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Naturskyddsföreningen
Jönköpings länsförbund

Verksamhetsberättelse för år 2011.

Länsförbundets årsstämma
Den 16 april 2011 var Naturskyddsföreningen i Bankeryd värd för Jönköpings länsförbunds
årsstämma på Sjöåkragården i Bankeryd. Cirka 45 personer från kretsar i Jönköpings län fick
lyssna till Bankeryds intressanta historia framförd av Klas-Peter Suneson och Lennart Öhman.
Efter årsmötesförhandlingar ledda av Uno Björkman och lunch gick vi en guidad natur-
geologi- och fågelvandring längs med Vätterstranden ledd av Magnus Thorell och PerJonas
Andersson. Vi tittade på ”värdekärnan”, ett sammanhängande skogsområde i Backamoskogen
som bedöms ha stor betydelse för djur och växter och som ska lämnas orörd till 2015 och där
naturskyddsföreningen i Bankeryd har ett avtal med kommunen. Vi besökte sedan
fågelringsfabriken, I Ö Mekaniska AB, Bankeryd, där Lennart Öhman informerade om
tillverkning av ringar till alla sorters fåglar och med utskick av ringar till fågelmärkare runt
om i världen.
Årsmötesförhandlingar.
Efter godkännande av verksamhetsberättelse, fastställdes resultat- och balansräkning,
revisorerna lämnade revisionsberättelsen och stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna året. Verksamhetsplan och budget fastställdes för år 2011.
Styrelsen fick följande sammansättning: Uno Björkman valdes till ordförande på 1 år, som
ledamöter omvaldes på 1 år Jan-Olof Berlin och Robert Erlandsson, till omval på 2 år valdes
Åke Jönsson, Inga-Britt Fälth och Bengt Ohlsson. Anders Aldberg, vice ordf., kvarstår på 1
år.
Till revisorer valdes Ronny Korsberg och Frank Lantz och till revisorssuppleanter omvaldes
Olof Nordström och Sonja Gustafsson.
Valberedningen fick följande sammansättning. Sammankallande och ansvarig för område 2
blev Sven-Åke Svensson, Sigge Magnusson för område 3, medan område 1 är vakant.
Område 1: Bankeryd, Habo, Mullsjö, Jönköping, Huskvarna.
Område 2: Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda.
Område 3: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Vid årsmötet informerades även om föreningen Tabergs gruvguider och deras verksamhet.
Vidare togs frågan upp om ett kansli för länsförbundet samt ett uttalande om skogens värde
och om användning av fyrverkerier och dess effekter på djur och natur. Styrelsen fick i
uppgift att utse vilken krets som arrangerar nästa stämma.
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Styrelsens organisation.
AU: Jan-Olof Berlin, Anders Aldberg och Uno Björkman.
Kretsordf. konf. ansvariga: Uno Björkman, Anders Aldberg.
Länsbladet: Uno Björkman.
Besvärs-och överklagandeärenden: Uno Björkman och Anders Aldberg.
Utbildning-utflykter: Bengt Ohlsson.
Hemsidan: Åke Jönsson.
Adressregister-utskick: Åke Jönsson, Anders Aldberg.
Mediakontakter: Uno Björkman.
Kretskontakter: Uno Björkman: Eksjö, Sävsjö och Vetlanda. Anders Aldberg: Nässjö och
Tranås. Åke Jönsson: Jönköping. Inga-Britt Fälth: Bankeryd, Habo och Mullsjö. Robert
Erlandsson: Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo.
Fastighetsfrågor, försäkringsfrågor, ekonomiska frågor: Jan-Olof Berlin.

Anmärkning. Uno Björkman avgick den 10 juni som ordförande. Anders Aldberg gått in som
tillförordnad ordförande.

Ekonomi.
Länsförbundet hade vid årets slut omsättningstillgångar på 192.672:10 kr. Föreningens
ekonomi är något sämre än föregående år. En fordran från Ingaryds Natur är reglerad samt en
investering i en värmepumpsanläggning i Gruvgården är gjord. Den samlade ekonomin jämte
budget för kommande år redovisas utförligt på stämman.

Representation.
Styrelsen för Smålands Natur: Anders Aldberg, Lars Andersson (kassör)och Åke
Jönsson(webmaster) som ordinarie representanter för Jönköpings län, suppleanter är Uno
Björkman och Monika Mörk. Valberedning: Arne Swahn.
Stämman Smålands Natur, ombud: Anders Aldberg, Uno Björkman och Åke Jönsson.
Rädda Uttern i Småland, styrelsen: Anders Aldberg. Revisor: Jan-Olof Berlin.
Viltförvaltningsdelegationen: Lisbeth Carlsson, ledamot. Bengt Ohlsson, suppleant.
Miljövänliga veckan: Pia Larsson, länsrepresentant.
Styrelsen, Tabergs gruvguider: Uno Björkman.
Höstkonferens: Bengt Ohlsson

Medlemsutveckling 2011
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 6 425 vilket är en ökning jämfört med 2010
med 287 medlemmar. Antalet fullbetalande medlemmar ökade med 102 och antalet
familjemedlemmar ökade med 185. Alla kretsar uppvisar ett ökat medlemsantal, utom Gnosjö
som minskar med 2 medlemmar.
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 varierande ökningar och minskningar. För Länsförbundets del innebär
ökningen i medlemsantalet, att årets återbäring blir 51420 kr, en ökning med 1020kr.
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Medlemsantal

Tabell 1. Antalet medlemmar anslutna till Jönköpings länsförbunds kretsar, återbäring 2011.

