
 

 
 
God fortsättning och Gott Nytt år! 
 
Hoppas att ni alla haft en avkopplande och 
trivsam jul och att ni får en bra början på det nya 
året! 
 
I detta länsblad ges lite information från den 
länsordförandekonferens och den regionala 
kretskonferens som hölls i höstas. Det blir även 
information om de projekt som 
Naturskyddsföreningen i Tranås driver för att 
skydda miljön från påverkan från en planerad 
gruvetablering vid Norra Kärr. 
 
Vi i länsförbundets styrelse hoppas att år 2016 
blir ett år fyllt av positiva upplevelser i vårt 
arbete i såväl riksförening, kretsar och 
länsförbund med att skydda och värna vår natur!  
 
Länsförbundets styrelse 
genom Henrik von Zweigbergk (tidigare 
Svensson), ordförande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Länsordförandekonferens 
 
Två gånger om året träffas representanter från 
länsförbunden, rikskansliet och riksstyrelsen för 
att diskutera gemensamma frågor. Den 24-25 
oktober ägde en träff rum i Hjo, arrangerad av 
Skaraborgs länsförbund. Från Jönköpings 
länsförbund deltog Märta Svärd och Anders 
Berthling. 
 
Vid konferensen informerades om bland annat 
följande: 
 
En enkätundersökning har genomförts för 
medlemmarna i Skåne. En liknande ska 
genomföras av Jönköpingskretsen med hjälp av 
regionkansliet. 
 
Det poängterades att det är viktigt att 
länsförbundens styrelser bjuder in sina 
valberedningar i god tid innan respektive 
länsstämma och att det är viktigt att de erbjuds 
utbildning. 
 
Försäljningen av ekologisk mat har ökat med cirka 
50 procent senaste halvåret. 
 
Nästa år kommer man att under miljövänliga 
veckan fokusera på kosmetika. 
 
Under år 2016 ska en kretshandbok för kommunal 
påverkan samt en mineralhandbok vara klara. 
 
Riksstämman kommer att äga rum i Norrköping 
den 18-19 juni 2016. Dagen innan, den 17 juni, 
kommer det anordnas utflykter. 
 
Traineeprogram har startats. Listor med namn på 
de som inte kom med är tänkt att skickas ut till 
regionkanslierna så att de kanske kan få möjlighet 
att erbjudas praktik på kanslierna. 
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Kretskonferens Region Sydost i Vimmerby 
6-7 november 
 
Hanna Karlsson, kanslist på det nya regionala 
kansliet i Växjö, arrangerade konferensen som 
var den allra första regionala konferensen sedan 
de regionala kanslierna bildades. Vi är 24 222 
medlemmar inom region Sydost fördelat på 44 
kretsar, så det är ett stort område att samordna. 
Kansliet har en styrgrupp med representanter 
från de fem län som ingår: Jönköpings, 
Östergötlands, Kronobergs, Kalmar och 
Gotlands län. 
 
Konferensen hölls på Vimmerby folkhögskola. 
32 personer deltog. Från Jönköpings län kom 14 
deltagare, och var alltså det länsförbund som 
hade flest deltagare. 
 
Programmet började på fredagen med middag 
och umgänge. Lördagen innehöll följande 
punkter: 

• Engagemang i alla åldrar- Moa Asperö-
Lind, verksamhetsutvecklare från Riks 

• Regional samverkan- Hanna Karlsson 
och Moa Asperö-Lind 

• Aktuellt i Riksföreningen- Johanna 
Sandahl, ordförande 

• Regional samverkan Skåne- Rikard 
Lehmann 

• Inför klimatmötet i Paris – Johanna 
Sandahl 

• Samverkan i sakområden över 
länsgränser 

• Kommunikation inom regional 
samverkan- Hanna Karlsson 

• Aktiviteter där vi kan samverka över 
krets- och länsgränser inom regionens 
område gicks igenom. 
Kemikalienätverket, Klädbytardagen, 
Handla miljövänligt -miljöguider för 
ekoprodukter, är områden där samverkan 
sker och kan utvecklas ytterligare. 

 
• Information gavs av Märta Svärd om 

projekt gällande skydd av Svartåns flöden 
mot gruva i Norra Kärr som också är ett 
samverkansprojekt inom regionen. 

Flera avsnitt avslutades med arbete i grupper där 
flera viktiga frågor diskuterades, för att sedan 
redovisas i storgrupp vilket upplevdes som ett 
mycket bra sätt att lära känna varandra och våra 
olika aktiviteter i kretsarna. 
 
Kretskonferensen sammanfattades som positiv, 
inspirerande och lärarande av deltagare, och vår 
nya kanslist Hanna fick mycket beröm för att ha 
ordnat konferensen på ett bra sätt. 
 
Mer information om det regionala kansliet kan ni 
får genom kontakt på 
kanlsi.sydost@naturskyddsforeningen.se eller 
telefon 0760-96 94 96, Hanna Karlsson. 
Information finns även på hemsidan 
http://sydost.naturskyddsforeningen.se/. 
 
 
Projekt i Tranåskretsen  
 
Den 6 maj beviljade Naturskyddsföreningen Riks 
projektbidrag till Tranåskretsen för projektet  
”Skydd av Svartåns vattenflöden mot gruva i 
Norra Kärr”. 
 
