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Gott Nytt år! 
 
Det var tänkt att skickas ut ett länsblad under 
hösten, men det blev ett nyårsbrev istället! 
Hoppas att ni haft en avkopplande och trivsam 
jul! 
 
Inför det kommande året informerar vi här lite 
om vad som händer under den första halvan av 
det kommande året. Det ges även lite 
uppmaningar om att se över stadgarna samt en 
del information som ni förhoppningsvis kan ha 
nytta av. Det finns även med en artikel från 
Monika Mörk om hur Vetlandakretsen arbetar 
med inventering av värdefulla träd, och en 
artikel från Anders Aldberg om arbetet med att 
bevara uttern. Vi hoppas att det blir ett roligt och 
givande ideellt år 2013 för 
Naturskyddsföreningen i Jönköpings län och alla 
kretsarna i länet! 
 
Länsförbundets styrelse 
genom Henrik Svensson, ordförande 
 
Aktiviteter under år 2013 
16 februari - träff om politisk påverkan i Alvesta 
mars - ev. kretsordförandekonferens 
20 april - klädbytardagen 
27 april - länsstämma i Holsbybrunn utanför 
Vetlanda (vid Ädelfors folkhögskola) 
4-12 maj - Naturvänliga veckan 
31 maj-2 juni - rikskonferens i Växjö 
 
Framöver kommer vi även att försöka arbeta 
med att utveckla Länsförbundet genom att ta 
fram en nulägesbeskrivning av arbetet i 
Länsförbundet och i kretsarna för att sedan ta 
fram en verksamhetsplan för 
Länsförbundet. Förhoppningsvis har vi något att 
ta upp i samband med länsstämman i slutet av 
april. Vi hoppas att ni vill bidra i framtagandet 
av verksamhetsplanen. 

 
Se över stadgarna 
Det är bra om alla kretsar ser över sina stadgar så 
att de stämmer överens med riksföreningens 
stadgar (finns på Naturkontakt, gå in under fliken 
"Info & Material" och klicka på 
"Materialskafferiet" och klicka sedan på 
"Riksföreningen" längst ner mellan två punkter 
och du hittar sedan de nya stadgarna under 
"Riksföreningens styrdokument"). Se också gärna 
till att rikskansliet får tillgång till stadgarna för er 
krets om de inte redan har det. 
 
Gruvgården 
Vid länsförbundets stämma i april förra året fick 
styrelsen i uppdrag av stämman att utreda olika 
alternativ för framtiden för Gruvgården. Som ett 
led i detta bjöd Länsförbundet under hösten in 
Jönköpings kommun, Länsstyrelsen och 
Gruvguiderna för att diskutera Gruvgårdens 
framtid. Målsättningen är att träffas igen i början 
av året för att diskutera förutsättningarna för 
Gruvgården och att ha några förslag att presentera 
vid Länsförbundets stämma den 27 april. 
 
Färdplan 2050 
Regeringen gav i juli 2011 Naturvårdsverket i 
uppdrag att lämna ett underlag till en svensk 
färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte 
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 
2050. Samtliga länsstyrelser har bidragit med 
underlag baserat på regionala dialoger. Även 
Naturskyddsföreningen i Jönköpings län har 
deltagit i denna dialog. Underlaget till färdplan 
2050 finns på följande länk: 
http://www.naturvardsverket.se/upload/20-om-
naturvardsverket/Regeringsuppdrag/2012/Fardpla
n2050/6537-syntes.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.naturvardsverket.se/upload/20-om-naturvardsverket/Regeringsuppdrag/2012/Fardplan2050/6537-syntes.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/20-om-naturvardsverket/Regeringsuppdrag/2012/Fardplan2050/6537-syntes.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/20-om-naturvardsverket/Regeringsuppdrag/2012/Fardplan2050/6537-syntes.pdf
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Artikel från Vetlandakretsen om inventering 
av värdefulla träd 
Sedan fyra år tillbaka har vi haft årliga trädrally i 
kretsen. Det innebär att vi tar oss med bilar till 
de olika trädmiljöerna. Under dessa exkursioner 
som går inom det senaste inventeringsområdet 
besöker vi speciella värdeträdsmiljöer, 
exempelvis grova träd, alléer, hålträd, träd med 
tradition, hamlade träd och ädellövsarter. Det 
har blivit ett lyckat och årligen återkommande 
evenemang. 
 
Senaste rallyt gick till det område som 
inventerats av kretsen år 2011 och omfattade 
Näshult, Stenberga och delar av Nye socknar. 
 
Första stoppet var Farstorps Gård Farstorp. Här 
beskådades en hålek med 7,8 meters omkrets 
med gott om mulm. Vidare beskådades här en 
lönnallé, hamlad lind inbyggd i staket samt en 
oxelallé som restaurerats. 
 
Andra stoppet var Idanäs vackert beläget vid 
Idanäsasjön där vi mätte en getapel med tre 
stammar på cirka 75 cm omkrets vardera i 
strandbete med grov ek. 
 
