
  

 

Redaktion: Uno Björkman – medverkande  Åke Jönsson, distr. mm.  
 
Länsstämma 25 april 2009 
Sävsjö SNF-krets inbjuder Jönköpings Länsförbund till 
årsstämma i Norra Ljunga församlingsgård, söder om 
Sävsjö. Kaffe och lunch serveras. 
 
Program 
09.00 Samling i Norra Ljunga församlingsgård, kaffe 
09.30 SNF 100 år. Jubileet uppmärksammas   
10.00 Årsstämman öppnas, sedvanliga förhandlingar 
12.00 Lunch 
13.00 Guidad utflykt till Komstads ängar och 
kulturbyggnader. Avslutningskaffe med ostkaka.  
15.00 Avslutning 
 
Antal delegater till Länsstämman 
Kretsens medlemsantal utgör underlag för antalet 
delegater enligt följande: Upp till 199 medlemmar = 
4 ombud. 200–499 = 5 ombud. 500–999 = 6 ombud. 
 
Anmäl ombud senast den 13 april till tf. ordf. Uno 
Björkman, tel: 0380-72067, Mobil 0703 37 97 42,  
e-post: uno.bjorkman@telia.com 
eller till Sävsjö Naturskyddsförening, Britt-Marie 
Andersson, tel: 0382-910 03,  
e-post: angen@savsjobredband.se 
 
Det är styrelsens förhoppning att alla kretsar blir väl 
representerade. Det finns utrymme för flera deltagare på 
stämman än vad kretsens röstberättigade deltagande 
medger. Därför uppmanar vi alla kretsarna att inbjuda 
fler medlemmar än vad som ryms inom ramen för 
”röstberättigade medlemmar”. Välkomna.       
 
Naturskyddsföreningen riks 
I år är det 100 år sedan Naturskyddsföreningen bildades. 
Historiens många framgångar ger oss än mer kraft för vår 
tids utmaningar. Vi kan blicka tillbaka på hundra år av 
envist arbete och framgång. Men det är viktigt att sikta 
framåt. Klimatförändringar, övergödning, förlust av 
biologisk mångfald och spridning av miljögifter är 
enorma problem. Utmaningarna är allt annat än små. Vi 
lever i miljörörelsens tidevarv. Naturskyddsföreningen är 
en anledning till det. 100 år gammal och med tusentals 
engagerade medlemmar över hela landet gör oss starka.  
  
Viktiga föreningsdatum 
1/4 – Naturskyddsföreningens fototävling börjar 
15–17/5 – Rikskonferens med födelsedagsfest 
5–6/6 – Naturnatten 

 

 
Länsförbundet – 2008 
Det kan vara vanskligt att sitta som vice ordförande i en 
förening. Plötsligt kan ordinarie ordförande lämna skutan 
varvid vice ordförande inte har något annat val än att ta 
över rodret. Det var precis vad som hände i Jönköpings 
Länsförbund, 2008. Vår ordförande, Ingrid Wallin 
beslutade hastigt att lämna tjänsten vid Ahleholmsskolan 
i Sävsjö och Länsförbundets styrelse. Andra 
arbetsuppgifter och framtidsplaner lockade i Sundsvalls 
kommun. Turligt nog fanns vid sidan av Ingrid som 
ordförande, en erfaren styrelse – väl förtrogen med 
länsförbundets löpande arbetsuppgifter. Därför blev 
Ingrids avhopp inte så dramatiskt.  

Vårt första styrelsemöte ägde rum den 17/9-08  
i Ingaryd. Vi konstaterade att ännu en medlem lämnade 
styrelsen för andra arbetsuppgifter i andra delar av 
Sverige, nämligen Jonny Norrgård. Således – något 
decimerade, fortsatte vi styrelsearbetet. Vi konstaterade 
att styrelsen var väl representerad i olika sammanhang 
som i Taberg, Ingaryd, Smålands Natur (Osaby), 
Länsstyrelsens intressegrupper, Rovdjursgruppen, Rädda 
Uttern mm.  

