
Utdrag ur verksamhetsberättelser 2002 - 2004

NATURSKYDDSFÖRENINGEN, JÖNKÖPINGS LÄNSFÖRBUND

Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2002.

Medlemsantal
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 6408 varav 4143 fullbetalande och 2265 familje-
medlemmar. Medlemsantalet har under året ökat med 753 medlemmar. Antalet fullbetalande
medlemmar har ökat med 127 och antalet familjemedlemmar med 626. Ökningen utgör 13.3
%. Naturskyddsföreningen totalt i landet har under året ökat med 16,4 % från 142.651 till
166.152.

Medlemsantalet ligger nu ungefär i nivå med medlemsantalet för fem år sedan.
Sedan toppnoteringen år 1994 med 7404 medlemmar är medlemsantalet i länet 996 färre.

Årsstämma
Årsstämman som var länsförbundets 34:e årsstämma hölls 2002-05-13 på Haga Värdshus,
Hillerstorp. I stämman deltog ca 35 personer. För det praktiska arrangemanget svarade
Gnosjökretsen tillsammans med Gislavedskretsen. Inga Hagberg, ordförande Gnosjökretsen
hälsade välkommen till stämman. I sitt inledningsanförande berörde ordförande Lars-Erik
Apelqvist länsförbundets arbete och erinrade även om länsordförandens i Kalmar län, Styrbjörn
Ejnebys verk. Styrbjörn Ejneby hade avlidit tidigare under året och betydde mycket för arbetet
inom regionen 06.

Till mötesordförande valdes Bengt Aronsson. Lars-Erik Apelqvist omvaldes som ordförande i
länsförbundet. För Tranåskretsen valdes Anders Olsson som ordinarie ledamot och som
styrelsesuppleant för Nässjökretsen Eva Hildursson. Som ny styrelsesuppleant för
Mullsjökretsen valdes Ulrika Stagell och ersatte Alice Berglund som flyttat från länet. I övrigt
skedde omval beträffande styrelserepresentanter, valberedning och revisorer.

Kort information om För. Smålands Natur och om Osaby lämnades vid stämman. Som ombud
till Föreningen Smålands Naturs årsstämma valdes Ingrid Wallin, Sävsjö med Bengt Aronsson,
Gislaved som suppleant. Båda deltog vid årsstämman och denna ägde rum på Osaby den 30
juni 2002. I Föreningens Smålands Naturs styrelse ingår som ordinarie ledamöter för
Jönköpings länsförbund Lars-Erik Apelqvist och Bengt Aronsson och som suppleanter Lisbeth
Carlsson och Sven-Åke Svensson. Till ombud vid Naturskyddsföreningens riksstämma i
Sundsvall den 14-16 juni 2002 valdes Lars-Erik Apelqvist med Bengt Aronsson som suppleant.
Bengt Aronsson deltog i riksstämman.

Efter stämman följde måltid på värdshuset och därefter utfärd till Store Mosse nationalpark.
Arne Andersson gav en intressant information om det naturum som skall byggas vid
nationalparken. Naturummet beräknas kosta ca 10 miljoner kronor och beräknas vara färdigt
hösten 2003. Kvällsvistelsen vid fågeltornet vid Store Mosse gav en rik upplevelse. Bland
fågelrösterna hördes göken mest och starkast.
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Styrelsesammanträden, yttranden mm
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda sammanträden. Två av
styrelsesammanträdena har hållits på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping, ett på
Ingaryds gård, Tenhult och ett på Hotell Taberg, Taberg.

Ett stort antal ärenden har behandlats vid sammanträdena. Många ärenden är plan- och
miljöbalksärenden. De är viktiga då länsförbundet har besvärsrätt rörande beslut enligt
miljöbalken. Flera ärenden har haft anknytning till Jönköpings kommun bl.a. projekt Norra
Munksjön med förslag till bro över Munksjön och utfyllnad av delar av sjön,
sopförbränningsanläggning vid Torsvik med anläggningskostnad ca 1 miljard kronor,
deponiplats för avfall vid Hult och omfattande bergtäkt av diabas vid Ubbarp, Barnarp.
Beträffande Munksjö- och Torsviksärendena har miljödomstolen haft huvudförhandling.
(vardera ärendet två förhandlingsdagar).