Tredje stoppet var Haddarp Västergård där 
vackra hamlade askar i naturlig beteshage kunde 
beskådas. Den grövsta hade en omkrets på 6.5 
meter. 
 
Fjärde stoppet var Höghults by där vi besökte en 
betesmark som ej röjts eller betats på många år. 
Här finns hamlad lind och ask samt liggande och 
stående död ved. 
 
Femte stoppet var vid ett forsparti av 
Gårdvedaån där vid tog fikapaus. 
 
Sjätte stoppet var vid Boda Djupsgård där Roger 
visade insekter som är knutna till träd med lång 
kontinuitet och död ved. Hamlade askar och 
lönnar sågs i gårdsmiljön som är mycket 
välbevarad. 
 
Sjunde stoppet var vid Salshults gård där vi såg 
4-radig allé med silverpoppel, lönn och ek. 
Nyplanterad frukträdsallé finns även där. 
 

 
Det var en underbar runda i de östra delarna av 
Vetlanda kommun som hyser stora naturvärden. 
Deltagarna var så imponerade att många vill 
återvända till områdena och ta mer tid på sig. 
Rallyt avverkades på fyra timmar. Ja det var årets 
rally. 
 
Med hälsningar från Vetlanda-kretsen. 
Monika/ordf./ 
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Kort sammanfattning av det nya 
handlingsprogrammet för utter i Småland 
Föreningen Rädda uttern i Småland, som omfattas
av de tre Smålandslänen, har tillsammans beslutat
att ta fram ett eget handlingsprogram för vilka 
åtgärder som föreningen bör vidta för att följa 
utterpopulationen i Småland och för att minska 
hoten mot uttern. Programmet, som tagits fram av
Mia Bisther i samarbete med föreningens styrelse,
och åtgärderna som presenteras finansieras helt 
eller delvis av föreningen. Syftet med program-
met är att redovisa förslag på hur vi i Småland 
kan fortsätta att arbeta långsiktigt gentemot en 
livskraftig utterpopulation. Handlingsprogrammet
belyser även de största hotfaktorerna, men även 
de största kunskapsluckorna. 
 
Utterpopulationen minskade katastrofalt redan i 
början 1950-talet, främst beroende på miljögifter, 
t.ex. PCB, men även andra faktorer som försur-
ning, jakt och biotopförstörelse har bidragit till 
utterns tillbakagång. Resultat från inventeringar-
na som genomförts under de senaste 20 åren visar 
att stammen ökar, både i utbredning och i 
antal individer. I dagsläget skattas den svenska 
populationen till mellan 2000 och 3000 djur, men 
klassas fortfarande som sårbar (VU) enligt den 
svenska rödlistan. 
 
Några av de åtgärder som presenteras i programme
är följande: 
- Fortsatt arbete med utteranpassade fauna- 
passager för att minska antalet trafikdödade uttrar 
(den enskilt största dödsorsaken för uttrar). 
- Återuppta analyser av miljögifter av döda uttrar 
och utöka analysen med flera miljögifter t.ex. 
PFOS, PBDE och metylkvicksilver. 
- Informera om gällande fällstorlek för mink- 
respektive bäverfällor samt informera om bästa 
förvaltning och placering, för att förhindra fångst 
av utter. 
- Förbättra informationsunderlaget för arten. 
- Ge förslag till vidare studier t.ex. reproduktion 
och spridningsbarriärer. 
- Regelbundna inventeringar enligt planerat 
miljöövervakningsprogram. 
 
Ett nytt projekt som inte är med i ovanstående 
program är ett lite annorlunda projekt. En an- 
sökan till Länsstyrelsen är under utarbetande  

 
avseende fotografering av utter, t.ex. under broar, 
med hjälp av IR-teknik. Denna fotodokumentation 
skulle kunna ge detaljerad information och vilka 
uttrar som passerar, om de har ungar m.m. 
Nässjökretsen har nämligen ärvt medel avsedda för 
utter och detta kan komma väl till pass för inköp av
kamerautrustning till projektet. 
 
/Anders Aldberg 
 
Sökbara fonder och bidrag 
Om ni är intresserade av att söka bidrag eller 
fonder för olika insatser eller projekt som ni vill 
genomföra i kretsarna så kan ni titta i den 
handledning om att söka bidrag (fundraising) som 
finns, och som är tänkt att skickas ut samtidigt 
som detta brev. Handledningen ska 
förhoppningsvis kunna ge inspiration och tips hur 
man kan öka resurserna till det ideella arbetet. 
 
För att få tips på stiftelser som ni kan söka bidrag 
från kan ni även titta i länsstyrelsernas 
gemensamma stiftelsedatabas som finns på 
följande länk: 
http://www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/SSearch.aspx 
 
Träff om politisk påverkan den 16 februari 
Den 16 februari kommer det att vara en träff vid 
hotell Rådmannen i Alvesta om hur man som 
aktiv i Naturskyddsföreningen kan påverka 
politiskt. Mikael Karlsson kommer att närvara vid 
träffen. Inbjudan skickas ut i januari. 
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