Styrelsen initierade en ny inriktning där kretsarnas  
arbete och uppföljning inom den egna kommunen utgör 
stommen i länet. Länsförbundet skall övervaka och stödja 
kretsarnas arbete. Länsförbundet skall framföra vårt 
gemensamma budskap i samarbetsgrupper mot 
myndigheter och intresseorganisationer. Vid behov skall 
länsförbundet i egenskap av organisationens storlek, 
agera som rådgivare och sakägare i frågor rörande 
överklagande mm. I internationella och nationella, 
övergripande frågor och ställningstagande anser 
länsförbundets styrelse att riksorganisationens kansli och 
deras sakkunniga tjänstemän skall agera.      

 En stor utmaning är klimatfrågan och vår medverkan  
i omställningsarbetet mot en hållbar utveckling. Vår 
strävan är att samarbeta inom kommunerna i nätverk för 
att manifestera gemensamma lösningar och goda 
exempel.  

Regeringen har aviserat en uppluckring av strand-  
skyddsbestämmelserna där kommunerna ges stora 
befogenheter att bevilja bygglov nära våra sjöar och 
vattendrag. Det kan medföra att vår hävdvunna 
allemansrätt naggas hårt i kanten. Vi bör agera kraftfullt 
inom kretsarna för att skydda s.k. tätortsnära skog, skogar 
som kan visa sig mycket viktiga i framtiden för stads- och 
tätortsboende människor. 
 
Uno Björkman t.f. ordf.  
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Grattis till 100-åringen  
Naturskyddsföreningen fyller 100 år. Den 15-17 maj 
anordnas en stor födelsedagsfest i samband med 
Rikskonferensen i Stockholm.   

De flesta av länets kretsar uppmärksammar 100-års 
jubileet med olika aktiviteter. Riksföreningen har 
sammanställt en folder (jubileumspalett) med förslag till 
aktiviteter. Bland annat anordnas en naturfototävling som 
startade den 1 april. Naturnatten den 5-6 juni kan bli ett 
fint tillfälle för flera kretsar att anordna en brasafton med 
korvgrillning, lyssna in kvällens och nattens fåglar, spana 
på fladdermöss mm. Världens största slåttergille planeras 
att gå av stapeln under den sedvanliga ”ängens dag”, här 
blir det tillfälle för kretsarna att manifestera och bjuda in 
pressen. De vilda blommornas dag kan bli ett nytt 
avstamp för guidade blomstervandringar och kurser då 
det tycks föreligga ett uppvaknat intresse för floran.  
 
Kretsarna fyller år 
Flera kretsar fyller år. Jönköpingskretsen fyller 55 år. 
Såväl Eksjö- som Nässjökretsarna fyllde 50 år, 2008.  
Vid bildandet av Eksjökretsen (dåvarande Södra 
Vedbokretsen), den 17/2 1958, erhöll kretsen ett bidrag 
från riks med 100 kronor. Initierare och organisatör till 
bildandet av kretsen var länsjägmästare Åke Hallander, 
Jönköping. Han var redan då SNF:s länsombud. Sveriges 
Natur kostade då 12 kronor per år. Som lite extra kuriosa 
kan nämnas att Eksjökretsen den 19-20 maj, 1968 
arrangerade en långresa till Öland. Som alltid på den 
tiden, var bussen välfylld. Med vädret var det si och så, 
vid hemkomsten till Eksjö låg det 10 cm snö på marken.   
 
Länsförbundet bildades först tio år senare i samband med 
en vårutfärd till Eksjökretsen den 11 maj 1968. Beslutet 
togs under lunchen på Ullinge pensionat.  
 
Tätortsnära skog 
Betydelsen av den tätortsnära skogen uppmärksammas 
alltmer. Här finns en stor möjlighet för Naturskydds-
föreningens kretsar att påverka. 

Allt fler kommuner arbetar för att bevara och 
tillgängliggöra tätortsnära natur. Genom att skapa 
förutsättningar för alla att vistas i skogen i vardagen kan 
man skapa intresse och förståelse för exempelvis växter, 
djur och kulturhistoria och samtidigt bidra till bättre 
folkhälsa. Många kommuner beslutar om exploatering 
och avverkning av skog utan att ha ett heltäckande  
beslutsunderlag. Ofta har mer eller mindre övergripande  
inventeringar gjorts av kommunens naturvärden, men 
undersökningar om rekreations- och friluftsvärden är 
 

 
mindre vanliga. Många kommuner kräver ekonomisk 
avkastning av sin skog, vilket påverkar hur en skog 
förvaltas. Allt fler kommuner utformar emellertid nya 
skogsbruksplaner, markanvändningsplaner, 
grönstrukturplaner eller policys för kommunens skog. I 
dessa är redovisningen av både naturvårdshänsyn och 
hänsyn till rekreation och friluftsliv enligt 
Naturskyddsföreningens uppfattning ofta bristfällig. Det 
är också alltför vanligt att dessa planer blir en 
pappersprodukt som inte används i praktiken. När 
bostäder och vägar behöver byggas börjar grönområden 
naggas i kanten. 
 