Ett omfattande arbete tillsammans med Habokretsen har lagts ned på planärendena vid Sjogarp
och Fiskebäck, Habo kommun inom strandskyddsområde vid Vättern. Naturvårdsverket
överklagade länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddet vid Sjogarp och
länsförbundet gjorde detsamma beträffande Fiskebäcksärendet. Båda ärendena var inte
avgjorda av regeringen vid årets slut. Aktuella strandskyddsärenden under året har även varit
golfbana på Visingsö flygfält och bebyggelse vid Sandseryd.

Skogsutvecklingsprojekt, skogskampanj m.m.
Under året har samtliga de vid skogskampanjen utvalda kampanjskogarna, totalt ett trettiotal
färdiginventerats. Anställd inventerare har varit Uno Björkman som utfört ett mycket gott
arbete. De utvalda skogarna har fått mycket god respons och många är aktuella som statliga
eller kommunala naturreservat. Den aviserade skogsboken skulle ha utgetts under året men
siktet är nu inställt på hösten 2003.

Länsstyrelseinformation, kursverksamhet
En information om nya miljömål för Jönköpings län anordnades den 21 augusti 2002 på
länsstyrelsen. I informationen deltog nio personer från länsförbundet. Deltagarna fick en god
information om länsstyrelsens arbete med de nya miljömålen (13 miljömål).

En kurs om strandskyddsbestämmelser anordnades den 9 november 2002 på Ingaryds gård.
Kursledare var Lars-Erik Apelqvist och Gösta Börjesson. Elva personer deltog i kursen.

Organisationsfrågan
Länsförbundet har erhållit ett projektanslag på 35000 kr för föreningsutveckling. En
organisationskommitté har tillsatts bestående av Bengt Aronsson, Ingrid Wallin, Jan-Olof
Berlin, Uno Björkman och Inga-Britt Fälth. Kommittén har haft två sammanträden och lagt
fram ett organisationsförslag. Förslaget skall behandlas under år 2003 och slutligt beslutas om
år 2004. Förslaget syftar bl.a. till en bantning av antalet styrelseledamöter, en mera ordnad och
ökad informationsverksamhet, kretsordförandekonferenser och kansli.
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Regionsamarbete
Gotlands länsförbund inbjöd till en regionträff på Gotland (Lilla Karlsö) den 9-11 augusti 2002.
I träffen var förutom från Gotland deltagare från Östergötlands, Kalmars och Jönköpings
länsförbund. Från Jönköpings länsförbund deltog Lars-Erik Apelqvist, Ingrid Wallin, Jan-Olof
Berlin och Bengt Ohlsson.
Vistelsen på Lilla Karlsö var en fantastisk upplevelse och träffen i övrigt var väl ordnad.
Jönköpings länsförbund avser att återgälda besöket år 2003 genom besök till Visingsö och
Store Mosse.

Länsordförandekonferens i Jönköping
Länsförbundet stod den 5-6 oktober 2002 som värd för en länsordförandekonferens. I
konferensen deltog ett trettiotal personer från riksstyrelsen och de olika länsförbunden i landet.
Konferensen var förlagt till Södra Vätterbygdens Folkhögskola och besök under konferensen
gjordes till Ingaryd och Taberg. Länsförbundet fick gott betyg för det praktiska arrangemanget
och besöken i Ingaryd och Taberg.

Osaby, Taberg m.m.
Ett omfattande arbete har under året, liksom tidigare år lagts ned på Föreningen Smålands
Natur och Osaby. Arbetet med ny lösdriftsladugård och ny maskinhall har igångsatts under
året. En tidigare arbetarbostad har totalrenoverats under året till en kostnad av 400.000 kr och
uthyrts till en barnfamilj. En tragisk händelse skedde under året då en av
jordbruksarrendatorerna (två bröder) förolyckades vid en traktorolycka varvid den andre
brodern även frånträtt arrendet. Stora svårigheter har varit att skaffa en ny arrendator.
Lösningen synes nu vara att Osaby lantbruk utarrenderas som sidoarrende och att
arrendatorsbostaden uthyres för sig till en familj som även skall engageras i
uthyrningsverksamheten beträffande corps de logie m.m.
Inom Jönköpings län är förutom länsförbundet åtta kretsar medlemmar nämligen Jönköping,
Huskvarna, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Sävsjö, Eksjö och Vetlanda. Ett projektanslag har
under året utgått med 4000 kr till Vaggerydskretsen (Projekt Hjortsjön).

