
ÅRSBERÄTTELSE för år 2006
Årsstämman 2006
Årsstämman, som var länsförbundets 38:e hölls den 22 april på Stadshotellet i Eksjö, med
Eksjökretsen som värd. Närmare 40 personer deltog i stämman. Detta var en glädjande ökning av
deltagarantalet från fjolårets stämma. Lars-Erik Apelqvist inledde med att ge några
minnesbilder över de bortgångna medlemmarna Sigvard Axelsson och Olle Samuelsson och
läsa en av sina egna dikter.
Pia Larsson, aktiv inom projektet "Ekomat.nu", berättade om det pågående arbetet med
ekologisk odlad mat.
Därefter vidtog själva årsmötet. Styrelsen fick då följande utseende:
Lars-Erik Apelqvist, ordförande på ett år, Ingrid Wallin, vice ordförande på två år, Anders
Aldberg, Lisbeth Carlsson och Hans Fransson ledamöter på två år och Bengt Aronsson, JanOlof
Berlin, Uno Björkman och Bengt Ohlsson ledamöter på ett år. Åke Jönsson adjungerades
till styrelsen som hemsidesansvarig.
Till revisorer omvaldes Conny Bjelming och Åke Jönsson, med Sonja Gustavsson och Peter
Thorén som revisorssuppleanter.
Att utgöra valberedning valdes Robert Erlandsson, Birgitta Eriksson och Sven-Åke Svensson, där
Robert utsågs till sammankallande.
Efter de sedvanliga stämmoförhandlingarna med påföljande lunch, följde en intressant och
givande rundvandring i gamla Eksjö trästad med tidsenlig guide. Dagen avslutades med kaffe.

Styrelsens organisation
Följande arbetsfördelning har gällt inom styrelsen för år 2006:
Arbetsutskott: L-E Apelqvist (tom 8 juli), Ingrid Wallin, Bengt Aronsson och Jan-Olof
Berlin
Kretsordförandekonferenser: Ingrid Wallin, huvudansvarig
Besvärs- och överklagandeärenden: Lars-Erik Apelqvist, våren, Anders Aldberg och Uno
Björkman, hösten
Utbildning och utflykter: Bengt Ohlsson
Hemsidan: Åke Jönsson
Mediakontakter: Lars-Erik Apelqvist, våren, Ingrid Wallin, hösten
Kretskontakter: Sävsjö, Vetlanda - Ingrid Wallin, Gislaved, Värnamo - Bengt Aronsson, Habo,
Mullsjö - Jan-Olof Berlin, Tranås, Jönköping - Hans Fransson, Eksjö - Uno Björkman, Gnosjö,
Vaggeryd - Lisbeth Carlsson, Aneby, Huskvarna, Gränna, Bankeryd - Bengt Ohlsson, Nässjö -
Anders Aldberg

Representation
Riksstämman i Karlstad: Ingrid Wallin
Länsordf.konferens i Norrköping: Lars-Erik Apelqvist och Jan-Olof Berlin
- - - « - - - i Helsingborg: Ingrid Wallin
Naturskyddsföreningens höstkonferens: Hans Fransson
Föreningen Smålands Naturs årsstämma: Åke Jönsson, Jan-Olof Berlin och Ingrid Wallin. I
styrelsen för Smålands Natur ingår fr Jönköpings län: Lars-Erik Apelqvist /Åke Jönsson, Bengt
Aronsson, Sven-Åke Svensson, suppl och Åke Jönsson, suppl tom juli SOFI-gruppen: Jan-
Olof Berlin och Lisbeth Carlsson
"Rädda Uttern i Småland": Lars-Erik Apelqvist / Anders Aldberg
Viltvårdsnämnden: Bengt Ohlsson, ord och Roland Engstrand, suppl
Rovdjursgruppen: Lars-Erik Apelqvist
Länsförbundet ingår som medlem i Lagans vattenvårdsförening.



