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Länsförbundets 43:e årsstämma hölls den 17 april 2010 i A6 Vandrarhem & Hotell vid Rocksjön Jönköpings
kommun med Jönköpingskretsen som värd för stämman. 30-talet personer deltog. Ombud saknades från kretsarna
i Habo, Tranås, Vetlanda och Värnamo.

Efter samling med kaffesamkväm hälsade Länsförbundets ordförande Uno Björkman alla välkomna till
länsstämman och berättade att 2010 är det ” Den biologiska mångfaldens år”. Vidare informerades om
länsförbundets engagemang vad gäller vindkraft och om skog.
Hans Fransson, ordförande i Jönköpingskretsen berättade om Rocksjön och dess nuläge som blivande
naturreservat.

Ann-Mari Nilsson, kommunalråd i Jönköping, informerade om kommunens planeringsarbete i olika frågor av
intresse inom natur- och miljöområdet. Exempelvis ska kommuntrafiken prioriteras och cykelnätverk skapas.
Östra Vätterbranterna är ett projekt, där även kommunen deltar och där markägarintressen och naturvårdsintressen
samordnas. Området ska benämnas biosfärområde. Ann-Mari Nilsson avslutade med att betona att kretsarnas
kunskaper och erfarenheter tas tillvara i kommunen samt att de kan påverka politikernas beslut till naturvårdens
förmån.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Ann-Mari Nilsson. Sedvanliga årsmöteshandlingar följde. Efter
godkännande av verksamhetsberättelsen fastställdes resultat- och balansräkning, revisorerna lämnade
revisionsberättelsen och stämman beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Verksamhetsplan och budget
fastställdes för år 2010.

Styrelsen fick följande utseende (se tabell 1). Uno Björkman valdes till ordförande på ett år, Anders Aldberg och
Robert Erlandsson omvaldes på två år, Jan-Olof Berlin, Bengt Ohlsson, Inga-Britt Fälth och Åke Jönsson kvarstår
ett år. Till revisorer omvaldes Hans Fransson och Peter Thorén för ett år med Sonja Gustavsson och Olof
Nordström som revisorssuppleanter på ett år. Till valberedningen omvaldes Brita Broberg och Sven-Åke
Svensson, nyval förrättades av Sigge Magnusson, Gnosjö.

Efter stämmoförhandlingarna med påföljande lunch, följde en vandring runt det nybildade naturreservatet
Rocksjön. En mycket intressant och lärorik guidning vidtog med Jönköpings kommuns ekolog Dag Fredriksson
som kunnig och engagerad guide. Rocksjön med omgivande våtmarker är en unik rest av ursprunglig natur mitt i
Jönköping som gjorts tillgänglig med hjälp av spångar och bryggor. Våtmarken täcker en yta av 340 ha och hyser
en imponerande mångfald av arter med djur som utter och bäver, fåglar som brun kärrhök, dubbelbeckasin,
rördrom och rosenfink samt fiskar som mört, sarv och nissöga. Vidare finns mossor som skorpionmossa och
guldspärrmossa samt laven trollhand. Växten höstspira en underart till kärrspiran växer även här.

5. Ann-Mari Nilsson och Dag Fredriksson informerar om Rocksjön.
6. Spångad led utefter Rocksjön.
Foto: Uno Björkman, Åke Jönsson

Styrelse och funktionärer för år 2010
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Tabell 1. Val av styrelse och funktionärer vid årsstämman och konstituerande styrelsemöte.
Vald t.o.m.

Ordförande: Uno Björkman, 1 år 2010
Ledamot: Jan-Olof Berlin, Huskvarna, 1 år 2010
Ledamot: Bengt Ohlsson, Huskvarna, kvarstår 1 år 2010
Ledamot: Inga-Britt Fälth, Bankeryd, kvarstår 1 år 2010
Ledamot: Åke Jönsson, Jönköping, kvarstår 1 år 2010
Ledamot: Robert Erlandsson, Gislaved, kvarstår 2 år 2011
Ledamot: Anders Aldberg, Stensjön, 2 år 2011
Revisor: Hans Fransson, Jönköping, 1 år 2010
Revisor: Peter Thorén, Värnamo, 1 år 2010
Revisorsuppleant: Sonja Gustavsson, Sävsjö, 1 år 2010
Revisorsuppleant: Olof Nordström, Bankeryd, 1 år 2010
Valberedning område 1: Sven-Åke Svensson, Eksjö, 1 år 2010, sammankallande
Valberedning område 2: Brita Broberg, Mullsjö, 1 år 2010
Valberedning område 3: Sigge Magnusson, Gnosjö, 1 år 2010
Konstituerande styrelsemöte Vald t.o.m.
Vice ordförande: Anders Aldberg, Stensjön, 1 år 2010
Kassör: Jan-Olof Berlin, Huskvarna, 1 år 2010
Sekreterare: vakant, 1 år 2010