Taberg är även av stort regionalt intresse. Gruvvisningen har i likhet med år 2000 och 2001
skötts av Föreningen Ingaryds Natur. Gruvan har under året besökts av 2793 personer och
sammanlagt under de 16,5 år som visningsverksamheten varit igång av 55.639 personer.

Under året har genomförts ett utredningsuppdrag åt Jönköpings kommun (Samset – Åsen).

Tabergslagret
Viss försäljning har skett från det lager som togs ner från SNF i samband med avvecklingen av
SNF:s förlagsverksamhet. Lagret är värderat till den nedlagda kostnaden och avskrivs varje år
med försäljningsintäkterna.

Representation
Riksstämma i Sundsvall: Bengt Aronsson
Ordförandekonferens i Venjan: Lars-Erik Apelqvist och Jan-Olof Berlin
------ « ------ -- « -- Jönköping: Lars-Erik Apelqvist, Bengt Aronsson och Jan-Olof Berlin
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Naturskyddsföreningens höstkonferens: Bengt Aronsson
Studiefrämjandets länsårsmöte: Jan-Olof Berlin

Länsförbundet ingår i SOFI-gruppen, vilken utgör samrådsgruppen för orientering och annat
friluftsliv (representant Lars-Erik Apelqvist), i föreningen ”Rädda uttern i Småland”
(representant Lars-Erik Apelqvist, Falk Kuylenstierna och Roland Engstrand), i
länsviltnämnden (Bengt Ohlsson ordinarie och Roland Engstrand suppleant) och i
Skogsvårdsstyrelsens sektorsråd för miljö-och skogsskötselfrågor i Jönköpings län (Lars-Erik
Apelqvist och Uno Björkman). De olika grupperna har haft mellan ett till tre sammanträden.

Under året har nystartats en rovdjursgrupp. Vid upptaktsmötet deltog Lars-Erik Apelqvist och
som ordinarie ledamot har länsförbundets styrelse valt Roland Engstrand. Gruppen skall bl.a.
behandla rovdjursfrågor som kan uppkomma, exempelvis varg i Småland.

Länsförbundet ingår som medlem i Lagans vattenvårdsförening.
I östra länsdelen (Eksjö-, Nässjö-, Sävsjö- och Vetlandakretsarna) pågår ett samarbete rörande
Emån.

Styrelsens sammansättning och ekonomi
Styrelsens sammansättning, resultaträkning och bokslut/balansräkning samt budget se särskilda
sammanställningar.

Jönköping i april 2003
För styrelsen

Lars-Erik Apelqvist
ordf.

Årsberättelsen godkänd vid styrelsemöte 2003-04-26.
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NATURSKYDDSFÖRENINGEN, JÖNKÖPINGS LÄNSFÖRBUND

Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2003.

Medlemsantal
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 6434 varav 4008 fullbetalande och 2426 familje-
medlemmar. Medlemsantalet har under året ökat med 26 medlemmar. Antalet fullbetalande
medlemmar har minskat med 135 och antalet familjemedlemmar ökat med 161.
Medlemsantalet ligger nu ungefär i nivå med medlemsantalet för sex år sedan.
Sedan toppnoteringen år 1994 med 7404 medlemmar är medlemsantalet i länet 970 färre.

Årsstämma
Årsstämman som var länsförbundets 35:e årsstämma hölls 2003-05-14 på Södra Vätterbygdens
Folkhögskola, Jönköping. I stämman deltog ca 35 personer. I sitt inledningsanförande framhöll
ordförande Lars-Erik Apelqvist den stora medlemsökning som skett under året (ökning med
753 medlemmar), den avsedda ändrade organisationen och de många yttranden och
besvärsärenden som varit under året.