Medlemsutveckling
Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar:

Krets Medlemsantal
2006-12-31

Medlemsantal
2005-12-31

Ordförande 2006

1. Jönköping 833+463=1296 813+505=1318 Hans Fransson

2. Bankeryd 136+120=256 138+118=256 Lennart Öhman

3. Huskvarna-Gränna 392+287=679 389+300=689 Jan-Olof Berlin

4. Gislaved 306+157=463 305+155=460 Bengt Aronsson

5. Tranås 178+130=308 174+121=295 Anders Olsson

6. Nässjö 295+222=517 299+220=519 Bertil Flink

7. Eksjö 284+192=476 290+176=466 Uno Björkman

8. Värnamo 335+206=541 325+200=525 Per Petersson

9. Gnosjö 82+97=179 72+83=155 Inga Hagberg

10. Sävsjö 122+70=192 126+75=201 Ingrid Wallin

11. Vetlanda 258+161=419 257+157=414 Monika Mörk

12. Vaggeryd 134+97=231 130+95=225 Vakant

13. (Aneby) 64+49=113 x)

14. Habo 98+90=188 102+98=200 Gösta Börjeson

15. Mullsjö 111+102=213 117+109=226 Brita Broberg

16. Kretslösa 65+44=109

Totalt 3629+2438=6067 3601+2461=6062

28 - 23 = 5

Första siffran i medlemsantalet utgör kategorin fullbetalande medlemmar och andra siffran kategorin
familjemedlemmar. Medlemmar tillkomna efter 2006-10-31 ingår i kategorin fullbetalande men
berättigar inte till medlemsåterbäring. x) kretsen upphörd.

Medlemsantal
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 6067 varav 3629 fullbetalande och 2438
familjemedlemmar. Medlemsantalet har under året ökat med 5 medlemmar. Antalet
fullbetalande medlemmar har ökat med 28 och antalet familjemedlemmar har minskat med 23. Sju
kretsar inom länet har ökat sitt medlemsantal och sex kretsar har minskat. En krets har inte
förändrat sitt medlemsantal.
Största ökningen visar Gnosjökretsen som har ökat med 24 medlemmar och därnäst kommer
Värnamokretsen som har ökat med 16 medlemmar.

Medlemsantalet ligger nu ungefär i nivå med medlemsantalet för sju år sedan. Sedan
toppnoteringen år 1994 med 7404 medlemmar är medlemsantalet i länet 1342 färre.



Styrelsens sammanträden och verksamhet
Styrelsen och dess au har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden, varav två
har hållits på IM-hemmet i Vrigstad, ett i Ingaryd, ett i Lövhult, två på Tabergstoppen och ett på
Hooks herrgård. Under våren löpte styrelsesammanträdena på "som vanligt" med bl.a.
plan- och miljöärenden, länsbladet, kontakter med kretsarna, skogsboken, kursverksamhet, Taberg,
Osaby och HMV-frågor. Under hösten, efter Lars-Eriks frånfälle, har styrelsen, vid sidan om det
ordinarie arbetet, gjort omorganiseringar så att alla styrelsemedlemmar har ett större ansvar, se
ovan.

SNF-Länsbladet
SNF-Länsbladet har under årets getts ut med två nummer, ett på våren och ett på hösten.
Länsbladet har sänts ut till styrelseledamöter och övriga aktiva inom länsförbundet och
kretsarna. Sammanställningen och redigeringen har huvudsakligen utförts av Inga Hagberg och
Bengt Aronsson. Utskick och viss slutlig redigering har skett av Lars-Erik Apelqvist och Åke
Jönsson. Intentionen med Länsbladet är att det ska kunna bli en inspirerande och givande dialog
mellan kretsarna och mellan länsförbundet och kretsarna.

Taberg
Efter Lars-Erik Apelqvists bortgång den 9 juli 2006 inleddes ett intensivt arbete för
länsförbundets styrelse för att avveckla, renodla och ta tag i olika verksamheter, i och runt
Tabergsgruvan och gruvgården. Inga Hagberg, Bengt Aronsson och Jan Olof Berlin lade ner ett stort
engagemang i detta.
Det blev tvärstopp i guideverksamheten efter Lars-Eriks död. Jönköpingskretsen kunde dock ha ett
antal guidade visningar av naturreservatet, samt fladdermusvandring på kvällen, under Bergets
dag, (en populär Tabergsföreteelse den första lördagen i september).
Oljepannan i Gruvgården är nu utbytt mot en elpatron, som kan hålla en acceptabel värmenivå
i byggnaden och förhindra frostskador. Acceptabel i den bemärkelsen att det beror på hur
välklädd man är!
Nya automatsäkringar med jordfelsbrytare har beställts.
Detta innebär att Gruvgårdens lokaler nu kan användas för Naturskyddsföreningens
verksamhet. Det är en rejäl samlingslokal, lämplig för styrelsemöten och dylikt.
En acceptabel lösning gällande belysningen av Taberg under vinterhalvåret, har blivit
överenskommen med Jönköpings kommun.
Under hösten har en utbildning av blivande guider i Tabergsgruvan, samt guider för vandring på
berget dragits igång. Det var 16 personer som mest på utbildningen och de flesta kommer
förmodligen att engagera sig i guideverksamheten. Det planeras regelbundna guidningar under
sommaren 2007. Ansvarig för Guideverksamheten är Hans Fransson. Utbildningen sker i
samarbete med Studiefrämjandet, Jönköpingskretsen och Länsförbundet och med stöd från
Länsstyrelsen.

