
 
 

Verksamhetsberättelse för 2021 
för Naturskyddsföreningen 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. 
Detta har gällt 2021, men vid länsstämman 2022-04-24 avses detta förändras, genom övergång 
till det vanligare systemet att valberedningen tar fram ett förslag, som stämman beslutar om, 
eller ändrar på.  
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 2020 års verksamhet beslutades en verksamhetsplan vid Länsstämman 2020-
10-04, om än skriven redan i februari, fördröjningen pga Covid-19. 
Dessutom styrs vi av GDPR, dvs Global Data Protection Regulation, och dess implementering i 
vår verksamhet och hemsida har hanterats av Jan Herrmann, om än inte så väldigt aktivt. 
Under 2019 togs en arbetsordning fram för vilka mandat/delegeringar vårt AU (Claes 
Gårdinger, Jan Herrmann och fram till länsstämman 2020-10-04 Staffan Arvegård) har från 
styrelsen, alltså vilken typ av ärenden AU kan/får hantera och besluta om. Denna arbetsordning 
beslutades vid konstituerande styrelsemöte 2020-12-08 gälla även för 2021 för nya styrelsens 
AU (Claes, Jan, Renate och Patrik). 

 

Styrelsearbetet 
Styrelse var, pga Covid-19, under större delen av 2021 densamma som 2020. På den digitala 
länsstämman 25 april valdes de följande ledamöterna: 
Krets  Ledamot    Ersättare 

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

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

Kalmar Claes Gårdinger  (tillika ordförande) Christina Almqvist 
Nybro Agne Johansson    Kjell Kullander 

Sevedebygden (Vimmerby) Carina Beijer    Caroline Axelsson 
Stranda (Mönsterås) Renate Foks  (tillika vice ordförande) vakant  
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Tjust (Västervik) Patrick Waernbaum  (tillika kassör) Mattias Åkesson 
Torsås Kerstin Olsson    Annette Hultäng 

Öland  Jan Herrmann  (tillika sekreterare) Börje Ekstam  
Således saknades representation från kretsarna i Emådalen och Handbörd. 

Revisorer Anders Leander, Öland och Börje Jonsson, Stranda.                            
Revisorssuppleanter Per Öberg, Kalmar och Pähr Gustavsson, Emmaboda. 

 
Valberedning har varit Staffan Arvegård (Öland, sammankallande), Caroline Axelsson 
(Vimmerby) och Annika Rosen (Öland). 
Styrelsen har haft fem sammanträden under året (2/2, 16/3, 25/4, 7/9 och 17/11), varvid 
aprilmötet var konstituerande. Utöver detta har styrelsen kommunicerat via mejl. Protokollen 
från en del sammanträden finns på vår hemsida https://kalmar-lan.naturskyddsforeningen.se.  
Länsstämman 2019-04-28 gav styrelsen ett uppdrag att ta fram ett alternativt förslag på hur 
styrelsen kan vara sammansatt och nomineras, se ovan, under ”Länsstämman”. 

 
Övriga uppdrag för Naturskyddsföreningen i Kalmar län 
Styrelsen för Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG: Catharina Lihnell,   
ersättare Allan Karlsson, Vimmerby. 

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

Sötvattenfrågor: Jan Herrmann. 
Grundvatten: Staffan Arvegård. 

Jordbruksfrågor: Eiwor Fransson. 
Havsfrågor: Kuno Nilsson och Renate Foks. 

Skogsfrågor: Catharina Lihnell. 
Kemikalier: Liselotte Sjöholm 

Handla Miljövänligt: Claes Gårdinger och Liselotte Sjöholm 
Klimat och Energi inkl vindkraft: Staffan Arvegård och Caroline Axelsson. 

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

Hemsidesansvarig: Jan Herrmann och Claes Gårdinger. 
Medlemsansvarig och Facebook: Claes Gårdinger. 

 
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. Under 2021 har antalet inlägg minskat något 
jämfört med 2020, främst pga färre inslag om Länsförbundets engagemang i 



 3 

Hornsödiskussionerna och referat från styrelsemötena. Jan orkade/hann helt enkelt inte med. 
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 dels länets 
kommuner/kretsar, dels material från Rikskansliet, som handlar om miljöproblem i vidsträckt 
bemärkelse. 
 