Till mötesordförande valdes Roland Engstrand. Lars-Erik Apelqvist omvaldes som ordförande
i länsförbundet. För Vetlandakretsen nyvaldes Monika Mörk som ordinarie ledamot och för
Anebykretsen Heléne Gårdebrink som ordinarie ledamot och som suppleant Ing-Marie Jager.
I övrigt skedde omval beträffande styrelserepresentanter, valberedning och revisorer.
På grund av den avsedda kommande omorganisationen sattes mandattiden för samtliga till ett år.

Kort information om För. Smålands Natur och om Osaby lämnades vid stämman. Som ombud
till Föreningen Smålands Naturs årsstämma valdes Ingrid Wallin, Sävsjö med Bengt Aronsson,
Gislaved som suppleant. Båda deltog vid årsstämman och denna ägde rum på Osaby den 29
juni 2003. I Föreningens Smålands Naturs styrelse ingår som ordinarie ledamöter för
Jönköpings länsförbund Lars-Erik Apelqvist och Bengt Aronsson och som suppleanter Lisbeth
Carlsson och Sven-Åke Svensson. Till ombud vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i
Helsingborg den 13-15 juni 2002 valdes Lars-Erik Apelqvist, Bengt Aronsson och Ingrid
Wallin. Samtliga deltog i konferensen.

Efter stämman följde salladsmåltid på folkhögskolan.

Styrelsesammanträden, yttranden mm
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden och två AU-
sammanträden. Fyra av styrelsesammanträdena har hållits på Södra Vätterbygdens
Folkhögskola, Jönköping och ett på Ingaryds gård, Tenhult.

Ett stort antal ärenden har behandlats vid sammanträdena. Många ärenden är plan- och
miljöbalksärenden. De är viktiga då länsförbundet har besvärsrätt rörande beslut enligt
miljöbalken. Flera ärenden har haft anknytning till Jönköpings kommun bl.a. projekt Norra
Munksjön och sopförbränningsanläggning vid Torsvik med anläggningskostnad ca 1,2
miljarder kronor. Därjämte har länsförbundet engagerat sig i ett tiotal överklagandeärenden.
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De olika ärendena beskrivs kortfattat under särskild rubrik nedan. Den avsedda
omorganisationen har även ingående behandlats under året, se även nedan.

Utöver det nämnda har ett gasledningsprojekt behandlats under året. Ett förslag till gasledning
föreligger från Gislaved till Torsvik och skall därifrån fortsätta mot Östergötland.
Länsförbundet har vidare aktualiserat nedläggningen av de små jordbruken i länet och har
tillskrivit länsstyrelsen angående naturbetesbetesförmedling, ”Utan mule mörknar markerna”.

Planärenden
I januari 2003 fattade regeringen sitt beslut angående planärendena Sjogarp och Fiskebäck i
Habo kommun inom strandskyddsområde vid Vättern. Regeringen upphävde därvid
länsstyrelsen beslut om upphävande av strandskyddet beträffande Sjogarp men avslog
överklagandet beträffande Fiskebäck. (länsförbundet ansågs här inte ha klagorätt). Beslutet
angående Sjogarp var en stor framgång. Länsförbundet och Habokretsen lade under år 2002
ned mycket arbete på de nämnda ärendena.
Munksjöärendet i Jönköping gällde utfyllnad av ett ca 4 ha stort grunt sandområde av
Munksjön och byggande av bro över sjön. Länsförbundet ansåg grundområdet vara viktigt för
det biologiska livet i sjön. Utfyllnaden kunde även ändra strömriktningarna och medföra ökat
giftläckage till Vättern. Länsförbundets överklagan som hade stöd av länsstyrelsen vann tyvärr
inte gehör. Angående sopförbränningsanläggningen vid Torsvik fick länsförbundet viss
framgång då Miljööverdomstolen skärpte kravet på rening av processvattnet som skall ledas till
Munksjön och att meddelad strandskyddsdispens vid Hällstorpsdammen upphävdes.

På önskemål av Vaggerydskretsen överklagade länsförbundet en strandskyddsdispens som
getts av Vaggeryds kommun för två fritidshus vid Hubbestads-Rolstorpssjöarna.
Länsförbundet vann ärendet och länsstyrelsen upphävde strandsskyddsdispensen. Samma
framgång hade länsförbundet beträffande tre fritidshus vid Sandserydsån i Jönköpings
kommun. Miljödomstolen biföll länsförbundets överklagan och tillståndsbesluten av kommunen
och länsstyrelsen upphävdes. Även har länsförbundet hos miljödomstolen haft framgång
rörande ett ärende vid Herkulesvägen vid Rocksjön i Jönköping.