Övrig Information om Taberg
Det är Naturskyddsföreningen, i form av Länsförbundet som har rättigheterna för guidningarna i
Tabergsgruvan enligt en överenskommelse med Länsstyrelsen. Taberg är naturreservat sedan 1985.
Det är Jönköpings kommun som står för skötseln av reservatet enligt skötselplanen.
Skötselplanen kommer att revideras av länsstyrelsen under 2007.

Kretsordförandekonferenser
Under hösten anordnades en kretsordförandekonferens på Osaby säteri, där 18 representanter från
12 kretsar deltog. Smålands Naturs ordförande Göthe Brorsson berättade om Osaby, med tonvikt
på de skador som stormen Gudrun förorsakat. Deltagarna togs med på en rundtur i stormskogen, i
den nya ladugården och i trädgården. Många frågor fanns att diskutera, bl a länsförbundets roll, som
kontaktorgan mellan kretsar och riksförening, utbildningsbehov och information kring
länsförbundets arbete. Den konstruktiva och stimulerande diskussionen gav deltagarna en god
avslutning på dagen.



Skogsboken,
"Rädda skogens liv". Arbetet med boken har pågått under lång tid - en omfattande inventering av
inte mindre än 34 skogsområden har genomförts, sammanställning av fakta, foton och
illustrationer, kartmaterial, förklarande texter och info om hotarter, skyddsformer, stormskador mm
har krävt många timmars och dagars arbete. Inventeringsarbetet har gjorts av Uno Björkman som
ett uppdrag från Länsförbundet. Allt annat arbete har utförts av kommittén, på idéell bas utan
annan ersättning än för resor och material. Bokkommittén har bestått av Bengt Aronsson, Inga
Hagberg, Uno Björkman och Åke Jönsson.
Boken, som blev färdig 12 mars 2007, trycks i en upplaga på 1000 ex. Den omfattar 192 sidor och
har c:a 200 färgbilder från de olika skogsområdena och av blommor, mossor, lavar mm. Flertalet
av fotona är tagna av Lars-Erik Apelqvist, Uno Björkman och Bengt Aronsson. I boken finns
vägkartor och områdeskartor, beskrivning av områdena och listor över ovanliga
och intressanta arter. Den redovisar även kulturlämningar och områdets speciella kultur- eller
sociala värden. Gudruns härjningar sammanfattas i tabellform, liksom det skydd skogarna har. För
varje område redovisas skogens bevarandevärde och vår uppfattning om områdets behov av
framtida skydd och skötsel.

Osaby
Jönköpings länsförbund har tillsammans med Kronobergs länsförbund och Växjökretsen, haft
skötselansvar och ekonomiskt ansvar för SNF:s fina gård, Osaby Säteri i Kronobergs län. Mycket
arbete har under det gångna året lagts ner på Osaby Säteri, både när det gäller natur, jordbruk och
byggnader - orangeriet har färdigställts, delar av trädgården har markberetts och planterats med
bärbuskar och perenner, gården - framför allt djuren - har fått en bättre vattenförsörjning genom ny
kompletterande brunn och kryddgården har underhållits genom frivilliga insatser. Den
kulturhistoriskt intressanta stenkällaren har fått nytt tak och inredning. Vandrarhemmet har målats
och fräschats upp invändigt, och en ny modern dusch har installerats. Inne i torps de logiet har man
bl a moderniserat toaletterna och byggt en särskild handikapptoalett. Kapprummet har blivit större
och mera funktionellt. Den nya sammanträdeslokalen ovanpå värmecentralen har utrustats med en
mycket vacker och ändamålsenlig möblering. Tobias Ivarsson har genomfört en
naturvärdesinventering av
markerna på Osaby. Dessvärre har man pga granbarkborrens härjningar efter Gudrun tvingats
avverka ytterligare skog (även klen tall)- totalt 1.200 m3. I reservatet ligger stammarna efter
Gudrun kvar och bildar en effektiv barriär mot normala skogsvandringar. De tidigare anlagda
stigarna är dock frilagda så att man kan ta sig fram.
Det är en tröst att veta att de vackra ängs- och hagmarkerna i Osaby betas av arrendatorns djur och
genom dessa hålles landskapet grönt och öppet.
Mera fakta återfinns på Osabys hemsida, sammanställd av Åke Jönsson, kassör i Smålands
Natur.