Krets 2010 2011 Återbär
ing

Ordförande

Bankeryd 142+131=273 (+17) 145+132=277 (+4) 6 400:- Lennart Öhman
Eksjö 298+231=529 (-20) 312+247=559 (+30) 9 740:- Ronny Korsberg
Gislaved 274+164=438 (-12) 277+178=455 (+17) 9040:- Robert Erlandsson
Gnosjö 92+73=165 (-12) 89+74=163 (-2) 5 280:- Sigge Magnusson tf.

ordförande
Habo 106+98=204 (+4) 106+114=220 (+16) 5 620:- Gösta Börjesson
Huskvarna
Gränna

387+327=714 (+32) 406+339=745 (+31) 11 620:- Jan-Olof Berlin

Jönköping 803+526=1330 (+24) 831+568=1400 (+70) 20120:- Hans Fransson
Mullsjö 109+100=209 (-7) 114+108=222 (+13) 5 780:- Brita Broberg
Nässjö 293+232=525 (-25) 301+235=536 (+11) 9 520:- Lars Lindfors
Sävsjö 114+78=193 (-14) 114+83=198 (+5) 5 780:- Britt-Marie Andersson
Tranås 162+97=259 (-10) 162+108=270 (+11) 6 740:- Thomas Wallertz
Vaggeryd 128+80=208 (-14) 134+83=217 (+9) 6 180:- Lisbeth Carlsson
Vetlanda 257+191=448 (-22) 265+218=483 (+35) 8 800:- Monika Mörk
Värnamo 318+226=545 (-11) 329+245=575 (+30) 10080:- Per Petersson,

Peter Thorén
Kretslösa 57+41=98 (-4) 57+48=105(+7) 4 640:- –
TOTALT 3540+2595=6138

(-74)
3642+2780=6425
(+287)

51 420:- Länsförbundet
Anders Aldberg

Första siffran=fullbetalande,bidragsberättigande och andra siffran=familjemedlemmar.

Länsbladet.
Länsbladet har utkommit med ett nummer i slutet av augusti som skickats ut med e-post till
kretsstyrelserna. Redaktörer har varit Uno Björkman, Anders Aldberg och Åke Jönsson.
Syftet med Länsbladet är att förbättra dialogen med kretsarna och att sprida informationen om
vad länsförbundet har uträttat och kan bistå kretsarna med.

Utmärkelser. Förre kretsordföranden i Gislaved, Bengt Aronsson, har tillägnats den fina
utmärkelsen Silverfalken för sitt långvariga och engagerade arbete i krets och länsförbund
samt med inventeringar, bl.a. stora träd.

Krets-och länsordförandekonferenser, ledarkonferenser.
Länsordförandekonferens i Vålådalen 1-2 okt. Jan-Olof Berlin och Bengt Ohlsson deltog.
Under tiden 15-16 okt. arrangerades en regional ledarträff i Hässleholm med ett drygt 20-tal
deltagare, bl.a. med fem personer från Jönköpings län samt fyra personer från Riks. Anders
Aldberg deltog från Länsförbundet.

Samråd, remissärenden och överklaganden.
Styrelsen har yttrat sig i två samrådsärenden. Ett söder om Jönköping avseende ändrat
tillstånd för verksamheten vid Jönköpings Energis anläggning i Torsvik, Jönköpings kommun.
Ett annat ärende var samråd avseende restaureringen naturreservatet Hyllingen, i Aneby
kommun med beteckningen 512-6751-2011. Ett överklagande har skett avseende torvtäkt i
Fredriksdal, Nässjö kommun med beteckning 551-3593-2011.
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Ett möte har ägt rum den 10 nov. vid Gruvgården, Taberg. Deltagare var Jönköpings
kommun, Länsstyrelsen, Gruvguiderna och Naturskyddsföreningens repr. av Jan-Olof Berlin
och Bengt Ohlsson. Målsättningen var att klarlägga ägandefördelning och ansvarssituation
beträffande fastigheten. Minnesanteckningar fördes av Patrik Wandin, Länsstyrelsen.