Förändrad skogsskötsel 
Den tätortsnära skogen måste - där skogsbruk bedrivs, 
brukas på ett sådant sätt att skogens alla värden bevaras. 
Alla former av trakthyggesbruk i tätortsnära skogar måste 
upphöra och ersättas av selektiva metoder som lämnar ett 
kontinuerligt trädskikt. Biologiska och sociala 
naturvärden ska styra intensiteten i brukandet. 

Skogsstyrelsen inventerar skogar med höga sociala 
värden 
Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att 
identifiera skogar med höga sociala värden, ett arbete 
som ska vara klart i december 2010. En skog med höga 
sociala värden ska uppfylla tre kriterier: Den ska vara 
tillgänglig, ha kvaliteter med så stora upplevelsevärden 
att den är attraktiv att besöka och ska nyttjas för 
rekreation. Man brukar tala om sju upplevelsevärden: 
orördhet och mystik, skogskänsla, frihet och rymd, 
artrikedom och naturpedagogik, kulturhistoria, aktivitet 
och utmaning samt service och samvaro. 
Inventeringen kommer att fokusera på främst tätortsnära 
skogar inom ett avstånd av 500 m från tätorter men även  
s k målobjekt längre bort. Det kan t ex vara välbesökta 
naturreservat eller andra friluftsområden.  

De övergripande syftena med inventeringen är att 
tillvarata människors behov av skogar för rekreation och 
ett rikt friluftsliv, stimulera användandet av skogen som 
en rekreativ resurs samt tillvarata skogens potential för 
lokal och regional utveckling. 

Skogsstyrelsens distrikt planerar just nu träffar med 
kommunala tjänstemän för att ta fram underlag till 
identifieringen. Tyvärr har inte alla distrikt tänkt på att 
även lokala föreningar har stora kunskaper om 
kommunens skogar. Här finns möjligheter för 
Naturskyddsföreningen att påverka. Ring ditt 
skogsstyrelsedistrikt och fråga vad som händer. Varje 
distrikt bör ordna ett eller flera möten för att fånga upp all 
den kunskap som finns hos (bland annat) Naturskydds-
föreningens kretsar om skogarnas värden, lokalisering 
och nyttjande. 
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Vindkraft 
Vindkraft gäller för att vara miljöanpassad. De flesta är 
entusiastiska över den aktuella utvecklingen med allt 
raskare utbyggnad, till havs och på bergstoppar. Vi bör 
med kraft protestera, när tillstånd ges för byggnation i 
våra sista natur- och urskogar. 

Vi i Naturskyddsföreningen gillar i princip vindkraft, 
men motsätter oss projekt som hotar områden med höga 
naturvärden. Det är nej inte bara till vindkraftverk i 
urskog utan även i gammelskogar och andra skogar med 
höga naturvärden. Detta nej kan inte vara ett stort hinder 
för vindkraftens utbyggnad. De 30 terawattimmar 
vindkraft per år, som enligt Sveriges nya mål från 2007 
ska produceras 2020, kräver mindre än en halv procent av 
Sveriges yta. 

 
 
Det vilar emellertid ett tungt ansvar på branschorganet 
och på vindkraftsexploatörerna själva att se till att 
gammelskogar förblir orörda, att inga kraftverk byggs i 
skog med höga naturvärden. Stor hänsyn måste också tas 
till häckningsplatser för pilgrimsfalk, havsörn, kungsörn, 
spelplatser för skogshöns, fågelsträck och övriga fåglar 
och däggdjur (fladdermöss) som riskerar att dödas av 
kraftverkens vingar. Vindkraftens rykte som 
miljöanpassad energikälla kommer raskt att smutsas om 
inte vindkraftsbyggarna håller sig borta från lägen där det 
finns en uppenbar konflikt med höga naturvärden.  