Miljöfrågor, besvärsärende, remissvar
Ansvariga personer som arbetat med ärendena återfinns med signatur inom parantes. Uno
Björkman (UB), Anders Alderg (AA), Hans Fransson (HF), Bengt Ohlsson (BO), Lisbeth
Carlsson (LC), Ingrid Wallin (IW), Per Peterson (PP), Peter Thoren PTh).

1. Länsförbundet har genom framlidne ordförande Lars-Erik Apelqvist avgivet
besvärsyttrande beträffande motorcrossbana vid Jära och exploateringsplaner vid
Sannängen i Jönköping.

2. Länsförbundet har avgivit yttrande över LST beslut om planerat naturreservat vid
Lyngesmadssjön i Vaggeryd (HF, LC).



3. Länsförbundet har bevakat ärende, "Sydlänken". Svenska kraftnäts planer på ny
kraftledning mellan Hallsberg och Hörby (BO).

4. Länsförbundet har avgivit yttrande angående Jönköpings kommuns planer att anlägga
konstbelysning vid Tabergs branter samt även avgivit yttrande över LST beslut att
tillstyrka beslutet. Fortsatt uppföljning (UB, HF, AA).

5. Länsförbundet har på uppdrag av Värnamokretsen överklagat Värnamo kommuns detaljplan
över Ekenhaga, Västerhorja. Kretsen bevakar ärendet vidare (PP, PTh. UB, AA, IW).

6. Länsförbundet har överklagat Jönköpings kommuns detaljplan över Kapensbo 1:23
Vätterslund (UB, IW).

7. Länsförbundet har genom kretsarna i Jönköping avgivit yttrande över Jönköpings
kommuns detaljplan över ICA Maxi området vid Munksjön. (HF)

Miljövänliga veckan 2006 - Årets tema: Rädda liv - Byt kaffe + Bankeryd
De flesta kretsarna har deltagit med någon eller flera aktiviteter. + Vaggeryd
Fem deltagare från länet var på riksupptakten i Stockholm i mars -06. Den lokala upptakten
för hela Småland och Blekinge hölls i år på Store Mosse den 2 september. 18 deltagare,
representerande 8 kretsar, från vårt län hade mött upp.
17 caféer var med i Naturskyddsföreningens kampanj om att servera ekologiskt kaffe och
ekologisk mjölk under de tre månader som kampanjen varade. Nässjö var först ut med att bjuda
tågresenärerna på kaffe på perrongen under bilfria dagen. I Sävsjö, Vrigstad, Tranås, Eksjö och
Mariannelund var man ute i livsmedelsaffärerna och serverade och pratade KRAV-kaffe med
kunderna.
Eksjö informerade lärarna på låg- och mellanstadiet. Ekologisk fika har flera ställen blivit bjudna
på, bl a. Ingaryd, Smålandstidningen, Energiverket, Eksjö, fackliga organisationer på sjukhuset och
flera politiska partier. Utställningar har Vetlanda och Gislaved haft i respektive kommunhus och
Eksjö har haft utställning på Stadsbiblioteket och på Höglandssjukhuset. Värnamo hade en fin
heldag på Skördefesten som drog många besökare. Gnosjö genomförde sin kaffekampanj i
samband med loppmarkanden. Vi har också nått ut i pressen -18 olika utklipp från dagstidningar i
länet, med artiklar, insändare och notiser som berört Naturskyddsföreningen. Smålandstidningen
toppar med flest noteringar om MW-aktiviteter vid sammanställningen från rikspressen som SNF
Riks gjort.

