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Länsförbundets Årsstämma 2005-04-23  
lördagen 23 april är förlagd till Andrémuséet i Gränna. 
Program:   09.30 –10.00       Samling, kaffe 
10.00 – 11.30  Årsmötesförhandlingar, aktuell information. 
11.30 – 12.15  Guidad rundvandring på muséets avdelningar. 
12.15 – 13.00  Lunch på Värdshuset Hjorten 
13.00 – 15.00  Utflykt till naturreservatet Girabäcken. 
Det är styrelsens förhoppning att alla kretsarna i länet sänder 
ombud till Länsförbundsstämman. Stadgarna anger antal ombud i 
förhållande till kretsens medlemstal:    
  - 200              4 ombud        Länsförbundet svarar för program, 
200 – 500        5 ombud         mat och utflykt. 
500 – 1000      6 ombud         Resp. krets svarar för ombudens  
över 1000        7 ombud         resekostnader. 
Anmäl ombud senast 15 april till Ingrid Wallin,  
tel. 0382-107 15 mail ingrid.wallin@alfa.telenordia.se 
 
Förslag till val av valberedning vid Årsstämman. 
Viktiga synpunkter  från Arne Svahn, valberedningens 
sammankallande: 
Att vara vald till valberedning i en verksamhet, förening eller  
liknande är en betydelsefull uppgift – ett uppdrag som börjar vid valet 
och slutar vid nästa årsmöte. 
Val av valberedning har tyvärr fått en prägel av slump som styr valet. 
Detta slumpartade val av personer som skall föreslå kandidater till 
olika uppdrag i föreningen är inte bra för verksamheten. Jag har varit 
med i många valberedningar och insett att detta inte är en bra ordning 
och vill därför för val av valberedning till Länsförbundet föreslå 
följande ändring: 
Sedan lång tid tillbaka har det varit praxis att indela länet i tre 
områden och från varje område har det valts en ledamot 
Område 1: Jönköping, Huskvarna, Tranås, Habo, Bankeryd, Mullsjö.
Område 2: Aneby, Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö. 
Område 3: Gnosjö. Gislaved, Värnamo och Vaggeryd. 
Jag föreslår att denna indelning skall vara kvar, men från varje 
område utses en kandidat och en personlig suppleant. 
Vidare föreslår jag en rullande valberedning. En kandidat väljs på 1 
år i taget men skall samtidigt enligt praxis vara beredd att stanna i 
valberedningen i tre år. Start vid länsförbundsstämman 2005 enligt 
följande: Den som väljs som sammankallande 2005 avgår efter 1 år 
2006. En av de två övriga stannar ytterligare ett år – då som 
sammankallande – och den tredje stannar tre år, sista året som 
sammankallande. 
Den personliga suppleanten bör delta i valberedningens samman-
träden och diskussioner – dock utan rösträtt. 
För att kunna välja en fungerande valberedning måste varje område 
samarbeta och verkligen anstränga sig att få fram en ordinarie leda-
mot och en suppleant  inför stämman 2005. 
 

          

 
Naturkatastrofer – människans litenhet. 
Vid årsslutet 2004 och 8 jan.2005 fick vi alla en 
smärtsam påminnelse om vår litenhet inför natur-
krafterna –först Tsunamin och sedan våldsamma 
orkanen ”Gudrun” som drabbade  södra och 
sydvästra  Sverige, mejade ner jättestora skogsom-
råden och lämnade tusentals hushåll utan ström och 
telefon.. Skadorna blev enormt omfattande. Skogen 
kan så småningom upparbetas, men stormens spår 
kommer för lång tid framåt att synas i vår natur. 