Styrelsens organisation
Arbetsfördelning inom styrelsen för år 2010
Arbetsutskott: Jan-Olof Berlin, Uno Björkman och Anders Aldberg.
Kretsordförandekonferens, huvudansvarig: Uno Björkman, Anders Aldberg.
Länsbladet: Uno Björkman
Besvärs- och överklagandeärenden: Uno Björkman, Anders Aldberg.
Utbildning och utflykter: Bengt Ohlsson.
Hemsidan: Åke Jönsson.
Postregister, utskick: Åke Jönsson, Anders Aldberg.
Mediakontakter: Uno Björkman.
Kretskontakter: Eksjö, Sävsjö, Vetlanda – Uno Björkman, Nässjö, Tranås – Anders Aldberg. Jönköping – Åke
Jönsson. Bankeryd, Habo, Mullsjö – Inga-Britt Fälth.
Huskvarna, Gränna – Bengt Ohlsson.
Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo – Robert Erlandsson.
Fastighetsfrågor, försäkringsfrågor, ekonomiska frågor: Jan-Olof Berlin

Ekonomi
Länsförbundet hade vid årets utgång omsättningstillgångar på 220 712:80 kr. Föreningens ekonomi är god även
om den samlade tillgången av rörligt kapital minskat en aning beroende på minskade intäkter vid försäljning av
skogsboken. Länsförbundets samlade ekonomi jämte budget för kommande år redovisas utförligt vid årsstämman.

Representation
Riksstämman i Gävle: Bengt Ohlsson
Höstkonferens i Stockholm: Bengt Ohlsson
Föreningen Smålands Naturs: Jan-Olof Berlin, Inga-Britt Fälth
Styrelsen för Smålands Natur: Anders Aldberg och Åke Jönsson (webbmaster) som ordinarie representanter för F-
län, suppleanter är Uno Björkman, Monika Mörk och Lars Andersson (kassör). I valberedningen ingår Arne
Swahn från F-län.
Rädda Uttern i Småland: Ledamot Anders Aldberg, revisor Jan-Olof Berlin.
Viltförvaltningsdelegationen: Lisbets Carlsson ordinarie, Bengt Ohlsson suppl.
Styrelsen, Tabergs Gruvguider: Uno Björkman.
Skötselrådet för Tabergs naturreservat: Jan-Olof Berlin.
Småskalig Vattenkraft, Länsstyrelsen – Uno Björkman
Miljövänliga veckan: länsrepresentant – Pia Larsson, Jönköping
Biologisk mångfald – Länsstyrelsen, revidering av miljömål: Rikare odlingslandskap, Robert Erlandsson.
Myllrande våtmarker, Anders Aldberg. Levande skog, Claes Hellsten.

Medlemsantal
Tabell 2. Antalet medlemmar anslutna till Jönköpings länsförbunds kretsar, återbäring 2011
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Krets 2010 2009 Återbär
ing

Ordförande

Bankeryd 142+131=273 (+17) 138+118=256 (-16) 6 340:- Lennart Öhman
Eksjö 298+231=529 (-20) 310+239=549 (+20) 9 460:- Ronny Korsberg
Gislaved 274+164=438 (-12) 288+162=450 (-24) 8 980:- Robert Erlandsson
Gnosjö 92+73=165 (-12) 94+83=177 (-11) 5 340:- Sigge Magnusson tf.

ordförande
Habo 106+98=204 (+4) 105+95=200 (-8) 5 620:- Gösta Börjesson
Huskvarna
Gränna

