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Naturskyddsföreningen 
i Jönköpings län 
 
Verksamhetsberättelse för år 2013 
 
Länsförbundets årsstämma 27 april vid Ädelfors folkhögskola 
Länsförbundets ordförande Henrik Svensson hälsade välkommen till den 45:e årsstämman för 
Naturskyddsföreningen i Jönköpings län och tackade Vetlandakretsen för att de åtagit sig 
arrangemanget i år. Av länets 14 kretsar var det 3 som inte var representerade.  
Henrik Svensson lämnade över ordet till Vetlandakretsens ordförande Monika Mörk som 
också hälsade välkommen samt informerade något om Vetlandakretsens pågående arbete 
sedan flera år med ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet”. Efter 
årsmötesförhandlingarna och lunchen gjordes en utflykt till gruvmuséet i Stenhuset i 
Ädelfors. 
 
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 2013. 
 
Styrelsen fick följande sammansättning: Henrik Svensson (ordförande, nyval 1 år), Bengt 
Ohlsson (omval 1 år), Lisbeth Carlsson (nyval 2 år), Inga-Britt Fälth (omval 2 år), Åke 
Jönsson (omval 2 år), Anders Aldberg och Albin Enlund (de två sistnämnda valdes vid 
stämman 2012).  
 
Till revisorer valdes Ronny Korsberg (omval 1 år) och Johan Uhr (nyval 1 år) och till 
revisorssuppleanter valdes Olof Nordström (omval 1 år) och Britt-Mari Johansson (nyval 1 
år). 
  
Valberedningen fick följande sammansättning: Sven-Åke Svensson (Eksjö, omval, 
sammankallande, område 2), Uno Björkman (Eksjö, omval, område 2) och Robert Erlandsson 
(Gislaved, nyval, område 3). Område 1 omfattar Bankeryd, Habo, Mullsjö, Jönköping, 
Huskvarna och Tranås. Område 2 omfattar Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. 
Område 3 omfattar Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. 
 
Vid årsmötet diskuterades även Tabergs gruvgård och Osaby säteri. Vad gäller Tabergs 
gruvgård kom stämman fram till att det ska kallas till en extra länsstämma när det finns ett 
konkret förslag från styrelsen att ta ställning till i frågan om hur det framtida ägandet ska se 
ut. Vad gäller Osaby säteri ansåg stämman att det är viktigt att hitta en långsiktig lösning för 
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hur fastigheten ska hanteras. Det informerades om att länsförbundet vid årsstämman den 
6 maj 2013 för föreningen Smålands Natur, vilken förvaltar Osaby säteri, kommer att 
representeras av Albin Enlund, Åke Jönsson och Bengt Ohlsson. 
 
Frågan om revidering av stadgar lämnades vid stämman till styrelsen för bearbetning till 
stämman år 2014. Det uppdrogs också åt styrelsen att formulera en föreningsutbildning med 
inriktning på föreningsteknik. 
  
Vidare avtackades Robert Erlandsson för sitt arbete som ledamot i länsförbundsstyrelsen och 
för ett väl genomfört ordförandeskap under årsstämman. Monika Mörk, Vetlandakretsen, 
tackades för en välordnad årstämma på Ädelfors folkhögskola. 
 
Styrelsens organisation 
AU: Henrik Svensson, Anders Aldberg och Inga-Britt Fälth 
Länsbladet: Henrik Svensson 
Besvärs-och överklagandeärenden: Anders Aldberg 
Hemsidan: Åke Jönsson 
Adressregister-utskick: Åke Jönsson, Anders Aldberg 
 
Ekonomi 
Länsförbundet hade vid årets slut omsättningstillgångar på 214.953 kr. Under året har 
fastigheten Kåperyd 1:126 (Gruvgården) sålts för 25.000 kr. 
 