Till minne
Lars-Erik Apelqvist. 21/9 1928 - 9/7 2006.
En av de främsta väktarna för natur och miljö i vårt län har lämnat oss.
Lars-Erik Apelqvists gärning för naturvården under nästan 40 år är utan motstycke.
Sedan 1968 var han ordförande i Svenska Naturskyddsföreningens Länsförbund och tillhörde även
styrelsen för Jönköpingskretsen och var dess vice ordförande under en följd av år. Dessutom var
han alltsedan starten kassör i Smålands Natur. Han var ordförande i föreningen Ingaryds Natur
som förvaltar Ingaryds gård utanför Tenhult - en fastighet med stora naturvärden som inköpts och
ägs av Jönköpings- och Huskvarnakretsarna.

För Ingaryd och olika aktiviteter där engagerade han sig mycket, även i frågan om huruvida
Ingaryds-gården skulle bli naturreservat.
Tidigt tog han initiativ till att Naturskyddsföreningen skulle förvärva AB Smålands Taberg och
gruvan, och Gruvgården blev snart en fast punkt i hans tillvaro. Han visade under 20-års tid,
med endast tillfälliga insatser av andra, gruvan och dess hemligheter för mer än 60.000 personer -
bara detta en prestation utöver det vanliga.
Lars-Erik var under sitt yrkesverksamma liv biträdande överlantmätare i Jönköping, men hans
stora intresse för natur och miljö gjorde att han tidigt engagerade sig inom Svenska
Naturskyddsföreningen. Efter sin pensionering ägnade han på heltid, i stort sett all sin tid åt



arbete för natur och miljö. Den enda avkoppling som han unnade sig var orientering en dag i
veckan.
Inom Jönköpingskretsen ledde Lars-Erik under hela 1970-talet vår och höst 10-15 km långa
vildmarksvandringar i litet svårare terräng och intressant natur. Han representerade kretsen i
Jönköpings kommuns naturvårdsgrupp, och han var aldrig rädd för att säga sin mening i ett
naturvårdsärende, även om han visste att han skulle få kritik från andra med motsatta åsikter. Vid
SNF:s skogskampanj 1999 var han mycket aktiv och stimulerade kretsarna att lyfta fram egna
kampanjskogar. Han gav även förslag till Länsförbundets egna objekt. Ett flertal av länets
kampanjskogar har i dag fått ett långsiktigt skydd.
År 2001 nominerades Lars-Erik av JönköpingsPosten till Årets eldsjäl - en hederstitel som han

gjorde sig förtjänt av också i fortsättningen. Förutom Taberg - som var hans ögonsten - satsade han
mycket tid och kraft att på Länsförbundets uppdrag driva besvärsärenden, där stora miljövärden
stod på spel. Mycket tack vare hans skicklighet och kunnighet har Länsförbundet haft framgångar
vid miljödomstolarna i ett flertal ärenden.
Lars-Erik hade en mycket stor kunskap om hela länet - en tillgång som ordförande i Länsförbundet.
Hans artkunskap både när det gäller träd, kärlväxter, lavar och mossor var imponerande. Dessutom
var han en flitig och skicklig fotograf som dokumenterade mängder av arter och skyddsvärd miljö i
vårt län - en hel del foton återfinns i den nu färdiga Skogsboken.
Många gånger lyfte han fram oron över nya miljökatastrofer och över krig och terrordåd ute i
världen. In i det sista var han nyfiken på att lära nya saker.
Lars-Erik Apelqvist var outtröttlig i sin kamp för miljön - det här är mitt liv - var ett uttryck som
han ofta använde, när vi tyckte att han skulle spara sig och minska på alla de olika uppdragen.
Riksstyrelsen av Naturskyddsföreningen har genom åren på olika sätt uppmärksammat LarsEriks
framgångsrika arbete.
En unik insats för naturvården är avslutad. Vi vill minnas Lars-Erik och hans gärning
med stor tacksamhet.

Taberg mars 2007-03-17

Styrelsen för Naturskyddsföreningen, Jönköpings länsförbund

Anders Aldberg Bengt Aronsson Jan-Olof Berlin

Uno Björkman Lisbeth Carlsson Hans Fransson

Bengt Ohlsson Ingrid Wallin