387+327=714 (+32) 382+300=682 (-38) 11 240:- Jan-Olof Berlin

Jönköping 803+526=1330 (+24) 793+512=1306 (-44) 19 560:- Hans Fransson
Mullsjö 109+100=209 (-7) 117+99=216 (-8) 5 680:- Brita Broberg
Nässjö 293+232=525 (-25) 309+241=550 (-20) 9 360:- Lars Lindfors
Sävsjö 114+78=193 (-14) 123+83=207 (-27) 5 780:- Britt-Marie Andersson
Tranås 162+97=259 (-10) 177+98=269 (-28) 6 740:- Anders Olsson
Vaggeryd 128+80=208 (-14) 132+90=222 (-12) 6 060:- Vakant
Vetlanda 257+191=448 (-22) 276+194=470 (-17) 8 640:- Monika Mörk
Värnamo 318+226=545 (-11) 333+222=556 (-23) 9 860:- Per Petersson,

Peter Thorén
Kretslösa 57+41=98 (-4) 63+39=102 (+-0) 4 760:- –
TOTALT 3540+2595=6138

(-74)
3634+2575=6212
(-232)

50 400:- Länsförbundet
Uno Björkman

Första siffran=fullbetalande, andra siffran=familjemedlemmar. Grön markering=ökning.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 6 138 vilket är en minskning jämfört med 2009 med 74 medlemmar.
Antalet fullbetalande medlemmar minskade med 94 medan antalet familjemedlemmar ökade med 20. Alla kretsar
med direkt anknytning till städer uppvisar ett ökat medlemsantal övriga regioner uppvisar negativa resultat.
Statistik över medlemsutvecklingen för länets kretsar finns arkiverade från och med 1969. Fram till 1972
redovisades inte familjemedlemmar på grund av tekniska svårigheter vid riksföreningens databehandling. Efter år
1972 finns familjemedlemmar redovisade.
Från Länsförbundets tillblivelse den 11 maj 1968 finns det tillgänglig statistik. Fram till 1995 var
medlemsutvecklingen ökande frånsett en liten nedgång år 1993. Uppgången fortsatte sedan till år 1995 då ett
absolut toppår uppvisade 7 404 medlemmar. Därefter minskade medlemsantalet fram till 2001 då trenden bröts för
att åter igen dala fram till 2007. Efter detta har det noterats en liten ökning.

Styrelsens sammanträden och verksamhet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden. Samtliga sammanträden har hållits i
Ingaryd förutom ett i Gruvgården, Taberg. Förutom sedvanligt styrelsearbete som svar på remisser till
myndigheter har plan- och miljöärenden behandlats jämte rådgivning och kontakt med kretsar i olika frågor.
Styrelsens medlemmar är väl representerad i olika samarbetsgrupper. På styrelsens uppdrag har artiklar publicerats
i media gällande nya regler av strandskydd, skogsfrågor och allemansrätt.

Styrelsen har även samverkat med andra länsförbund genom flera artiklar i nationell press bl.a. inlägg i debatten
om infrastruktur i södra Sverige samt uppmaning till politiker att avsätta tätortsnära skog. Styrelsen har
tillsammans med kretsar medverkat till remissutlåtande vid flera vindkraftsetableringar inom länet bl. a. vid Hestra
och Hökensås. En viktig del i styrelsens arbete har varit att medverka i datafrågor och hemsidor. Styrelsen har
aktivt arbetat med Föreningen Smålands Natur (Osaby) och Tabergs Gruvguider. Styrelsen har yttrat sig över
förslag till skötselplan för Tabergs naturreservat. Vidare har Länsförbundet yttrat sig över planer på torvbrytning
på fastigheterna Bryna 1:2 i Jönköpings kommun och Ekornahult 2:10 i Vaggeryds kommun.

Kretsordförandekonferenser
Årets länsordförandekonferens genomfördes den 25-26 september på kursgården Västervåg på Getterön i
samverkan med länsförbunden i Halland, Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Temat för konferensen var Biologisk
mångfald. Från Jönköpings län deltog Inga-Britt Fälth, Lennart Öhman, Uno Björkman, Lars Lindfors, Robert
Erlandsson och A-C Magnusson.

Länsbladet
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Länsbladet har under året getts ut med e-post till kretsstyrelserna. Sammanställning och redigering har utförts av
Uno Björkman. Styrelsens syfte med Länsbladet är att öppna en dialog med kretsarna samt att öka förståelsen för
naturvårds- och miljöarbete på länsnivå.

Överklagande
Länsförbundet har under året överklagat två beslut, dels: Länsstyrelsens beslut i ärende 535-7382-09, Aneby
kommun, att anlägga avloppsledning mellan Fågelkärr och Lövviken i sjön Bunn samt Länsstyrelsens tillstånd
551-3278-05-0682-20-102 att bevilja torvbrytning på Fastigheten Fredriksdal i Nässjö kommun. Ärendet i Aneby
kommun har gått vidare till regeringsrätten. Ärendet i Nässjö kommun har behandlats i Miljödomstolen och
återremitterats till Länsstyrelsen för omarbetning.