Representation 
Styrelsen för Smålands Natur: Albin Enlund (ordinarie ledamot) och Åke Jönsson 
(webmaster, suppleant) 
Valberedning för stämman för Smålands Natur: Styrelsen 
Stämman Smålands Natur, ombud: Albin Enlund, Åke Jönsson och Bengt Ohlsson 
Rädda Uttern i Småland, styrelsen: Anders Aldberg 
Rädda Uttern i Småland, revisor: Jan-Olof Berlin. 
Viltförvaltningsdelegationen: Lisbeth Carlsson (ledamot), Bengt Ohlsson (suppleant) 
Miljövänliga veckan (Handla miljövänligt-nätverket): Pia Larsson (länskontakt) 
Höstkonferens: Henrik Svensson, Bengt Ohlsson 
 
Medlemsutveckling 2013 
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 6 366 vilket är en ökning jämfört med 2012 
med 94 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 det att årets återbäring blir 51200 kr, en ökning med 390 kr. 
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Medlemsantal 
Tabell 1. Antalet medlemmar anslutna till Jönköpings länsförbunds kretsar, återbäring 2013. 

Krets 2013 2012 Återbäring 
2013 

Ordförande 

Bankeryd 276 (+17) 259 (-18) 6 360:- Per Jonas Andersson 
Eksjö 586 (+29) 557 (-2) 10 140:- Ronny Korsberg 
Gislaved 420 (-14) 434 (-21) 8700:- Albin Enlund 
Gnosjö 163 (+4) 159 (-4) 5 260:- Sigge Magnusson tf. 

ordförande 
Habo 210 (+1) 209 (-11) 5 620:- Gösta Börjesson 
Huskvarna 
Gränna 

739 (+16) 723 (-22) 11 400:- Jan-Olof Berlin 

Jönköping 1442 (+63) 1379 (-21) 21 000:- Jeanette Eld 
Mullsjö 227 (+16) 211 (-11) 5 900:- Brita Broberg 
Nässjö 567 (+29) 538 (+2) 9 600:- Lars Lindfors 
Sävsjö 174 (-25) 199 (+1) 5 560:- Britt-Marie Andersson 
Tranås 270 (-1) 271 (+1) 6 640:- Märta Svärd 
Vaggeryd 229 (+21) 208 (-9) 6 020:- Lisbeth Carlsson 
Vetlanda 409 (-57) 466 (-17) 8 320:- Michael Harbrecht 
Värnamo 545 (-1) 546 (-29) 9 680:- Peter Thorén 
Kretslösa 109 (-4) 113 (-8) 4 600:- – 
TOTALT 6366 (+94) 6272 (-153) 51.200:- Länsförbundet 

Henrik Svensson 
 
Länsbladet 
Länsbladet har utkommit med ett nummer i början av år 2013 som skickats ut med e-post till 
kretsstyrelserna. Redaktör har varit Henrik Svensson. Syftet med Länsbladet är att förbättra 
dialogen med kretsarna och att sprida informationen om vad länsförbundet har uträttat och 
kan bistå kretsarna med. Ambitionen är att komma ut med Länsbladet mer regelbundet 
framöver. 
 
Konferenser 
Den 16 februari anordnade Länsförbundet en träff om politisk påverkan i Alvesta med Mikael 
Karlsson. Ett 15-tal personer deltog, varav flertalet var från Jönköpings och Kronobergs 
länsförbund. 
 
Den 9-10 mars var det länsordförandekonferens i Stockholm. Henrik Svensson deltog. 
 
Den 1-2 juni var det rikskonferens i Växjö där Länsförbundet deltog. 
 
15 september arrangerades ett seminarium i Falköping om gruvbrytningsfrågor. Bengt 
Ohlsson och Henrik Svensson deltog. 
 
28-29 september var det länsordförandekonferens i Stockholm. Henrik Svensson och Albin 
Enlund deltog. 
 
19 oktober anordnades ett seminarium om gruvors påverkan på vatten vid Stadsbiblioteket i 
Jönköping där Länsförbundet deltog. 
 
Den 26-27 oktober anordnades en regional ledarskapsträff vid Södra Vätterbygdens 
folkhögskola där Henrik Svensson medverkade. 
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Den 8 november var det höstkonferens på Rival i Stockholm. Bengt Ohlsson och Henrik 
Svensson deltog. 
 
Den 9-10 november var det valupptakt på Rikskansliet där Bengt Ohlsson och Henrik 
Svensson deltog. Det var under helgen även en gruvträff på Rikskansliet där Henrik Svensson 
deltog. 
 
Samråd, remissärenden och överklaganden 
Länsförbundet överklagade i juni Bergsstatens beslut från i maj om att bevilja koncession för 
brytning av sällsynta jordartsmetaller vid området Norra Kärr norr om Gränna i Jönköpings 
kommun. Regeringen avslog överklagandet (januari 2014). 
 
