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Övriga uppdrag för Naturskyddsföreningen i Kalmar län 
Styrgruppen för Regionala kansliet: Staffan Arvegård, ersättare Catharina Lihnell. 
Styrelsen för Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG: Catharina Lihnell,   
ersättare Allan Karlsson, Sevede. 

Länets Viltförvaltningsdelegation: Catharina Lihnell, ersättare Agne Johansson. 
Länets luftvårdsförbund: Renate Foks, ersättare Claes Gårdinger. 

Sötvattenfrågor och Vattenrådsansvarig: Jan Herrmann. 
Grundvatten: Staffan Arvegård. 

Mat- och Jordbruksnätverket: Eivor Fransson. 
Havsfrågor: Kuno Nilsson. 

Skogsfrågor: Catharina Lihnell. 
Klimat och Energi inkl vindkraft Staffan Arvegård. 

Emåns vattenråd Emåförbundet: Staffan Arvegård. 
Utbildningsansvarig: Claes Gårdinger. 

Hemsidesansvarig: Jan Herrmann och Claes Gårdinger. 
Medlemsansvarig och 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 var tjänstledig sedan hösten innan, och hennes vikarie Charlotta Lindskog slutade 
redan i februari, varefter kansliet varit obemannat. Dock skötte Hanna vissa funktioner i mars-
april, främst med vår kurs ”Vattenråd och vattenvård” (se nedan). 
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. 

 

Kurser, konferenser och årsmöten 
Kursen om Vattenråd och vattenvård, med syftet att inspirera personer och kretsar att 
engagera sig i lämpliga lokala vattenråd, hölls den 16/3 på Skälby gård i Kalmar, arrangerad av 
Staffan Arvegård och Jan Herrmann. Drygt 30 nöjda deltagare åhörde föredrag av Irene 
Bohman från Vattenmyndigheten, Mia Svedäng sötvattensakkunnig på Rikskansliet, Renate 
Foks från Ostkustens Vattensamling och Jan Herrmann från Ölands vattenråd, samt visades 
kortfilmen om vattenrådsarbete av Staffan Arvegård och Sebastian Jakobsson, Öland. 
Vårens länsordförandekonferens hölls 23-24 mars i Stockholm, Claes Gårdinger deltog där. 
Den kommande omställningskampanjen diskuterades, liksom utvärderingsrapporten av de 
regionala kanslierna, samt vilken hjälp vi kan behöva ute i kretsar och länsförbund. Från höstens 
konferens 19 oktober rapporterade Claes diskussioner om bl.a. valprocessen av och 
kompetensprofil på kommande riksstyrelse, framtidsstrategin, engagemang, projektbidrag m.m. 
Vid Studiefrämjandets årsmöte 24 april deltog Claes Gårdinger och Staffan Arvegård. Den 
förra valdes in i valberedningen, den senare omvaldes som ordinarie styrelseledamot, 
representerande Naturskyddsföreningen, utan specificering till någon viss nivå. 
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MKGs årsmöte hölls 24 maj, varvid Claes Gårdinger deltog som ombud, och Catharina som 
styrelseledamot. 
Naturskyddsföreningens rikskonferens (ej årsmöte) gick av stapeln i Kristianstad 11-13 maj. 
Länsförbundet representerades av Claes Gårdinger, i övrigt deltog Eva Öberg från Öland, 
Kerstin Olsson och Liselott Sjöholm från Torsås, Amanda Axelsson och Robert Gunnarsson 
från Kalmar och Carina Beijer från Sevede. Man deltog i workshops om omställning av 
samhället, lokal miljöpolitik, odling av bönor, Handla miljövänligt och politikerpåverkan, samt 
deltog i utflykter och nätverksträffar. 
Skogsnätverkets höll möte i anslutning till Tollare-kursen i Stockholm 2-3 november och Jan 
Hn deltog. Malin Sahlin berättade om skogspolitikens parter, processen med den stora 
utredningen kring det nationella skogsprogrammet, föreslog att ”vi” skriver brev till relevanta 
politiker, NF:s nya skogspolicy, samt att mötet resulterade i en skrivelse till landsbygdsminister 
Jennie Nilsson om behovet av ett holistiskt perspektiv på det nationella skogsprogrammet. 
Viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Kalmar län hade 4/3 möte, varifrån Agne rapporterade 
om ökande viltskador. Vid mötet 27/5 deltog Catharina och Agne; man diskuterade älgjaktstider,  
att viltstammar beror av skogens kvaliteter, men att olika intressenter kan ha olika dylika. Vid 
mötet 25/11 deltog Catharina och Agne, man diskuterade flera arter, vars ökning nu ger kraftigt 
tilltagande problem för lantbrukarna; främst vildsvin, men även gäss och tranor. På 
Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm hölls 19-20/1 en konferens kring dessa frågor, 
med representanter från Svenska Rovdjursföreningen, BirdLife (Sveriges Ornitologiska 
Förening) m fl. Från oss deltog Agne J. 