                   
 
Vi SNF:s styrelse lider med alla hårt prövade skogs-
ägare. Eftersom allt virke omöjligen kan tas om hand 
före sommaren 2005 riskerar man större angrepp av 
barkborren på skogen. Man har t o m diskuterat 
flygbesprutning. Vi hoppas att skogsnäringen kan 
finna andra och bättre metoder. Detta gäller även vid 
lagringen av de enorma virkesmassorna . 
Om vi blickar framåt finns det ändå något positivt 
med stormen – vi har lärt oss att ensidig satsning på 
granskog är riskabel. Blandskogar med insprängda 
bestånd av löv och tall tycks klara sig bättre, ge mera 
stormtåliga skogar och  positivt påverka den 
biologiska mångfalden 
Trots stormens våldsamma verkningar finns mycket 
kvar av rik och vacker natur att värna och vårda, 
att uppleva och glädjas åt. Inom SNF får vi aldrig 
förtröttas att slå vakt om denna. Samtidigt bör vi 
fortsätta att försöka positivt påverka människors 
livsstil och hälsa genom att i större utsträckning 
använda miljövänliga produkter till mat, hygien och 
rengöring och vid odling av alla de slag. 
 
Bygden som levat i årtusenden – 
Studieutflykt lördagen 16 april 
Här har ni chansen att följa med på en spännande 
och omväxlande studieutflykt i östra delen av vårt 
län. 
Arne Svahn från Eksjökretsen, välkänd naturvårdare 
och hembygdsvän, tar oss med på en heldagstur med  
buss i bygderna, där hans tema rör så viktiga ting 
som natur och kultur, historia och framtid inom 
jord-och skogsbruket.    
Alla medlemmar är välkomna! 
Samling:  Bruzaholms Folkets Hus kl. 10.00. 
Tag med egen mat och dryck. Länsförb. svarar för 
bussresan, kretsarna för övriga resekostnader. 
Anmälan: Senast 5 april till Bengt Ohlsson,  
Stensholmsv. 1D, 561 39 Huskvarna 036-144138 



 
Bidrag för lokal och kommunal naturvård. 
Regeringen har beslutat om en satsning på lokal och 
kommunal naturvård genom ett särskilt program för 
2004-2006. Totalt bidrag  under denna tid = 300 milj. 
kronor. Kommuner kan söka enskilt eller tillsammans 
med andra kommuner. Kommunen söker, men lokala 
aktörer kan vara drivande/delaktiga och komma med 
projektidéer. 
Bidrag ges till åtgärder som främjar naturvård och 
friluftsliv och medverkar till att nå miljökvalitetsmål. 
Statens bidrag är högst 50 % av kostnaden.  
Nyckelord:  Naturvårdsnytta,  lokala initiativ och lokal 
drivkraft, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära 
natur. 
Värnamo kommun har sökt och för följande 6 projekt 
erhållit 380.000 kr under 2005: 
Gröna sköna Värnamo- grönstrukturprogram f. staden 
Våtmark i Bors tätort, Getaryggarna, Hästen som 
naturvårdare, Natur runt Borgen, Apladalen. 
Sävsjö kommun har sökt och fått bidrag för projektet: 
”Synliggöra våra natur- och kulturvärden och 
tätortsnära rekreationsområden i Sävsjö kommun”. 
Projektet innefattar guidning och marknadsföring av 
nämnda områden. Naturskyddsföreningens arbete 
kommer främst att inriktas mot naturvårdsområdena.  
Projektfinansieringen uppgår till 1 860 000 kr, där 
länsstyrelsen bidrar med hälften. 
Kolla Din egen kommun! Här kan SNF-kretsarna 
bidra med idéer och åtgärder. 
Birgit Johansson, Värnamokretsen,, 
 tel. 0370-377000 (arb) el.270 27 (hem) 

           
Kretsorförandekonferens den 21 maj, på Aneby 
Värdshus.  Förmiddagen ägnas åt information och 
gemensamma diskussioner kring verksamheten på 
krets- och länsnivå, bl a valberedningsfrågan, som 
måste lösas här, om den inte blir klar på länsstämman. 
Kaffe och lunch kommer att serveras. Efter lunch blir 
det exkursion till den lilla fågelsjön Hyllingen, där 
Bengt Ohlsson står för guidning. Inbjudan skickas ut 
till kretsordförandena. 
Hur är det med våra Kampanjskogar? Finns de kvar 
eller har stormen ändrat deras utseende totalt? Detta är 
också något vi behöver lyfta på 
kretsordförandekonferensen. Har Ni  ute i kretsarna 
möjlighet att gå ut och ”kolla läget” är det inte fel om 
så sker. Skogsboken är på ”G”, men det är en del kvar 
innan den ligger klar att börja läsas. 
 