Projektsamarbete
Vi har deltagit i ett samarbetsprojekt mellan naturskyddsföreningarna i Hallands, Kronoberg, Jönköpings, Kalmars
och Blekinge län ”Kust till kust”. Intresserade medlemmar har beretts möjlighet att lära mera om vindkraft (30
januari) och biologisk mångfald (25-26 september). Projektets syfte har varit att ge faktaunderlag och att visa på
möjligheter att arbeta vidare med dessa frågor lokalt och regionalt. Bidrag har utgått från riksföreningen. Uno
Björkman och Bengt Ohlsson har deltagit.

7. Gruvgården i vinterskrud, vintern 2011.
Foto: Uno Björkman.

Taberg
Länsförbundet äger och förvaltar byggnaden Gruvgården vilken är belägen utanför Tabergs naturreservat. Tabergs
Gruvguider disponerar byggnadens nedre plan för visningsverksamhet. Länsförbundet disponerar den övre
våningen som kansli och arkiv.
Jönköpings kommun har förvaltningsansvar för Tabergs naturreservat. Ett skötselråd har bildats för naturreservatet
där Jan-Olof Berlin ingår som Länsförbundets representant.
Naturvårdsverket har uppdragit åt Länsstyrelsen att förvalta gruvan jämte installationer och byggnader inom
reservatet.

Länsförbundet har överlåtit visningsrätten till Tabergs Gruvguider. Tabergs gruvguider är verksamma inom
Jönköpings länsförbund, i gruvguidernas styrelse ingår länsförbundets ordförande. Sedan tillblivelsen av
föreningen 2007, har Tabergs gruvguider upprätthållit bokade visningar.

Den hårda vintern 2010 orsakade flera skador på såväl Gruvgårdens huvudbyggnad som ekonomibyggnader.



6

8. Delar av Smålands Naturs styrelse framför huvudbyggnaden i Osaby.
Foto: Uno Björkman

Osaby
Osaby Säteri har en lång och spännande historia. De första noteringarna är från 1400-talet. Hela gården donerades
1964 till Naturskyddsföreningen av systrarna Inga och Stina Törne som var naturintresserade och de sista som
bodde på Osaby.

Syftet med förvaltningen är att främja vård- och skydd av naturen. Som underlag för naturvårdsarbetet finns i
dagsläget ett 10-tal inventeringar där ca 1000 arter är beskrivna. Föreningen Smålands Natur förvaltar sedan 1994
gården med ansvar för skötsel och ekonomi.

År 1994 bildade Jönköpings- och Kronobergs länsförbund samt Växjökretsen Föreningen Smålands Natur som
äger och förvaltar Osaby säteri i Kronobergs län. I föreningen ingår även Naturskyddsföreningens kretsar i Eksjö,
Gislaved, Gnosjö, Huskvarna-Gränna, Jönköping, Lessebo, Sävsjö, Tingsryd, Vaggeryd och Vetlanda från de båda
länen. I styrelsen för Föreningen Smålands Natur ingår Anders Aldberg och Åke Jönsson (webbmaster) som
ordinarie representanter för F-län, suppleanter är Uno Björkman, Monika Mörk och Lars Andersson (kassör). I
valberedningen ingår Arne Swahn från F-län.

Varje krets har möjlighet att göra sin röst hörd genom ett ombud på stämman, de båda länsförbunden har vardera
tre ombud. Sammanlagt blir det 17 ombud på stämman. Årsstämman 2010 är planerad till den 17 april.