Ett principiellt viktigt ärende ur strandskyddssynpunkt föreligger angående en golfbana inom
tidigare flygplatsområdet i norra delen av Visingsö. Länsförbundet och Naturvårdsverket har
här fått prövningstillstånd hos Miljööverdomstolen.

Ytterligare ärenden är bl.a. strandskyddsärende Mulseryd, bergtäktärende Ubbarp, mobilmast
på Taberg och biotopskyddsärende rörande Lyckåsallén i Skärstad,

Skogsutvecklingsprojekt, skogskampanj m.m.
Samtliga de vid skogskampanjen utvalda kampanjskogarna, totalt ett trettiotal är
färdiginventerade. Uno Björkman som gjort inventeringen har under året gjort en
sammanställning av de olika områdena och materialet föreligger nu i koncept . De utvalda
skogarna har fått mycket god respons och flera har blivit eller är aktuella som statliga eller
kommunala naturreservat. Den aviserade skogsboken skulle ha utgetts under året men siktet är
nu inställt på hösten 2004.
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Organisationsfrågan och konferens
Länsförbundet har erhållit ett projektanslag på 35000 kr för föreningsutveckling. En
organisationskommitté har tillsatts bestående av Bengt Aronsson, Ingrid Wallin, Jan-Olof
Berlin, Uno Björkman och Inga-Britt Fälth. Kommittén har under året framlagt ett slutgiltigt
förslag för beslut vid länsstämman 2004. Förslaget syftar bl.a. till en bantning av antalet
styrelseledamöter, en mera ordnad och ökad informationsverksamhet, kretsordförande-
konferens och kansli.
En konferens angående organisationsfrågan hölls den 25 oktober 2003 på Södra Vätterbygdens
Folkhögskola med ca 25 deltagare. Från SNF medverkade Urpo Taskinen.

Regionsamarbete
En regionträff inom 06-regionen var planerad under året men fick inställas på grund av för få
deltagare. Den planeras istället att äga rum år 2004.

Osaby, Taberg m.m.
Angående Föreningen Smålands Natur och Osaby var arbetet med ny lösdriftsladugård i stort
sett färdigställd vid årsskiftet 2003/2004. En ny maskinhall planeras byggas under 2004. Osaby
lantbruk utarrenderas som sidoarrende och arrendatorsbostaden uthyres för sig till en familj
som även är engagerad i uthyrningsverksamheten beträffande corps de logie m.m. Denna
verksamhet som även omfattar vandrarhem drivs av arrendatorsfamiljen (firmanamn: Osaby
Säteri HB, Maria Drugge). Föreningen Smålands Natur har hand om konferensverksamheten
och skötseln av huvudbyggnaden och trädgård är samordnad med omsorgsförvaltningen i
Växjö. Inom Jönköpings län är förutom länsförbundet åtta kretsar medlemmar i föreningen
nämligen Jönköping, Huskvarna, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Sävsjö, Eksjö och Vetlanda.

Taberg är även av stort regionalt intresse. Gruvvisningen har sedan år 2000 skötts av
Föreningen Ingaryds Natur. Gruvan har under året besökts av 2375 personer och sammanlagt
under de 17,5 år som visningsverksamheten varit igång av 58.014 personer. Ett reportage om
Taberg och gruvan gjordes under hösten (artikeln ”Taberg och tiden” i SNF:s årsbok 2004,
Cecilia Bertilsson).

Tabergslagret
Viss försäljning har skett från det lager som togs ner från SNF i samband med avvecklingen av
SNF:s förlagsverksamhet. Lagret är värderat till den nedlagda kostnaden och avskrivs varje år
med försäljningsintäkterna.