Länsförbundet överklagade i april Bergsstatens beslut från i februari om att bevilja 
undersökningstillstånd vid Taberg. Förvaltningsrätten i Falun avslog överklagandet i augusti. 
Länsförbundet överklagade domen till Kammarrätten i Sundsvall som dock inte meddelade 
prövningstillstånd (mars 2014). 
 
Under året har Länsförbundet även förmedlat remissvar från Vaggerydskretsen på föreningens 
nya jordbrukspolicy. Länsförbundet har även lämnat remissvar gällande en SWOT-analys för 
framtidens landsbygd i Jönköpings län. 
 
Styrelsens sammanträden och verksamhet 
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden, därtill årsstämman vid 
Ädelfors folkhögskola. Sammanträdena har ägt rum hemma hos Inga-Britt Fälth i Bankeryd, 
vid Gruvgården i Taberg, Johans café i Jönköping, Kafé Braheparken i Jönköping, hos 
Lisbeth Carlsson i Vaggeryd, vid Vrigstad värdshus och vid restaurang Guvernören i 
Jönköping. Styrelsen har även aktivt arbetat med föreningen Smålands Natur och Tabergs 
Gruvguider. 
 
Gruvgården vid Taberg 
Ett möte ägde rum den 2 april vid Gruvgården, Taberg, mellan Länsförbundet och 
Gruvguiderna med syftet att fortsätta diskutera den framtida förvaltningen av fastigheten. 
 
Frågan om det framtida ägandet av Gruvgården i Taberg var uppe för diskussion vid 
länsstämman den 27 april vid Ädelfors folkhögskola. Stämman beslutade då att det ska kallas 
till en extra länsstämma när det finns ett konkret förslag från styrelsen att ta ställning till i 
frågan om hur det framtida ägandet ska se ut. 
 
Den 17 augusti hölls en extra länsstämma vid Gruvgården i Taberg gällande styrelsens förslag 
på försäljning av Gruvgården (fastigheten Kåperyd 1:126). Kallelse gick ut den 30 juni. 
Ordförande för stämman var Ronny Korsberg, ordförande i Eksjökretsen. Vid stämman fanns 
två förslag att ta ställning till; att sälja Gruvgården i befintligt skick till Claes Frostfeldt för 
25 000 kronor i enlighet med hans bud, eller att sälja Gruvgården i befintligt skick på den 
öppna marknaden. Stämman beslutade att sälja Gruvgården i befintligt skick till Claes 
Frostfeldt för 25 000 kronor. Köpekontrakt upprättades i september med tillträdesdag den 1 
oktober. Enligt köpekontraktet fick Länsförbundet rätt att ha kvar material i en del av 
huvudbyggnaden till och med mars 2014. Länsförbundet har efter det att försäljningen 
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genomfördes gått igenom materialet för flytt till Ingaryd och Folkrörelsearkivet vid 
Länsmuseet. 
 
Osaby 
Föreningen Smålands Natur förvaltar sedan år 1994 Osaby säteri med ansvar för skötsel och 
ekonomi. I föreningen ingår länsförbunden i Jönköping och Kronoberg samt olika kretsar i 
dessa länsförbund. För övrig information om Osaby, se Länsförbundets hemsida. 
 
Den 2 februari träffade några från Länsförbundet representanter för Kronobergs länsförbund 
och Växjökretsen vid Osaby för att diskutera Osabys framtid.  
 
Den 5 maj hölls årsstämma vid Osaby för Smålands Natur. Bengt Ohlsson, Albin Enlund och 
Åke Jönsson deltog för Länsförbundets räkning. 
 
Under år 2013 har styrelsen för Smålands Natur haft ett antal styrelsemöten. Länsförbundet 
har varit representerat av Albin Enlund (ordinarie ledamot) och Åke Jönsson (suppleant). 
 
Vattenrådet för Vättern 
Länsförbundet har under året gått med som intressent i vattenrådet för Vättern samt har 
deltagit vid Vätterndagen i Hjo den 14 november. 
 