Vindkraften har burits fram av miljömedvetna 
människor. Dessa kommer inte att acceptera att 
vindkraften förstör natur. Vi bör således följa upp och 
anstränga oss en aning med att vaksamt följa 
utbyggnadsplanerna inom våra kretsar. Delta gärna i 
samrådsmöten där viktig information delges och 
möjlighet till frågeställningar ges. Vid mötena delas ofta 
innehållsrika foldrar ut med god information. Vi skall 
alltid kräva att bra miljökonsekvensanalyser tas fram som 
belyser påverkan på flora och fauna.  
 
Våra hemsidor 
I vårt allt mer datoriserade samhälle måste bra och 
uppdaterad information finnas tillgänglig på internet. 
Såväl enskilda människor som offentliga förvaltningar 
söker uppgifter om oss via internet och våra hemsidor. 
Finns det inga uppgifter eller s.k. träffar, - uteblir som 
regel kontaktmöjligheter. 
 

 

Naturskyddsföreningen (riks) har tagit fram ett 
publiceringsverktyg (Episerver) för att kretsarna själva 
skall kunna uppdatera en webbplats. Syftet med är att det 
skall vara lättare att programmera när det nu föreligger ett 
mallat, enklare sätt att uppdatera en webbplats.  

Länsförbundet utförde under mars månad 2009 en liten 
undersökning av kretsarnas befintliga hemsidor och fann 
att flera hemsidor var bristfälligt uppdaterade. De flesta 
stupade på att de var svåra att överskåda och att 
kontaktpersoner, telefonnummer och  
e-postadress saknades. Länsförbundet vill gärna hjälpa 
kretsarna med att uppdatera hemsidorna. Länsförbundets 
webbansvarige är Åke Jönsson, kontaktuppgifter, se  
sidan 4.  
 
Osaby 
Föreningen Smålands Natur inbjuder till årsstämma den 
10 maj – 2009 i Osaby. Det är angeläget att alla medlems-
kretsar ställer upp och deltar. Förutom sedvanliga 
förhandlingar presenteras spännande utredningar som: 
Vilda och planterade träd i Osaby. Botanisk inventering 
2003-2007. Dagfjärilar i Osaby. Akvatiska miljöer i 
Osaby 2004. Ny inventering av trädlevande svampar samt 
revidering av tidigare fågelinventering.  
Se hemsida: www.osaby.snf.se  
 
Taberg 
Tabergs gruvguider har framgångsrikt fört traditionen 
vidare med guidade visningar av gruvan, under 2008 har  
4309 personer deltagit. Lokalerna i Gruvgården har 
snyggats upp, planer finns att successivt bygga upp ett 
naturrum. Länsstyrelsen har nyligen tecknat ett 
samarbetsavtal med Tabergs gruvguider om nyttjanderätt 
av gruvan.  
 
Ingaryd 
Efter fyra års väntan beslutade Länsstyrelsen den 4/12-08 
att avsätta Ingaryd i Tenhult som naturreservat. 
Dröjsmålet berodde på att kommunen planerat för såväl 
ny vägdragning som järnväg mot Torsvik genom 
Ingaryds marker. Planerna har inte skrinlagts, om de blir 
av kan reservatsgränserna bli föremål för justeringar.  

Ingaryd ägs av föreningen Ingaryds Natur där 
Jönköpings- och Huskvarnakretsarna är medlemmar. 
Ingaryd är en pärla och en stor tillgång för 
Naturskyddsföreningen. Länsförbundet nyttjar lokalerna 
frekvent vid möten och sammankomster.  
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Avsändare 
Naturskyddsföreningen 
Jönköpings länsförbund 
c/o Åke Jönsson 
N Bogesundsg 1b 
554 73 Jönköping 
 
KALENDARIUM, 2009 – 2010 
2009 Dag Aktivitet 
Januari 23-25 Kurs i rovdjursjuridik, Bollnäs 
 26 Styrelsemöte Länsförbundet 
Februari 14 Riks, trafikkurs 
Mars 7-8 Riksupptakt för miljövänliga veckan, Stockholm 
 11 Tabergs gruvguider, årsmöte 
 18 Styrelsemöte Länsförbundet 
 15 Stoppdatum, manus Länsbladet 
 20-22 Länsordförandekonferens, Stockholm 
April 1 Naturskyddsföreningens jubileumsfototävling börjar 
 4 Rikskurs om nya strandskyddet 
 15 Ansökan om projektbidrag, kretsar, länsförbund, riks tillhanda 
 25 Årsstämma 2009 i Sävsjö 
 30 Årsmöteshandlingar från kretsarna, riks tillhanda 
Maj 5 Styrelsemöte Länsförbundet 
 10 Årsstämma, Föreningen Smålands Natur i Osaby 
 – Jubileumsårets klimatbudkavle startar 
 15-17 Rikskonferens med födelsedagsfest 
Juni 5-6 Naturnatten 
 15 Årsmöteshandlingar från Länsförbunden, riks tillhanda 
Juli   
Augusti 17 Styrelsemöte Länsförbundet vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola. 
 22 Utflykt, styrelsen, fortbildning ”naturåret och nationalparkerna uppmärksammas” 