 
Seminarium och minimässa  - 
Jönköping 7 april. 
HÅLLBAR KONSUMTION.     Kl. 11.30 – 17.15 
Kan vi få en bättre miljö, hälsa och ekonomi genom att 
se över hur vi äter, reser och bor? Klarar vi av att 
samtidigt dra ett strå till stacken för mer global 
rättvisa? 
Dessa frågor finns i brännpunkten på ett högintressant 
seminarium som hålls i JP-aulan, Högskolan i 
Jönköping och där bl. a Stefan Edman, Per Larsson, 
kommunalråd i Jkpg och Michael Koucky från Gröna 
Bilister medverkar. Deltagandet är kostnadsfritt. 
Anmälan senast 4 april via mail www.hj.se . 
 

            
 
Naturum, Store Mosse Nationalpark 
Öppettider: klockan 10 – 16. 
Varje söndag året runt,   
24 – 30 mars, 5 – 8 maj   
Varje lördag i maj månad.  
Juni – augusti är det öppet varje dag. 
Invigning av den nya handikappanpassade leden äger 
rum på nationalparkernas dag den 22 maj.  
Se annons i lokalpressen för övriga aktiviteter. 
Upplysn.  Hans Fransson,  070-7670 913 
                    naturum  Store Mosse  0370-228 49 

Fjärilskurs 
Inom Länsstyrelsen finns ett stort intresse att länets 
dagfjärilar inventeras. I Gislaveds och Gnosjö- 
kretsarna planeras en kurs om dagfjärilar i oktober 
2005 med uppföljning våren 2006 och förhoppningsvis 
påbörjad inventering i resp. kommuner under 
sommaren 2006. Ledare för kursen blir Niklas 
Johansson på Länsstyrelsen i Jönköping. Tag kontakt 
med honom, om ni tycker att detta är intressant! 
Bengt Aronsson 
 
Årsstämma i Smålands Natur 
Söndagen den 3 april är det årsstämma i Föreningen 
Smålands Natur (Osaby). Länsförbundet och åtta av 
länets kretsar är medlemmar och bör skicka ombud. 
Kallelse har gått ut till de som är berörda.  
 
Länsstyrelsens miljövårdsinsatser för 
rödlistade arter 
Miljövårdsenheten i länet har för år 2004-06 fått 2,3 
milj kr för upprättande av åtgärdsprogram för hotade 
arter. I Sverige finns 4120 rödlistade arter. Av dessa 
prioriteras 365 för nationella ågp. 56 ågp berör länet, bl 
a Strandjordtunga och Vårlekande siklöja, vilka har 
hälften av sin globala utbredning i F-län. 
 



 
  

 
     
Nya naturreservat 
Under de senaste månaderna har tre 
nya naturreservat beslutats av läns-
styrelsen nämligen Skams hål (Lalle-
rydsbäcken) i Jönköpings kommun, 
beslut 2005-01-28, Nyckelås i Mullsjö 
och Jönköpings kommuner och 
Skurugata i Eksjö kommun, båda 
beslutade 2005-03-03. De två 
förstnämnda ingår i länsförbundets 
kampanjskogar. Samtliga reservaten 
har mycket värdefull natur. 
Naturreservatet Skurugata är en 
utvidgning av ett äldre reservat. 
Beslutet om Skams hål har överklagats 
av Jönköpings kommun då reservatet 
innebär vissa restriktioner för 
friluftslivet inom området och 
kommunen vill även ha en zon för 
eventuell Götalandsbana. Att förlägga 
en järnvägsbana inom detta område 
skulle vara helt förödande för 
reservatet. 
Grattis Mullsjökretsen till reservatet 
Nyckelås som är lön för idogt arbete. 
Eloge även till Länsstyrelsen för 
arbetet med naturreservaten. 
Avtal har även träffats mellan 
Länsstyrelsen  och Föreningen 
Ingaryds Natur om naturreservat för 
Ingaryd och intrångsersättningen är 
betald. Beslut om detta reservat har 
emellertid ännu inte fattats. 
 