Föreningen Rädda Uttern i Småland 
Verksamheten under 2013 har främst inriktats på information och utbildning. Tre 
utterinformationslådor har tagits fram och de finns på de tre Länsstyrelserna i Småland och 
kan lånas kostnadsfritt till kurser och utbildningsträffar. Även skolor har varit intresserade av 
att ta del av informationen i dem. Föreningen har under 2013 stöttat bland annat Jönköpings 
kommun i ett projekt som syftar att förbättra möjligheterna för uttrar att passera under 
vägbroar. Trafikverket medfinansierar projektet. En spårningskurs har genomförts med ett 10-
tal deltagare i Emmaboda kommun. Arbetet under året har fortsatt att samordnas med det 
åtgärdsprogram som koordineras av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Samarbetet har också 
innefattat stöd till samordning av det nationstäckande miljöövervakningsprogrammet för utter. 
Intäkterna under året har ökat något tack vare att ett sponsoravtal tecknats med Hotell Gyllene 
Uttern utanför Gränna. 
 
Viltförvaltningsdelegationen 
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 
Länsförbundets representant. 
 
Slutord 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Jönköpings län vill uppmuntra och tacka alla som varit 
med i föreningens arbete med att skydda och bevara den biologiska mångfalden och vår 
livsmiljö. Vi hoppas på ett riktigt bra nytt verksamhetsår för oss alla! 
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Jönköping den 3 april 2014 
 
 
………………………………..  ………………………………. 
Henrik Svensson, ordförande  Anders Aldberg, kassör och vice ordf. 
 
 
………………………………..   ……………………………….. 
Åke Jönsson    Inga-Britt Fälth 
 
 
………………………………..  ……………………………….. 
Robert Erlandsson   Bengt Ohlsson 
 
 
……………………………….. 
Lisbeth Carlsson  
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Resultaträkning 
 

INTÄKTER 2013 
  

2012 

     
Medlemsavgifter 50 810 

 
Medlemsavgifter 51 420 

Försäljning Skogsboken 1 170 
 

Försäljning Skogsboken 3 020 

Ränteintäkter 1 438 
 

Ränteintäkter 1 969 

Försäljning Gruvgården 25 000 
 

Förs skrot, Gruvgården 7 500 

Återbetaln försäkring 16 390 
   

Övriga intäkter 0 
 

Övriga intäkter 0 

Summa intäkter 94 808 
 

Summa intäkter 63 909 

     
KOSTNADER 

    

     
Styrelsekostnader 13 327 

 
Styrelsekostnader 8 753 

Resor, administration 17 348 
 

Resor, administration 11 684 

Länsstämma 13 450 
 

Länsstämma 11 875 

Konferenser 12 010 
 

Konferenser 7 109 

Försäkring Gruvgården 16 390 
 

Försäkring Gruvgården 12 837 

Medlemsavgifter 1 900 
 

Medlemsavgifter 300 

Skogsboken 1 170 
 

Skogsboken 3 020 

Övriga kostnader 5 264 
 

Övriga kostnader 0 

Summa kostnader 80 859 
 

Summa kostnader 55 577 

     
RESULTAT 13 949 

  
8 331 
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Balansräkning 
 

	   	   	  
Not	  

	  
2013-‐12-‐31	  

	  
2012-‐12-‐31	  

	  
2011-‐12-‐31	  

Anläggningstillgångar	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Fastigheten	  Kåperyd	  1:126	   1	  

	  
0	  

	  
500.000	  

	  
500.000	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Summa	  anläggningstillgångar	  
	   	  

0	  
	  

500.000	  
	  

500.000	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Omsättningstillgångar	  

	   	   	   	   	   	   	   	  Plusgiro	  
	   	   	   	  

0	  
	  

0	  
	  

64.835:76	  
Swedbank	  Företagskonto	  

	   	  
3.801:05	  

	  
5.120:05	  

	  
3.297:41	  

Swedb.	  Placeringskonto	  
	   	  

199.341:62	  
	  

182.903:39	  
	  

2.908:49	  
Nordea	  Sparkonto	  	  

	   	   	  
0	  

	  
0	  

	  
105.630:44	  

Lagerex.	  Skogsboken	  
	  

2	  
	  

11.810	  
	  

12.980	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16.000	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Summa	  omsättningstillgångar	  
	   	  

214.952:67	  
	  

201.003:44	  
	  

192.672:10	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  SUMMA	  TILLGÅNGAR	  
	   	   	  

214.952:67	  
	  

701.003:44	  
	  

692.672:10	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Skulder	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  Deponerat	  kapital	  från	  Anebykretsen	   3	  