 

Övrigt deltagande 
Den 8 september ordnades en skogsexkursion för hela länets alla kretsar till Försjön, under 
ledning av Jan Brenander och Christer Ek, vilka belönades med Länsförbundets naturvårdspris 
2018. Ett 25-tal deltagare fick se de intressanta och skyddsvärda magra omgivningarna söder 
om sjön, med magra tallar men som ändå är > 200 år, och en fin mossegöl. 
Osaby säteri är en stor fastighet som ägs av Naturskyddsföreningen-Riks, och förvaltas av 
länsförbunden i Kronoberg och Jönköping. En förfrågan till Naturskyddsföreningen i Kalmar 
län om vi vill ha en plats i den nybildade Stiftelsen för naturvård i Osaby besvarades med ett 
nej. Vi gick ur styrelsen för Osaby för många år sedan. Anledningen till detta är tänkbar 
konflikt mellan de naturvårdssyften skötseln ska ha och kravet på skogsproduktion som ska 
finansiera naturvården, och brist på god information. 
Naturskyddsföreningen i Kalmar län har varit stödjande medlem i Miljöresurs Linné. Man har 
nu bytt namn till Refarm Linné, men eftersom vi funnit att verksamheten är helt koncentrerad 
till Växjö-trakten, har vi upphört med medlemskapet. 
Folkrörelsearkivet samlar, ordnar, förvarar och tillgängliggör handlingar som har förenings- 
och lokalhistoriskt värde, alltså bl a från Naturskyddsföreningens verksamhet. Vi kvarstår som 
medlemmar, men skall undersöka om vi använder denna möjlighet att till eftervärlden spara 
alla ”gamla pärmar”. 

 

Miljöarbete 
Länsförbundet är genom Catharina Lihnell, med Allan Karlsson som ersättare, representerat i 
Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG. 
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Länsförbundets naturvårdspris, nu utlyst för tredje året, renderade tre förslag, varav styrelsen 
utsåg Gösta Friberg, Öland, för dennes engagerade arbete med att rädda ängshöken, ”Ölands 
nationalfågel”. Priset, 5.000 kr och ett diplom, utdelades på Länsstämman i Kastlösa 28/4. 
Kalmar läns Luftvårdsförbund hade sitt årliga möte den 13 november, Jan Hn deltog. Vi fick 
höra om klimatförändringarna globalt och lokalt av Lars Ljungström från Länsstyrelsen, sedan 
Nan Kjellberg om den stora roll som cirkulär ekonomi spelar för klimatfrågorna, och sist Elvira 
Laneborg om biogasens framtid som drivmedel för främst fordon i Kalmar län. 
 