Bakgrunden är att den planerade gruvan enligt 
redovisning av gruvbolaget Tasman Metals ska 
skicka processvattnet in i Adelövsån i Svartåns 
tillrinningsområde. Nuvarande flöde är ca 10 
liter/sekund. Detta kommer att öka till 200-380 
liter/sekund vid normal drift. Vattnet är renat, men 
inte rent. Gruvområdet blir ca 10 kvadratkilometer 
med ett enormt sand-/gruvslammagasin 
motsvarande ca 700 fotbollsplaner. Magasinet ska 
placeras över vattendelaren mellan Vättern och 
Svartån och hotar därmed två stora vattentäkter, 
samt Tåkern. Ett dammhaveri skulle få förödande 
konsekvenser. Tranåskretsen vill skydda natur och 
vatten mot planerna. 
 
Projektet har fått 30 000 kr från Riks till en 
föreläsningsserie längs Svartåns flöde,  
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studiecirklar, medlemsvärvning och medlems- 
engagemang. Till projektet är nätverket ”Värna 
Vattnet” kopplat med ca 60 deltagare som får ut 
nyhetsbrev om aktiviteter och nuläge. Det finns 
även på Naturkontakt. Tre föreläsningar har 
genomförts, i Adelöv, Linköping, och Ydre. 
Under 2016 kommer ytterligare föreläsningar 
hållas i Boxholm i Folkets Hus den 26 januari, i 
Mjölby i Fullmäktigesalen den 15 mars, och 
troligen i Norrköping i februari. Tiden är kl. 
18-20.30. Föreläsare är Olov Holmstrand, 
professor emeritus Chalmers, och Johan Elwing, 
inspiratör, kunnig i gruvfrågor och Norra Kärr. 
Även Nils Johansson, doktorand i miljöteknik vid 
Linköpings Universitet, har föreläst i serien. 
 
Den 18 november beviljades Tranåskretsen nya 
medel, 45 000 kr, från Riks kopplade till 
projektet för att kunna genomföra en ”Grand 
Finale” det vill säga en avslutning på hela 
projektet. Samtliga kretsar runt Vättern bjuds in. 
Länsförbunden runt Vättern lämnar bidrag med 
2500 vardera från Skaraborg, Örebro, 
Östergötland och Jönköping. Avslutningen blir 
den 2-3 april på Solvikens konferens vid sjön 
Sommen, Torpa i Ydre kommun. Föreläsare blir 
Olle Holmstrand, Johan Elwing, Nils Johansson, 
Eva-Lotta Thunqvist (teknisk doktor och lektor i 
mark- och vattenresursteknik och vattenresurs-
expert vid KTH) och Gunilla Högberg-Björk 
(jurist i miljörätt). Mer information kommer att 
skickas ut till kretsarna i vår. 
 
Utöver projektmedel har projektet fått en dona- 
tion på 100 000 kr av en svensk-amerikan och 
tidigare forskare vid Stanford USA, som 
länsförbundet förvaltar. Beslut om hur dessa 
används tas av Tranåskretsen och länsförbundet 
gemensamt. 
 
Två studiecirklar startar inom ramen för projektet 
i januari i Tranås, Aneby och Adelövs-området. 
Litteratur är Arne Müllers ”Smutsiga miljarder” 
samt den nya policyn för gruvor och mineraler 
som en arbetsgrupp på riksplanet tagit fram. 
 
 
 
 
 

 
Mineralpolicy och Riksrevisionens granskning 
av hanteringen och regleringen av avfall från 
gruvor 
 
Den 15 december publicerades Naturskydds-
föreningens nya mineralpolicy, beslutad av 
riksstyrelsen efter remiss i föreningen. Policyn 
innehåller föreningens åsikter, krav och förslag till 
lösningar i fråga om gruvor, täkter och hållbar 
mineralförsörjning. 
 
Samma dag presenterade Riksrevisionen en kritisk 
granskning av reglerna och hanteringen för avfall 
från gruvor. 
 
Länkar: 
Direkt länk till policyn (pdf) 

Läs på externa webben 

Läs på Naturkontakt 

Läs Riksrevisionens rapport 

 
Aktiviteter under år 2016 

Gå gärna in på Länsförbundets hemsida 
och se i kalendern vilka kommande 
aktiviteter som föreningen har under året! 
Länk: http://jonkopings-
lan.naturskyddsforeningen.se 

Några av de planerade kommande 
aktiviteterna är kretskonferens den 5 mars i 
Jönköping, länsstämma den 23 april i 
Nässjö samt riksstämma den 18-19 juni i 
Norrköping. 
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Länsförbundets styrelse 
 
Vi som är med i Länsförbundets styrelse under 
verksamhetsåret 2015-2016 är 
 
Henrik von Zweigbergk, ordförande 
henkelot@gmail.com 
 
Märta Svärd, vice ordförande 
marta.svard@outlook.com 
kontaktperson för kretsarna i Tranås, Nässjö, 
Eksjö, Sävsjö och Vetlanda 
 
Lisbeth Carlsson, sekreterare 
lissen.carlsson@gmail.com 
kontaktperson för kretsarna i Vaggeryd, 
Värnamo, Gislaved och Gnosjö 
 
Anders Berthling, kassör 
anders.berthling.june@folkbildning.net 
kontaktperson för Jönköpingskretsen 
 
Albin Enlund, ledamot 
enlunda@gmail.com 
 
Bengt Ohlsson, ledamot 
036-144138 
kontaktperson för kretsarna i Huskvarna, Habo 
och Bankeryd tillsammans med Åke Jönsson 
 
Åke Jönsson, hemsidesansvarig 
akjnsn@comhem.se 
kontaktperson för kretsarna i Huskvarna, Habo 
och Bankeryd tillsammans med Bengt Ohlsson 
 
 
Kontakta oss gärna! Vi ska även försöka kontakta 
er i början av året. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
                                          

 