 

Länsstämma 
Naturskyddsföreningens länsstämma genomfördes söndagen den 25 april 2021, alltså vid 
vanlig tid på året, men digitalt, via Zoom. Uppkoppling sköttes förtjänstfullt av Kristina Tapper 
på Studiefrämjandet, Jonas Löhnns utmärkta ordförandeskap ledde oss genom dagens stämma, 
och Annika Rosen sammanförde dagens diskussioner till ett föredömligt protokoll. 
Nio kretsar var representerade på stämman, dvs alla som är aktiva o/e har kontakt med 
Länsförbundet. Vi hade en kortare paus för att ”gå ut och fotografera vårtecken”, varpå dessa 
skickades in till Jan, som snabbredigerade dessa, och bildserien kommenterades av respektive 
fotografer, mycket trevligt (Claes idé)!  Utanför själva förhandlingarna utdelades 
Länsförbundets Naturvårdspris till Ann-Marie Petersson för hennes arbete med natur- och 
kulturvärden vid Ljungbyån i södra Kalmar kommun. 
Vid årsmötet återvaldes flertalet av styrelsens ledamöter, se nedan. Styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för sin skötsel av verksamhet och ekonomi och styrelsens sammansättning, 
nominering och verksamhet diskuterades.  
Propositionen om hur styrelsen ska rekryteras i framtiden gav upphov till ganska omfattande 
diskussioner. Utgångspunkten var en utredning som 2019 års länsstämma hade ”beställt” och 
under 2020 genomförts av Staffan Arvegård, Catharina Lihnell och Patrik Waernbaum. 
Grundfrågan var om nuvarande system att varje krets nominerar en ordinarie och en ersättare 
ledamot till styrelsen, samt att valberedningen tar fram förslag på ordförande och revisorer, bör 
bytas ut (vilket utredningen föreslagit) till ”det vanligare systemet” att valberedningen tar fram 
ett förslag på ett ojämnt antal ledamöter plus en ordförande, samt två ersättare, två revisorer 
och två revisorsersättare. Nuvarande system att valberedningen består av en representant från 
vardera årets arrangör av stämman och de två föregående skulle i så fall bytas mot att stämman 
väljer en valberedning, och dessa kan sitta ett eller flera år. Att detta skifte ska ske beslutades 
redan av 2020 års stämma, och nu beslutades att skiftet ska ske från 2022 års stämma.  
Så beslutades också, och som valberedning valdes Staffan Arvegård, Caroline Axelsson och 
Annika Rosen, som till 2022 års länsstämma ska föreslå en ny styrelse, på det nya sättet. 
En utförligare presentation av diskussionen på stämman finns i protokollet, vilket finns på vår 
hemsida, https://kalmar-lan.naturskyddsforeningen.se / 25 maj 2021, medan utredningen / 
propositionen finns som bilaga till kallelsen till 2020 års länsstämma / 4 september 2020, se 
https://kalmar-lan.naturskyddsforeningen.se/2020/09/04/kallelse-till-lansstamma-4-oktober/. 
Rapportering gjordes även om diskussionerna kring regionkanslierna, vid dessa är Claes och 
Jan ombud för vårt länsförbund, se nedan. 
 

Regionkansliet 
Det obesatta kansliet för Region Sydost har under året upphört helt, lokalen i Växjö avyttrats 
och kvarstående medel där och i Stockholm har överförts till de fem länsförbunden (Kronoberg, 
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Jönköping, Kalmar, Östergötland och Gotland), enligt en fördelningsnyckel dessa kommit 
överens om. För de pengarna avser vi att skapa/upphandla olika stödfunktioner, men 
diskussionerna är bara i sin linda, ett första möte mellan länsförbunden ska hållas i april 2022. 
 

Kurser, konferenser och andra möten 
Naturskyddsföreningens riksstämma (årsmöte) 2020 skulle avhållits i Mora, men pga Covid-
19-pandemin ställdes det in. Istället genomfördes nu istället detta digitalt 26 maj – 2 juni 2021, 
varvid Jan och Patrik deltog, i alla fall delvis. Man (vi) använde det webbaserade systemet 
VoteIT, det hela var mycket väl förberett, och diskussionerna fungerade förvånansvärt bra, trots 
att det inte skedde simultant och kontinuerligt. De vanliga valen av ny styrelse med flera 
befattningar kördes igenom, liksom en mängd motioner, varvid de två från Jan antogs (Vi 
behöver en policy för sötvattenmiljöer) respektive konstaterades att önskad åtgärd ändå var på 
gång (Handledningar för Naturutflykt med miljöfrågor). Vårt länsförbund hade även anslutit till 
en motion om behovet av en Internationell skogskampanj. 
Föreningens länsordförandekonferenser har lite kommit av sig, eller vi inte deltagit. Dock 
deltog Claes vid en digital sådan den 27-28 mars digitalt. 
MKGs årsmöte hölls digitalt 17 maj, varvid Claes deltog som ombud, och Catharina som 
styrelseledamot. Catharina omvaldes som ordinarie ledamot, med Allan Karlsson som ersättare. 
Viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Kalmar län, där Catharina varit med på alla möten; 4/11 
(jaktsäsongens resultat och uppfyllelsen av klövviltsplanen), 3/6 (älgbetesskador, licensjakt och 
lodjursinventering, samt utbildning om viltstammar i balans) och 3/12 (licensjakten på lodjur 
och utbildning om stora rovdjur). 
Länsförbundet var medarrangör vid Rovdjursföreningens arrangemang 24/11 när Anders 
Gunnarsson berättade om spårning av lodjur i Småland. Cirka 25 deltagare. 
Vid Studiefrämjandets årsmöte 15 april deltog Claes och Staffan. Den förra valdes in i 
valberedningen, den senare omvaldes som ordinarie styrelseledamot, representerande 
Naturskyddsföreningen, utan specificering till någon viss nivå. 
Claes har deltagit vid digitala möten om VoteIT-tekniken 10/5, Miljövänliga veckan 25/8 och 
Biobränsle 2/11. Jan har deltagit i digitala möten om skogsfrågor 20/1 och 10/2, Friluftsfrågor 
16/3, Naturfalken 25/3, VoteIT-tekniken 10/5, Fossilfria pensioner 20/9, Miljö-/folkhälsa 16/11, 
Riks-spaningsmöte 2/12 