Skrivelser m.m. 
Skogsstyrelsens rapport om ökad skogsproduktion, ”Skogsskötsel med nya möjligheter”, 
önskar ökad tillväxt, dels som klimatåtgärd genom koldioxidlagring, dels för att tillgodose 
skogsnäringens behov av mer virke. Däremot tar man föga hänsyn till olika naturvårdsaspekter, 
varför Östergötlands och Kalmars länsförbund, i samarbete med SOF Birdlife, arbetade fram ett 
kritiskt yttrande. 
Avverkningshot i Misterhults naturreservat påtalades av Jan Brenander m.fl., och med 
anledning av deras utmärkta protestskrivelse till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen satte AU 
(Jan) i juli ihop en liknande skrivelse från Naturskyddsföreningen i Kalmar län. Denna påpekar 
det olyckliga i att avverka på dessa karga öar, med föga tidigare skogsbruk, och i ett 
naturreservat med syfte att gynna naturen och rekreation. 
Strandskyddskampanjen påbjöds under våren av Riks, i avsikt att påverka lokala politiker att 
inte kraftigt försämra Strandskyddslagen, utifrån januariöverenskommelsen och uppbackat av 
flera riksdagspartier. Man ville inspirera kretsar och länsförbund att skriva debattartiklar i 
ämnet, resultatet hos oss blev att Claes skrev i Östran 10/6, och Jan i Ölandsbladet 21/6 och i 
Barometern 19/7 och 19/8. 
Länsförbundet kontaktades av en grupp i Västervik som protesterar mot planer på exploatering 
av områden med höga naturvärden (Piperskärr m.m.). Länsförbundet valde att inte ge något 
uttalande, men uttalade sitt stöd för kretsens arbete med problemet. 

 

Ekonomi 
Årets rörelseresultat blev ett underskott på –11.065.15 kr vilket väsentligen understiger det 
budgeterade underskottet på –27.970 kr. Orsaken till de mindre kostnaderna är nog en 
kombination av att vi genomfört bara en kurs och att inga projektresurser har ansökts om.  

 
Antal medlemmar per 2019-12-31 (enligt centrala medlemsregistret ”Rutger”) i kretsarna, inkl. 
familjemedlemmar, vilkas andel ofta ligger runt 40 %. 
                      2010    2011    2012    2013    2014    2015   2016    2017   2018 2019 

Döderhult 814 816 782 767 731 711 693 667 655   622 
Emmaboda 172 176 172 170 165 155 158 169 174   163 

Emådalen 294 308 296 284 291 256 256 258 240   248 
Handbörd 139 143 124 109 108 111 115 108   97     77 

Kalmar         1056     1182    1171    1198    1224    1204   1154    1141    1185  1257 
Nybro 321 315 320 294 295 289 289 271 276    273 

Sevede 282 303 284 285 306 300 289 287 303    298 
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Stranda 273 278 299 291 276 268 255 248 246    224 
Tjust 757 776 774 763 766 755        735 734 735    715 

Torsås 131 138 141 137 136 141 124 132 150    153 
Öland 541 590 572 580 593 571 567 570 596    573 

Länet totalt 4775    5046 4941 4878 4891 4761 4635 4585  4657  4603 
Utveckling sedan föregående år är för flertalet kretsar en minskning, mest i Stranda (–9 %) och 
Handbörd (–21 %). Kretsarna i Torsås, Kalmar och Emådalen få visar några få % ökning.  
Sett över de senaste tre åren (# 2019 / # 2016 %) visar flertalet kretsar på några få % minskning, 
men för Stranda och Handbörd större minskning, särskilt den senare som över tio år nästan 
halverats. Över tre år visar några kretsar en ökning, särskilt i Kalmar (+9 %) och Torsås (+ 24 %). 

Medlemsantalet i hela Kalmar län har minskat med 1 % från 2016, även sedan förra året.                
Hela riksföreningen hade vid årsskiftet ca 236 000 medlemmar, en ökning med ca 10 000! 

 
För att motverka felaktiga bokningar och debiteringar har Jan producerat en ”Lathund för vem 
som betalar vad när man åker på olika arrangemang”. Att alla skall beakta denna har kretsarnas 
ordförande och Länsförbundets styrelse ansvar för. 

 
Styrelsen tackar alla för goda insatser under året och hoppas på ett aktivt 2020! 

 
 

Färjestaden i februari 2020 
 

 

Claes Gårdinger                      Staffan Arvegård 
Claes Gårdinger                       Staffan Arvegård                    

ordförande     vice ordförande   
 

 

Jan Herrmann    Stig Blomberg 
Jan Herrmann    Stig Blomberg 
Sekreterare    adjungerad kassör 
 – skrev denna  
   verksamhetsberättelse 