Styrelsens sammanträden och verksamhet.
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden, därtill årsstämman i
Bankeryd. Sammanträdena har ägt rum i Gruvgården alternativt i Ingaryd. Ett speciellt projekt
för styrelsen blev att bistå Tranåskretsen, som var mycket nära nedläggning. Vid
Tranåskretsens årsmöte den 18 mars, deltog tre av länsförbundets styrelsemedlemmar, Jan-
Olof Berlin, Bengt Ohlsson samt Anders Aldberg. Efter intensiva och konstruktiva
diskussioner åstadkoms en arbetsgrupp som kunde tänka sig att fortsätta verksamheten.
Glädjande nog deltog fyra medlemmar från Tranåskretsen vid stämman i april i Bankeryd.
Tranås blir också värdkrets för stämman 2012. Styrelsen har även aktivt arbetat med
föreningen Smålands Natur och Tabergs Gruvguider.

Taberg
Länsförbundet äger och förvaltar byggnaden Gruvgården, vilken är belägen utanför Tabergs
naturreservat. Tabergs Gruvguider disponerar byggnadens nedre plan för visningsverksamhet
och det nya Fladdermuséet, som invigdes i oktober 2011. Länsförbundet disponerar den övre
våningen som kansli och arkiv.
Länsförbundet har överlåtit visningsrätten till Tabergs Gruvguider. Denna förening startades
2007 och är verksamma inom Jönköpings länsförbund och redovisar sin verksamhet till
länsförbundet.
Länsförbundets styrelse har under det senaste året diskuterat ägandet av fastigheten
Gruvgården och de resurser som krävs för att äga den. Styrelsen anser att kostnaden och
merarbetet med fastigheten utgör ett hinder för vårt arbete med naturvårdsfrågorna i länet. En
enkät har därför under senhösten skickats ut till alla kretsar, där vi önskar kretsarnas
synpunkter på ägande kontra försäljning av fastigheten.

Osaby
Föreningen Smålands Natur äger och förvaltar sedan 1994 Osaby säteri med ansvar för
skötsel och ekonomi. I föreningen ingår länsförbunden i Jönköping och Kronoberg samt
kretsarna Växjö, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Huskvarna-Gränna, Jönköping, Lessebo, Sävsjö,
Tingsryd, Vaggeryd och Vetlanda. Se för övrig information om Osaby,
Naturskyddsföreningens hemsida, fliken Jönköping och länsförbundet.

Föreningen Rädda Uttern i Småland
Föreningen har nu en ny fristående hemsida, www.utterforeningen.se. En ny broschyr har
tagits fram och som under 2012 ska distribueras ut till kommuner och företag tillsammans
med ett brev som uppmanar dem att bli medlemmar i föreningen. Under året har två
spårningskurser arrangerats med ett drygt 20-tal deltagare.

http://www.utterforeningen.se/
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Viltförvaltningsdelegationen
Består av Länsstyrelsens handläggare och representanter för naturvård, skogsnäringen, fiske,
jordbruk, jakt, näringsliv, turism, polis, friluftsliv samt fem landstingspolitiker.
Landshövdingen är ordförande. De dominerande frågorna rör älgjakt och jakttider, men även
vildsvin och lodjur är aktuellt. Lisbeth Carlsson, Vaggeryd, är vår representant .

Revidering av miljömål
Naturskyddsföreningen har varit representerad i tre olika grupper, Myllrande våtmarker:
Anders Aldberg, Levande skogar: Claes Hellsten samt Ett rikt odlingslandskap: Robert
Erlandsson. Detta arbete har under året första månader nått remissförfarandet och gruppernas
arbete är därmed slutfört.

Slutord
Jönköpings län är ett område i landet med flera ansikten! Vättern, Sveriges näst största sjö,
Höglandet med sitt norrlandslika klimat och sin karga natur, Värnamoområdet med bokskog
o.s.v. Det innebär fantastiska möjligheter till naturupplevelser av en mängd olika slag.
Utnyttja tipsen i boken ”Rädda skogens liv”, som beskriver massor av pärlor i länet!
Samtidigt som vi sitter i en skogsbacke och njuter av friden, så pågår det en mängd olika
projekt för att störa och i sämsta fall förstöra detta! I norra Vättern planerar Försvaret att
utöka antalet skjutdagar från 20 till 80, som framför allt ökar bullret ända ner till Visingsö.
Exploateringen av de strandnära områdena för bebyggelse i många kommuner ökar.
Vindkraftsprojekt i skogsmiljö finns i de flesta kommuner i länet och våra gamla torvmossar
riskerar att bli uppgrävda och omvandlade till jordförbättringsprodukter! Håll ögonen öppna
och notera vad som händer, om inte vi gör något nu, kan det vara för sent sen!

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Jönköpings länsförbund vill uppmuntra och tacka alla
som arbetat med och bidragit till att föra fram vårt budskap!

Stensjön den 26 mars 2012

……………………………….. ……………………………….
Anders Aldberg, ordförande Jan-Olof Berlin, kassör

……………………………….. ………………………………..
Åke Jönsson Inga-Britt Fälth, sekreterare

……………………………….. ………………………………..
Robert Erlandsson Bengt Ohlsson