 

Övrigt deltagande, i verksamheter och projekt 
Hornsö ekopark, och ffa dess eventuella möjligheter att bli nationalpark drevs mycket aktivt 
under 2020 av Per Jiborn i Västervik, med stöd av Jan, som haft (och har?) haft stöd och 
sanktion av Länsförbundets styrelse att agera i denna fråga och syfte. Målgrupp har varit främst 
Sveaskog och berörda kommuner. Under 2021 har arbetet varit något mindre, dock kan noteras: 
1) Debattartikel i Barometern 2/2 "Gör Böda och Hornsö till nationalparker”, underskriven av 
oss och sex andra regionala föreningar med ”naturinriktning” (artikeln resulterade i svar 27/2 
från Mats Blomberg med koppling till Södra, samt ytterligare inlägg, från Per Jiborn 6/3 resp. 
Blomberg 11/3); 2) Brev 25/2 från Jan till Borgholms kommun i avsikt att peppa dem att inse 
möjliga värden med att jobba för att Böda ska kunna bli nationalpark, vilket bidrog till följande; 
3) liknande brev skickades även till de tre ”Hornsö-berörda” kommunerna Nybro, Högsby och 
Mönsterås; 4) en positiv och konstruktiv kontakt mellan Per och Eddie Forsman, f.d. 
kommunalråd i Borgholm; 5) Föreläsningar av Per om olika värden av ekoturism för 
kommuner vid Mittlandskonferensen 10/11 och för Ölandskretsen 11/11, samt Tjustkretsen i 
december; 6) Per har under hela året arbetat vidare med att avslöja och påtala Sveaskogs 
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bedrägliga hantering av sin redovisning av naturvårdsåtgärder; 7) [ ”anknytande” ] Per J och ett 
15-tal andra skogsengagerade medlemmar runt om i landet initierade en skrivelse/upprop, med 
en kraftig fyrsidig vädjan till Naturskyddsföreningen Riks, ett upprop för en total granskning av 
Sveaskogs naturvårdsarbete [”vi måste kräva alla korten på bordet”], och uppropet fick 
underskrifter av ca 260 medlemmar runt om i landet. Uppropet skickade dock inte in (till Riks) 
förrän i januari. 
Alla de ovan nämnda kommunerna var initialt rätt positiva till idén/tanken/förslaget i 
skogsutredningen att omforma Sveaskogs ekoparker till nationalparker. Men i slutet av året 
bytte tyvärr fastlandskommunerna fot, och tyckte det blir bra med fortsatt ekopark i Sveaskogs 
regi, medan Borgholm troligen är mer positiva/neutrala.  
Den 12 juni ordnade Jan Brenander för skogsintresserade en exkursion vid Gallsjön nordväst 
om Oskarshamn, en ”gammelskog” som hotas av avverkning. Som representant för 
Länsförbundet deltog Jan Herrmann, vilket senare resulterade i en skrivelse till Länsstyrelsen 
ang. det akuta behovet av skydd av detta fina område. 
Den 4 september var alla länets medlemma inbjudna till Stensjö by, nordväst om Oskarshamn, 
en utflykt initierad och föredömligt planerad av Kerstin Olsson i Torsås-kretsen. Ca 25 
personer fick höra Christer Ek, naturvårdsprismottagare 2018. Engagerat och kunnigt berätta 
om ställets natur- och kulturvärden, och -historia, vilket renderat det att nyss ha blivit länets 
första kulturreservat. 
Förra årets mottagare av Länsförbundet Naturvårdspris, Tomas Edmark i Västervik, skulle ju 
haft en utflykt för hela länets medlemmar, men den ställdes in pga pandemin. Det är tveksamt 
om den kommer att genomföras under 2022 heller, pga att flera liknande utflykter är planerade. 