Revidering av miljömål
Vår riksdag bestämde vid sekelskiftet att vi ska ha sexton nationella miljömål. De handlar om mål och konkreta
delmål som ska vara uppnådda efter en mansålder där länsstyrelserna och kommunerna ansvarar för anpassningar
till regionala och lokala förhållanden.
I år har länsstyrelsen i Jönköping omarbetat tre miljömål där Naturskyddsföreningen bevakat naturvårdsintressena.
De olika grupperna har haft flera möten. De framarbetade förslagen är ute på remiss och ska fastställas till
sommaren.
Miljömål och representant:
Myllrande våtmarker: Anders Aldberg
Levande skogar: Claes Hellsten
Ett rikt odlingslandskap: Robert Erlandsson
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Föreningen Rädda Uttern i Småland
Föreningen sammanträder några gånger per år inom Småland. Under året har två kurser genomförts.
Verksamheten har blivit profilerad mot information och utbildning. Rapporten från den senaste inventeringen i
Småland (2007-2008) är snart klar, layout och tryckning återstår. Hemsidan kommer att administreras via
Länsstyrelsen i Jönköping med direktlänk till Artportalens rapporteringssida. Ett nytt sponsringsavtal är under
utarbetande där flera kommuner bör kunna bli medlemmar.
Vår representant: Anders Aldberg

Viltförvaltningsdelegationen
Viltförvaltningsdelegationen består av Länsstyrelsens handläggare och representanter för naturvård,
skogsnäringen, fiske, jordbruk, jakt o vilt, näringsliv, turism, polis, friluftsliv samt fem landstingspolitiker.
Ordförande är landshövdingen.
Viltförvaltningsdelegationen har under året haft flera möten där beslut bl. a har fattats angående jakttider,
tilldelning och avgift för älg, miniminivåer för avskjutning av lodjur. Ett projekt med vildsvinsförvaltning har
påbörjats. Lisbeth Carlsson har deltagit i delegationens utbildningsdag i Växjö 5 maj samt utbildning för samtliga
naturvårdsdelegater i landet i Flottsbro värdshus med Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och
Världsnaturfonden som arrangörer.
Vår representant: Lisbeth Carlsson

Slutord
Kretsarnas natur- och miljöarbete inom den egna kommunen utgör stommen i miljöarbetet där Länsförbundet har
till uppgift att stimulera och stödja kretsarnas arbete. Länsförbundet deltar mera kraftfullt i samarbetsgrupper mot
myndigheter och intresseorganisationer och verkar sammanhållande mot riks. Vid behov biträder länsförbundet i
egenskap av organisationens storlek kretsarna som rådgivare och sakägare i frågor rörande överklagande m.m.
I internationella och nationella frågor är det riksorganisationens kansli och deras sakkunniga tjänstemän som
agerar.

Kretsarnas arbete har under det gångna verksamhetsåret till stor del präglats av klimatfrågan och förändringsattityd
av människors livsstil. Arbetssättet har varit skiftande med allt från kurser, seminarier, utställningar och kontaktnät
via internet. Det traditionella naturvårdsarbetet fick något mindre utrymme.

En stor utmaning är omställningsarbetet mot en hållbar utveckling genom att verka för bra lösningar och goda
exempel. En viktig del av klimatfrågan är den möjlighet vi har att påverka människors beteende. Både direkt
genom smarta energilösningar och energibesparande åtgärder men även genom vårt sätt att konsumera. Handla
miljövänligt konceptet och miljövänliga veckan engagerar många medlemmar. Flera kretsar har gjort ett fantastiskt
arbete.

Regeringen har genom ny lagstiftning ändrat strandskyddsbestämmelserna, där kommunerna ges stora
befogenheter att bevilja bygglov, nära våra sjöar och vattendrag. Det kan medföra att vår hävdvunna allemansrätt
naggas i kanten.
Utbyggnaden av vindkraft i skogsmiljö har fullkomligt exploderat inom vissa regioner. Vår gemensamma
ståndpunkt är att vindsnurrorna ”rätt placerade i landskapet” inte med automatik innebär miljöproblem.
Naturskyddsföreningen har utarbetat en rikspolicy för vindkraftsutbyggnad.
Exploatering av torvmossar är ett annat problem som tenderar att öka. Viss restriktvitet bör råda eftersom torv
anses vara en ”ändlig” resurs. Arbetet med att skydda tätortsnära skogar bör stärkas. De tätortsnära skogarna är
redan idag mycket viktiga och deras betydelse kommer att bli större i framtiden.

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Jönköpings Länsförbund vill uppmuntra och tacka alla
som arbetat och bidraget med att föra fram vårt budskap.
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Jönköping den 16 april 2011

---------------------------------------------
Uno Björkman, ordförande

--------------------------------------------- -----------------------------------------------
Jan-Olof Berlin, kassör Inga-Britt Fälth

--------------------------------------------- -----------------------------------------------
Anders Aldberg Bengt Ohlsson

--------------------------------------------- -----------------------------------------------
Robert Erlandsson. Åke Jönsson