(Ansvarig Bengt Ohlsson.) 
  Upptakt Miljövänliga veckan 
September 11-12 Kretsordförandekonferens, utflykt, fortbildning vindkraft (Ansvarig, J-O Berlin, 

Åke Jönsson), samling fredag kväll, avslut lördag förmiddag. 
Oktober vecka 40 Miljövänliga veckan 
 19 Styrelsemöte Länsförbundet, Ingaryd 
November  Naturskyddsföreningens höstkonferens 
December 7 Styrelsemöte Länsförbundet, Ingaryd 
2010 Dag Aktivitet 
Januari 27 Styrelsemöte Länsförbundet 
Februari   
Mars 16 Styrelsemöte Länsförbundet 
April 16/17 (alternativ 

fredag kväll eller 
lördag) 

Årsstämma 2010 i Jönköping vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Arrangör 
kretsarna i Jönköping Huskvarna/Gränna.  

 
Länsförbundsstyrelsen (2008) Kontaktpersoner – upplysningar 
Uno Björkman, T.f. ordf, tel: 0380-72067, 0703-379742,   
Ånhult 1,  57191 NÄSSJÖ, e-post: 
uno.bjorkman@telia.com 
Jan-Olof Berlin, kassör, tel: 036-138483, 0705-260459,  
Aspvägen 5,  56138 HUSKVARNA, e-post: 
jan-olof.berlin@telia.com 
Lisbeth Carlsson, sekr, tel: 0393-31592, Badplatsv. 14,  
56732 VAGGERYD, e-post: 
lisbeth.carlsson@vaggeryd.mail.telia.com 
Anders Aldberg, tel: 0380-91370, 0705-885686,  
Sköldsborg 3, 57173 STENSJÖN, e-post: 
a.aldberg@swipnet.se 
Inga-Britt Fälth, tel: 036-377736, 0702-890079,  
Stavhoppsv. 6, 56434 BANKERYD, e-post: 
inga-britt.falth@swipnet.se 
Åke Jönsson, revisor, tel: 036-166512, 073-0824417,  
N Bogesundsg. 1b, 55473 JÖNKÖPING, e-post: 
akjnsn@comhem.se 
Bengt Ohlsson, 036-144138, Stensholmsvägen 1d, 
56139 HUSKVARNA 

Jönköping: Hans Fransson, ordf, tel: 036-206 44 
Huskvarna: Jan-Olof Berlin, ordf, tel: 036-138 483 
Gränna: AnnMarie Helgelin, tel: 0390-12149 
Gränna Skogsgrupp: Claes Hellsten, tel: 0390-50084   
Eksjö: Arne Swahn, ordf, tel: 0496-700 18 
      Sven-Åke Svensson, sekr, tel: 0381-160 67 
Gislaved: Robert Erlandsson, tel: 0371-13112 
Bankeryd: Lennart Öhman, ordf, tel: 036-370775 
      Ingabritt Fälth, sekr, tel: 036-377736                
Gnosjö: Sigge Magnusson, tel: 0370-92622 
Habo: Gösta Börjesson, ordf, tel: 036-40611 
Mullsjö: Brita Broberg, ordf, tel: 0392-13265 
Nässjö: Eva Hildorsson, ordf, tel: 0380-91135 
Sävsjö: Britt-Marie Andersson, tel: 0382-91003  
Tranås: Anders Olsson, ordf, tel: 0381-60680 
Vaggeryd: Lisbeth Carlsson, ordf, tel: 0393-31592 
Vetlanda: Monika Mörk, ordf, tel: 0383-18177 
Värnamo: Peter Thorén, ordf, tel: 0370-15436 