 

Miljöarbete, skrivelser m.m. 
Länsförbundet är genom Catharina Lihnell, med Allan Karlsson som ersättare, representerat i 
Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG. 
Länsförbundets naturvårdspris, nu utlyst för femte året, renderade sex förslag, varav 
styrelsen utsåg Ann-Marie Petersson för hennes arbete med natur- och kulturvärden vid 
Ljungbyån i södra Kalmar kommun. Priset, 5.000 kr och ett diplom, utdelades vid den digitala 
länsstämman 25/4. Se även hemsidan 1 maj. 
Länsstyrelsens tillstånd för licensjakt på tolv lodjur överklagades. Catharina Lihnell skrev 
vårt överklagande och påtalade bl.a. ett alltför stort uttag av stammen, upp emot 20 %, vartill 
vanligen kommer trafikdödade och vid skyddsjakt. Vår överklagan för fram argumenten att få 
lodjur angripit tamdjur på senare år, upprepat sådant löses bättre med skyddsjakt, liksom att få 
konflikter med lodjur föreligger, och att fler lodjur minskar trafikdödad klövvilt. 
Länsförbundets skrivelse om politikernas bristande ansvar för skyddet för vår biologiska 
mångfald, ett resultat av Christina Almqvists motion på länsstämman 4 oktober 2020, skrevs i 
december-januari av Christina och Jan. Den skickades i februari 2021 till miljöministern, 
landsbygdsministern och drygt 20 riksdagspersoner som sitter i Riksdagens miljö- och 
jordbruksutskott och/eller är partiernas talespersoner i sådana frågor, samt till 
Naturskyddsföreningen Riks och till lokala/regionala media. Responsen var svag bland 
politikerna, endast Maria Gardfjell (MP) svarade, med ett dock uppskattande mail, dessutom 
dylika från NF Riks, och en rätt stor artikel i Ölandsbladet. Se mer på vår hemsida 17 februari 
(2021). 
 

Ekonomi 
Årets inkomster var drygt 176.000, inkl. återbäringen från Riks på drygt 41.000. Med summa 
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utgifter på 20.230 gav det ett överskott på drygt 156.000 kr, vilket väsentligen överstiger det 
budgeten ”plus/minus noll” (ink. 39.000, utg. 309.000). Orsaken till de ökade inkomsterna är 
kvarstående medel, men nu av de fem länsförbunden fördelade medlen från nedläggningen av 
Regionkansli sydost. Summa tillgångar var vid årsskiftet drygt 497.000. 

 
Antal medlemmar per 2021-12-31 (enligt centrala medlemsregistret ”Rutger”) i kretsarna, inkl. 
familjemedlemmar, vilkas andel oftast ligger på 30 - 40 %, men markant lägre i Handbörd . 
                2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Ändring fr 2020 

Döderhult  814   816   782    767    731    711     693    667   655    622    559    543 –3 % 

Emmaboda172  176   172    170   165    155     158    169    174   163     138    131 –5 % 

Emådalen 294   308   296    284   291    256     256    258    240   248     226    210 –7 % 

Handbörd 139   143   124    109   108    111     115    108      97    77       69        63 –9 % 

Kalmar   1056  1182  1171  1198  1224  1204  1154  1141  1185  1257  1107 1078 –3 % 

Nybro       321   315   320    294    295   289     289    271    276   273     224    207 –8 % 

Sevede     282   303    284    285   306    300    289    287     303   298     263    246 –6 % 

Stranda    273   278    299    291   276    268    255    248     246   224     200    180 –10 % 

Tjust        757   776    774   763    766    755    735    734     735   715     618    609 –1 % 

Torsås      131  138     141   137    136    141    124    132     150   153     145    141 –3 % 

Öland       541  590    572    580    593    571    567    570     596   573     548    573  +5 % 

LänetTot 4775 5046 4941 4878  4891  4761  4635  4585  4657  4603  4097  3981 –3 % 

En mer eller mindre minskning har skett i nästan alla kretsar, störst i Emådalen, Handbörd, 
Nybro och Stranda, mindre i de andra, utom Ölandskretsen som ökat något. För hela länet har 
medlemsantalet gått ner med 3 %. 

 
 

Styrelsen tackar alla för goda insatser under året och hoppas på ett aktivt 2022! 
 

Färjestaden i april 2022 
 

 

Claes Gårdinger                      Renate Foks 
Claes Gårdinger                       Renate Foks                    

ordförande     vice ordförande 
 

 

Jan Herrmann    Patrik Waernbaum 
Jan Herrmann    Patrik Waernbaum 
Sekreterare    kassör 
 – skrev denna  
   verksamhetsberättelse 