Överklagandeärenden 
Under de senaste två åren har 
länsförbundet haft framgång i ett tiotal 
överklagandeärenden. Senast hade 
förbundet framgång i ett  strand-
skyddsärende vid sjön Vänstern i 
Tranås kommun. Tre överklagande-
ärenden ligger i dag hos Miljööver-
domstolen för avgörande nämligen 
Visingsö (golfbana), Lyckåsallén och 
ett ärende i Mullsjö (omfattande 
olovlig schaktning inom strandskydds-
område). För de två förstnämnda har 
hittills getts prövningstillstånd hos 
domstolen. Prövningstillstånd ges om 
det är av vikt för rättstillämpningen, 
om anledning förekommer till ändring 
av beslutet eller om det finns 
synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 
Lars-Erik Apelqvist 

 

               
Länsförbundsordf. konferens 
i Osaby 12 - 13 mars 2005 
I konferensen deltog närmare 40 
personer. Av länsförbunden var 17 st 
representerade dock inte några 
representanter från närbelägna 
Kronoberg och Östergötland. För 
Jönköpings länsförbund deltog Lars-
Erik Apelqvist och Bengt Aronsson. 
De praktiska arrangemangen sköttes 
med bravur av Göthe Brorsson (ordf. 
i För. Smålands Natur). Vi övriga 
servade bl.a. med bilresor från 
Alvesta till Osaby och åter. 
Konferensen upptog till stor del 
Skogsfrågor. Besiktning skedde till 
de stormfällda områdena, ca 20.000 
m3sk har fallit inom reservatsområdet 
och lika mycket inom skogen i övrigt, 
representerande ett värde tillsammans 
av 12 milj. kronor. Alla syntes vara 
överens om att en väsentlig del av 
skogen inom reservatsområdet skulle 
upparbetas och istället för gran 
ersättas av lövskog (som det 
historiskt har varit). 
Vid konferensen lades fram en 
strategi för SNF:s interna arbete med 
skydd av skogar i Sverige. Vidare 
diskuterades en del viktiga frågor 
rörande FSC-certifieringen . Alla 
deltagarna verkade mycket nöjda med 
konferensen och Osabys skötsel. 
 
Vi väntar på våren 
Efter de kalla månaderna februari och 
mars väntar vi på våren. Berguven 
har jag hört hoa minst ett tjugotal 
gånger  i Taberg under vintern eller 
sett dess mäktiga siluett på bergs-
kammen. Med strömstarar har det 
varit sparsamt under vintern. Förra 
året såg jag forsärlan i Tabergsån den 
16 mars och i år sågs den först den 23 
mars. Men ljumma vindar är väl nu 
på väg och snart kommer nog våren 
på allvar. Efterlängtad ! 
Lars-Erik Apelqvist 

 

 

Programansvariga 
Varmt tack för snabba svar, trevliga och 
omväxl. program. Jag får sådan lust att 
vara med både här och där. - Bra sak i 
Värnamos program  ”Passar även barn-
familjer”, under några program. Värt att 
ta efter. - Nu ser jag fram emot att få ev. 
höstprogram så snart de är klara, gärna 
råmanus i datorn.  Glad Vår! Inga H. 
 