Representation
Rikskonferens i Helsingborg: Lars-Erik Apelqvist, Bengt Aronsson och Ingrid Wallin
Ordförandekonferens i Stockholm: Lars-Erik Apelqvist

” på Nordens Ark, Uddevalla: Jan-Olof Berlin och Ingrid Wallin
Naturskyddsföreningens höstkonferens: Jan-Olof Berlin

Länsförbundet ingår i SOFI-gruppen, vilken utgör samrådsgruppen för orientering och annat
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friluftsliv (representant Lars-Erik Apelqvist), i föreningen ”Rädda uttern i Småland”
(representant Lars-Erik Apelqvist, Falk Kuylenstierna och Roland Engstrand), i
länsviltnämnden (Bengt Ohlsson ordinarie och Roland Engstrand suppleant) och i
Skogsvårdsstyrelsens sektorsråd för miljö-och skogsskötselfrågor i Jönköpings län (Lars-Erik
Apelqvist och Uno Björkman). De olika grupperna har haft mellan ett till tre sammanträden.
SOFI-gruppen enligt ovan skall enligt beslut under året omändras. Länsförbundet ingår även i
en rovdjursgrupp för länet (ordinarie representant: Roland Engstrand) men denna har inte haft
något sammanträde under året.

Länsförbundet ingår som medlem i Lagans vattenvårdsförening.
I östra länsdelen (Eksjö-, Nässjö-, Sävsjö- och Vetlandakretsarna) pågår ett samarbete rörande
Emån.

Styrelsens sammansättning och ekonomi
Styrelsens sammansättning, resultaträkning och bokslut/balansräkning samt budget se särskilda
sammanställningar.

Jönköping i mars 2004
För styrelsen

Lars-Erik Apelqvist
ordf.

Årsberättelsen godkänd vid styrelsemöte 2004-03-27.
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NATURSKYDDSFÖRENINGEN, JÖNKÖPINGS LÄNSFÖRBUND

Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2004.

Medlemsantal
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 6220 varav 3716 fullbetalande och 2504
familjemedlemmar. Medlemsantalet har under året minskat med 214 medlemmar. Antalet
fullbetalande medlemmar har minskat med 292 och antalet familjemedlemmar ökat med 78.
Minskningen utgör 3,3 %. Naturskyddsföreningen totalt i landet har under året minskat med
ca 1,2 % från ca 170.000 till ca 168.000.

Medlemsantalet ligger nu ungefär i nivå med medlemsantalet för sju år sedan.
Sedan toppnoteringen år 1994 med 7404 medlemmar är medlemsantalet i länet 1184 färre.

Nya stadgar – ny styrelse.
Vid Länsförbundets Årsmöte i Mullsjö 2004-04-24 antog stämman nya stadgar för
Länsförbundet och där anges hur många ledamöter Länsförbundet minst skall ha.
Stämman beslutade att i stadgarna fastställa antalet ledamöter till minst 7.

Valberedningen föreslog stämman att först välja ordförande och vice ordförande för 1 år
och därutöver välja ytterligare 7 ledamöter för samma tidsperiod.
Detta blev också stämmans beslut.
Till ordförande på 1 år omvaldes Lars-Erik Apelqvist.
Till vice ordförande på 1 år valdes Ingrid Wallin.
Som styrelseledamöter på 1 år valdes följande personer:
Bengt Aronsson, tillika sekreterare
Jan-Olof Berlin, tillika kassör
Inga Hagberg
Bengt Ohlsson
Hans Fransson
Monika Mörk
Den sjunde platsen förblev vakant eftersom varken kretsarna eller valberedningen hade förslag
på något lämpligt namn.
Anders Aldberg har senare deltagit i styrelsens verksamhet som adjungerad ledamot liksom
Åke Jönsson, som haft ansvaret för Länsförbundets hemsida och även samverkat med redak-
tionsgruppen vid slutlig utformning av det nya Länsbladet

Styrelsens uppgifter.
Ledamöterna i den nya styrelsen representerar ingen särskild krets utan är valda för att bevaka
alla kretsarnas och hela länets intressen.
Vid styrelsesammanträde 2004-05-12 beslöt man om följande arbetsfördelning inom styrelsen:
Arbetsutskott: Lars-Erik Apelqvist, Ingrid Wallin, Jan-Olof Berlin och Bengt Aronsson.
Kretsordförandekonferenserna: Ingrid Wallin
Besvärs- och överklagandeärenden: Lars-Erik Apelqvist
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Fastighetsfrågor: Lars-Erik Apelqvist och Jan-Olof Berlin
Utbildning och utflykter: Bengt Ohlsson
Information till kretsarna: Bengt Aronsson, Inga Hagberg, Ingrid Wallin och Monika Mörk
Länsförbundets hemsida: Åke Jönsson
Mediakontakter: Lars-Erik Apelqvist