	  
7.077:11	  

	  
7.077:11	  

	  
7.077:11	  

Deponerat	  kapital	  från	  Nässjö	  Fältbiol.	   4	  
	  

1.285:50	  
	  

1.285:50	  
	  

1.285:50	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  SUMMA	  SKULDER	  
	   	   	  

8.362:61	  
	  

8.362:61	  
	  

8.362:61	  
SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  

	   	  
206.590:06	  

	  
692.640:83	  

	  
684.309:49	  

SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	  
	   	  

214.952:67	  
	  

701.003:44	  
	  

692.672:10	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Not	  1	  	  Gruvgården	  i	  Taberg	  som	  ägdes	  av	  Länsförbundet,såld	  2013	  
	   	   	   	  Not	  2	  Vid	  årsskiftet	  ej	  försålda	  ex	  av	  Skogsboken	  upptagna	  till	  80:-‐/ex.	  
	   	   	   	  Not	  3	  	  Deponerade	  medel	  ingår	  i	  Länsförbundets	  bankmedel	  

	   	   	   	   	  Not	  4	  	  Deponerade	  medel	  ingår	  i	  Länsförbundets	  bankmedel	  
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Budgetförslag 2014 

	   	   	   	  
	   	   	   	  
	  

Budget	  2014	   Utfall	  2013	   Budget	  2013	  
Intäkter	  

	   	   	  Återbäring	  medlemsavgifter	  (1)	   51200	   50810	   50.810	  
Försäljning	  av	  Skogsboken	   0	   1170	   1.000	  
Räntor	   1000	   1438	   1.500	  
Taberg	  (inkl.	  försäljn.	  2013)	   0	   41390	  

	  
	   	   	   	  Summa	  intäkter	   52200	   94808	   53.310	  

	   	   	   	  Kostnader	  
	   	   	  Administration	   15000	   17348	   10.000	  

Länsstämman	  	   14000	   13450	   14.000	  
Styrelsesammanträden	   13000	   13327	   9.000	  
Riksstämman,-‐konf.	   1500	   1920	   500	  
Länsordf.	  Konferenser	   2000	   2300	   2.500	  
Kretsordf.konferenser	   3000	   0	   4.000	  
Kostn.ersättn.	  styr.	   2500	   2500	   2.500	  
Avgifter	  (Bank,	  Uttern,	  Smål.Natur)	   2000	   2000	   800	  
Gruvgården	  Taberg	   0	   16390	   10.000	  
Handla	  Miljövänligt	   2000	   0	   5.000	  
Övr.konferenser,	  Utbildningar	   4000	   7790	   3.700	  
Övriga	  	  kostn.	  

	  
3834	  

	  Summa	  kostnader	   59000	   80859	   62.000	  
Över-‐underskott	   -‐6800	   13949	   -‐8.690	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  Not	  1:	  Återbäringsunderlag	  2014:	  3.620x10	  =	  36.200	  kr	  +15.000	  kr	  =	  51.200	  kr	  
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Verksamhetsplan, målsättning för 2014   
 

• Länsförbundet verkar för att uppfylla Svenska Naturskyddsföreningen mål enligt 
fastställda stadgar 

• Länsförbundet håller fortlöpande kontakt med kretsarna, bistå med råd och 
utvecklingsarbete 

• Länsförbundets verksamhet omfattar 6-10 styrelsesammanträden 
• Länsförbundet anordnar minst en kretsordförandekonferens 
• Länsförbundet ger ut Länsbladet minst en gång per år 
• Länsförbundet besvarar remisser från myndigheter och näringsidkare 
• Länsförbundet bevakar miljöbalksärenden och utnyttja besvärsrätt 
• Länsförbundet representeras i arrangemang som anordnas av SNF centralt 
• Länsförbundet driver och medverkar i regionala arrangemang efter behov 
• Länsförbundet deltar i kommittéer och samarbetsgrupper 
• Länsförbundet deltar i arbetet med Smålands Natur enligt stadgar 
• Länsförbundet medverkar och stödjer arbetet på länsnivå i Handla miljövänligtfrågor 
• Länsförbundet uppdaterar regelbundet aktivitetskalendern på sin hemsida 

http://jonkopings-lan.naturskyddsforeningen.se 
 

 
 
 
 