Upplysningar 
Aneby  Vakant. 
Bankeryd  Inga-Britt Fälth  036 – 377736 
Stavhoppsv.6, 564 34 BANKERYD 
inga.britt.falth@swipnet.se 
Eksjö Ordf. Uno Björkman, 0380-720 67  
Ånhult, 371 91 NÄSSJÖ 
Progr.ans. Sven Åke Svensson  0381- 16067 
Castmans väg 158, 575 37 EKSJÖ 
sven-ake.svensson@ebox.tninet.se 
Gislaved  Bengt Aronsson  0371 – 50222 
Skolgången 9, 330 26 BURSERYD 
bengt.g.aronsson@telia.com 
Gnosjö  Inga Hagberg  0370 – 82010 
Sommarhult, 330 31 KULLTORP 
inga.hagberg@telia.com 
Habo  Gösta Börjesson  036 – 40611 
Dammg. 10 566 32 HABO 
gosta.borjeson@swipnet.se 
Huskvarna Gränna Jan-Olof Berlin  
Aspv.. 5, 561 38 HUSKVARNA , 036-13 84 83 
jan-olof.berlin@telia.com 
Gränna Anne-Marie Helgelin 0390-121 49 
Jönköping  Henrick Blank 036 – 187501 
V. Storg. 33A JÖNKÖPING 
henrick.blank@webaid.se 
Mullsjö  Brita Broberg  0392 – 13265 
Björkängsv. 6, 565 32 MULLSJÖ 
brita.broberg@snf.se 
Nässjö  Bertil Flink   0380 – 19836 
Rågången 3, NÄSSJÖ 
blflink@swipnet.se 
Sävsjö  Geiton Persson  0382 – 13493 
Källeryd, 57691 SÄVSJÖ 
Geiton.Persson@telia.com 
Tranås  Anders Olsson  0140 – 80200 
Aspa, 570 60ÖSTERBYMO 
andersaspa@telia.com 
Vaggeryd  Postmottagare:Marianne Frick 
0393-30 000 Fastorp, 56891 Skillingaryd 
marianne.frick@fastorp.se 
Vetlanda  Monika Mörk  0383 – 18177 
Gåvostigen 19, 574 39 VETLANDA 
monika_mork@hotmail.com 
Värnamo  Ordf, Per Petersson  0370-650840 
Norregård 33015 BOR  
per-petersson@telia.com 
Progr.ansv Birgit Johansson, 0370-27027 
Åminne, Tjutaryd, VÄRNAMO 
037027027@telia.com 



Avsändare 
Naturskyddsföreningen 
Jönköpings länsförbund 
Prostkvarnsgatan 15, c/o Apelqvist 
554 46  JÖNKÖPING 

    Ur kretsarnas program  
        
9 april 8.00 Gislaved. 
Fågeltur till sjön Draven och besök 
hos en modern bonde och mjölk-
producent, Lars Karlsson, Kållerstad. 
Håkentorpstornet, Dravens sydända 
 
10 april 7.00 Värnamo. 
Vårfågelmorgon på Store Mosse. 
Fika, kikare och varma kläder. 
Stadshusets parkering. 
Passar även barnfamiljer. 
 
12 april 19.00 Värnamo. 
Miljövänliga bilar. Anders Rapp från 
Gröna bilister, Ulf Ambjörnsson och     
Jerker Friberg  från Ambjörnssons Bil 
Berättar och svarar på frågor. 
Församlingshemmet, Kyrkog. 17. 
 
17 april 10,00 – 12.00 Nässjö. 
Naturstig Tipspromenad med vuxen 
och barnfrågor. Efteråt finns det 
möjlighet att tillverka sin egen 
fågelholk i Valborgsgården. 
Friluftsfrämjandets stuga, Lövhult. 
 
20 april 16.30 Store Mossefören. 
Nya Handikappleden Vi inspekterar 
och provvandrar den förhoppningsvis 
färdiga leden som ska invigas på 
Nationalparkens dag 22 maj. 
Naturum Store Mosses P-plats. 
 
24 april 9.00 Sävsjö. 
Utflykt till Strömmahult i Emåns 
vattensystem i Näsby, Vetlanda kom. 
Vid Strömmahult faller Emån 5 m. 
och åfåran delar sig på grund av den 
steniga marken i en mängd åar och 
bäckar. Alkärr, många olika lövträd. 
Mycket rik växtlighet. 
Samling på Torget, Sävsjö. 
 
24 april 07.00 Mullsjö. 
Fågelskådning i Gammelskogen. 
Upplysningar Brita Broberg. 
 
22 maj 10.00 Nässjö. 
Blomstervandring. Vi besöker Stefan 
Lagerqvists prisbelönta  anläggningar 
i Sävsjö, paradis för blomsterälskare. 
Medtag egen kaffekorg. 
Simhallens parkering i Nässjö eller 
11.00 på Stora torget i Sävsjö. 
 