Kontaktpersoner för kretsarna.
Styrelsen beslöt om följande kontaktpersoner med länets olika kretsar:
Aneby - Tranås Bengt Ohlsson och Lars-Erik Apelqvist
Bankeryd Bengt Ohlsson
Eksjö - Vetlanda Monika Mörk
Gislaved - Värnamo Bengt Aronsson
Gnosjö - Vaggeryd Inga Hagberg
Habo - Mullsjö Jan-Olof Berlin
Huskvarna Bengt Ohlsson och Jan-Olof Berlin
Jönköping Lars-Erik Apelqvist
Sävsjö - Nässjö Ingrid Wallin

Årsstämman 2004.
Årsstämman som var länsförbundets 36:e årsstämma hölls 2004-04-24 på Mullsjö
Folkhögskola, Mullsjö, en vacker och spännande skola med många estetiska utbildningar.
I stämman deltog ca 35 personer. Robert Erlandsson från Gislaved utsågs till
stämmoordförande och Ingrid Wallin till sekreterare. Vid stämman företogs val av styrelse
samt övriga funktionärer (se ovan). Vidare beslöt styrelsen att anta ett särskilt uttalande om
strandskyddet att överlämnas till bl.a. politiska partier.
Vid stämman utsågs ombud till riksstämman i Umeå och Föreningen Smålands Naturs
årsstämma i Osaby.
De ideella krafternas betydelse för det framtida regionala miljöarbetet samt behovet av ”tysta
områden” diskuterades.
Stämman beslöt på Per Peterssons förslag att styrelsens ledamöter skulle fördela arbetet på
olika ansvarsområden. Detta har också gjorts (se avsnittet Styrelsens uppgifter ovan).
Ingrid Wallin tackade för förtroendet att väljas som vice ordförande och med utökade
arbetsuppgifter. Bengt Aronsson tackade ordföranden för allt jobb som han lagt ner på
olika besvärsärenden, Taberg och gruvan samt som kassör i Föreningen Smålands Natur.
Lars-Erik Apelqvist tackade Mullsjökretsen för det fina arbete man lagt ner på förberedelse
och utförande av stämman samt dagens exkursion.
Efter stämmoförhandlingarna serverades en välsmakande lunch i Folkhögskolans matsal.
Dagens utflykt var en uppskattad vandring utefter Mullsjöån i ravinen med de gamla fisk-
dammarna. Nöjda vandrare serverades förfriskningar på udden vid Stråkens bro.

Styrelsens sammanträden och verksamhet.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden, varav 4 har hållits
på IM-hemmet i Vrigstad, ett på naturum Store Mosse och ett i Taberg.
Planerad region 6-träff enligt planerat program i anslutning till naturum Store Mosse blev
inställd p.g.a. för få anmälningar från berörda länsförbund. Bengt Aronsson och Jan-Olof
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Berlin har deltagit som representanter för Länsförbundet i Länsstyrelsens stora projekt
”För vattnets Bästa.” Målsättningen är att finna konkreta handlingsplaner för att långsiktigt
skydda och bevara våra vattentillgångar i länet. Projektet är ännu inte helt avslutat.
Styrelsen har på Bengt Aronssons förslag uppmanat Riks att ta initiativ när det gäller den
omfattande sjöfågelsdöden runt våra kuster.
Styrelsen har vidtagit ett flertal åtgärder för att rädda Aneby-kretsen men lyckades inte
förhindra att kretsen lades ner. Arbetet för att finna en lösning för de inom kretsens boende
SNF-medlemmarna pågår.
Styrelsen har beslutat att till kretsaktiva ge ut ett medlemsblad med aktuell information från
Länsförbundet och kretsarna. Info-bladet har fått namnet SNF – Länsbladet och har under året
utkommit med ett nummer i oktober 2004. Redaktionsgruppen har bestått av Bengt Aronsson,
Inga Hagberg, Monika Mörk och Ingrid Wallin. Lars-Erik Apelqvist och Åke Jönsson har
bistått med viss slutredigering och utskick.
Planerad Kretsordförandekonferens genomfördes den 20 november på S. Vätterbygdens
Folkhögskola. 10 av länets kretsar hade deltagare med på konferensen. Frågor som venti-
lerades var den nya infokanalen – SNF-Länsbladet, länsförbundets nya stadgar, ekonomin i
länsförbundet, besvärsärenden i länet, miljövänliga veckan, problemen med Anebykretsen.
Vidare lämnades rapporter från Riksförbundets höstkonferens i Stockholm, från möte med
Rovdjursgruppen och konferens med diskussioner om ändring av Skogsvårdslagen.
Önskemål från kretsarna om utbildningsinsatser efterlystes.
Den uppskattade konferensen avlutades med en utmärkt gemensam måltid i folkhögskolans
matsal.

Besvärsärenden.
Lars-Erik Apelqvist har på styrelsens uppdrag agerat i olika miljöärenden i länet.
Under de senaste två åren har länsförbundet haft framgång i ett tiotal överklagningsärenden.
Senast hade förbundet framgång i ett strandskyddsärende vid sjön Vänstern i Tranås kommun.
Tre överklagandeärenden ligger i dag hos miljööverdomstolen för avgörande, nämligen
Visingsö (golfbana), Lyckåsallén och ett ärende i Mullsjö (olovlig schaktning inom
strandskyddsområde). 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.
Ett strandskyddsärende ligger även hos miljödomstolen i Växjö för avgörande och ett ärende
hos kammarrätten (Hedenstorp, Jönköping).

Utbildning
En kurs rörande miljöbalksfrågor ägde rum lördagen den 28 februari på SVF Jönköping.
I konferensen deltog 17 personer. Från SNF-Riks medverkade miljöjurist Karolina Ardesjö-
Lundén. Programmet upptog dels vissa riksfrågor och dels besvärsärenden inom länet.

Taberg
Gruvvisningen har sedan år 2000 skötts av Föreningen Ingaryds Natur enligt särskilt avtal
med länsförbundet. Gruvan har under året besökts av 2333 personer och sammanlagt under
de 18,5 år som visningsverksamheten varit igång av 60.347 personer. Intäkterna från
gruvvisningen bidrar i hög grad till att täcka kostnaderna för Gruvgården.
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Representation
Riksstämma i Umeå: Ingrid Wallin
Ordförandekonferens i Medevibrunn: Lars-Erik Apelqvist och Bengt Aronsson
– – – « – – – på Julita Gård, Katrineholm: Lars-Erik Apelqvist och Ingrid Wallin

Naturskyddsföreningens höstkonferens: Bengt Aronsson
Föreningen Smålands Naturs årsstämma: Åke Jönsson, Per-Arne Nyström och Ingrid Wallin.

Länsförbundet ingår i SOFI-gruppen, vilken utgör samrådsgruppen för orientering och annat
friluftsliv (representant Lars-Erik Apelqvist), i föreningen ”Rädda uttern i Småland”
(representant Lars-Erik Apelqvist, Falk Kuylenstierna och Roland Engstrand), i
viltvårdsnämnden (Bengt Ohlsson ordinarie och Roland Engstrand suppleant), i en
rovdjursgrupp för länet (ordinarie repr. Roland Engstrand) och i Skogsvårdsstyrelsens
sektorsråd för miljö- och skogsskötselfrågor i Jönköpings län (Lars-Erik Apelqvist och Bengt
Aronsson). De olika grupperna har haft mellan ett till tre sammanträden.
Länsförbundet ingår som medlem i Lagans vattenvårdsförening.

Styrelsens sammansättning och ekonomi
Styrelsens sammansättning, resultaträkning och bokslut/balansräkning samt budget se
särskilda sammanställningar.

Jönköping i april 2005
För styrelsen

Lars-Erik Apelqvist
ordf.
Årsberättelsen redovisad vid styrelsemöte 2005-04-14.

Denna sida senast uppdaterad: 2005-09-01 / Åke Jönsson