22 maj Heldag Värnamo 
Dagsresa till Söderåsens national-
park.  Kontakta  Roland Junerup 
0370-65 05 90 

 
28 maj 10.00 Eksjö 
Vandring i Skurugata. Ledare Uno 
Björkman, Sven-Åke Svensson och 
Arne Helleblad. Tålig klädsel, grova 
skor, matsäck..  
Konsums P-plats Eksjö 
 
26 juni 10.00 Habo 
Midsommarresa till Hössna  utanför 
Ulricehamn. Där finns tre reservat 
med fin flora som lockar till 
promenad.. Grova skor, kikare, 
kamera, flora förutom matsäcken. 
Hemkomst c:a 16. 
Anmälan till Gösta Börjesson       
036-406 11,  senast 20 juni. 
Från Habo busstation 10.00. 
 
17 aug. 21.00 Vaggeryd 
Fladdermus-spaning med Henrick 
Blank , Länsstyr. Jönköping. 
Ansvarig  Håkan Åberg, 0393-10915 
Samling vid Miljöhuset, Hult. 
 

              
 
17 aug. 18.00 Gislaved och Gnosjö. 
Besök på Bitorpet, Anderstorp. 
Valle Malm och Bertil Stigemyr (en 
av Sveriges skickligast biodlare), visar 
anläggningen och berättar om 
biskötsel och om binas roll i naturen. 
Samling vid Bitorpet, skyltat, 
mellan Gnosjö och Anderstorp. 
 
16-18 sept.  Tranås. 
Falsterboresa  Chans att se tusentals 
flyttfåglar och lära sig mer om fåglar, 
se på ringmärkning mm. 
Upplysningar vid anmälan till Jonas 
Lägerud snarast. 0140-40071 
 
5 okt. 18.00 Gislaved och Gnosjö 
Kurs om Dagfjärilar på Gisl. Gymn. 
Niklas Johansson ger oss de första 
grunderna om svenska dagfjärilar. 
Påbyggnadskurs våren 2006. 
Anmälan senast 30 sept. till Petra 
Ekengren, 0370-33 56 10. 
                

 
Jönköpingsbygden 
16 april 10.00. Fagning av ängen på 
Tabergs västra topp. 
Samling vid P-platsen på toppen. 
 
23 april 7.00 Bankeryd  
Fågelutflykt till Tranebo och Gigeryd 
Samling vid biblioteket i Bankeryd. 
 
22 maj 8 – 12 Jönköping 
Vandring på Dumme Mosse c:a 7 km. 
Matsäck. Samling vid södra parkeringen. 
 
19 juni. De vilda blommornas dag. 
En mängd aktiviteter. Kolla 
föreningarnas hemsidor 
 
 
7 aug. 8.00 Huskvarna Gränna. 
Sommarvandring vid Landsjön  
I markerna mellan Landsjön och Vättern 
Saml. vid Landsjöns bilstation, Lyckås.  
 
16 aug. 21.00 Jönköping. 
Fladdermussafari.  Henrick Blank 
berättar om fladdermössens liv och sedan 
gör vi en tur uppåt Dunkehalla-ravinen. 
Saml. vid Statoilmacken på 
Kortebovägen. 
 
8 sept. 18.30 Jönköping 
Besök på Bikupan. Kooperativ som 
säljer ekol. livsmedel,  förhållandevis 
miljövänl. dagligvaror och rättvisemärkta 
produkter på Tändsticksområdet vid 
Kulturhuset, Tändsticksgränd 3. 
Hans Fransson 036 – 20644 
 
9 okt. 10 – 12 Bankeryd. 
Tipspromenad vid Nyarpsstugan 
Röstning i teckningstävlan. 
 
Ingaryd 
9 april 9 – 13 Arbetsdag.  
Handskar, oömma kläder, matsäck. 
5 maj 13.30 – 16.30 Öppet hus. 
Vi hälsar våren. Trubadur, naturstig. 
29 maj 13.30 – 15.30 Försommar på 
Ingaryd. Vandring c:a 2 km. Matsäck. 
27aug 9 – 12. Arbetsdag och slåtter. På 
gårdsängen. Ta med redskap och fika. 
18 sept. 13.00 – 17.00  
Svamputställning och svamprådgivn. 
Info. Lars-Erik Apelqvist 036 – 642 23 . 
23 okt  14.30  
Bertil Ström berättar om Rogberga-
sonen Elias Tillandz, botanist och läkare. 
Kaffe 25 kr. 

 


