
 

 

 

God fortsättning på år 2017! 
Hoppas att ni alla haft en avkopplande och 

trivsam jul och att ni haft en bra början på det 

nya året! 

 

I detta länsblad ges bland annat information om 

det juridiska arbetet med skydda Vättern från 

olika typer av exploatering, om den kommande 

kretskonferensen i februari, samt om 

möjligheterna att i föreningen engagera sig i 

arbetet med klimatfrågor. 

 

Vi i länsförbundets styrelse hoppas att år 2017 

blir ett år då vi tycker det är kul att engagera oss 

i föreningen, då vi har roligt tillsammans, och då 

vi kan få känna att vårt engagemang bär frukt 

och på något sätt bidrar till att skydda och värna 

vår natur och miljö! 

 

Länsförbundets styrelse 

genom Henrik von Zweigbergk, ordförande 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

Regional kretskonferens 

Den 11-12 november var det regional 

kretskonferens vid Hasse på Sjökanten vid 

Rocksjön i Jönköping. Cirka 30 stycken deltog 

varav ca 20 från Jönköpings län (!). Kvällen den 

11 november var det gemensam middag. 

Förmiddagen den 12 november föreläste Gunilla 

Högberg Björk om miljörätt. Under eftermiddagen 

föreläste Yvette Rasch från rikskansliet på temat 

kommunikation (hur, med vem och varför 

kommunicerar vi?) och det var en workshop på 

temat. Under dagen fick deltagande kretsar även 

möjlighet att kort prata om sina respektive 

verksamheter. 

 

Mer information om det regionala kansliet finns 

på hemsidan: 

http://sydost.naturskyddsforeningen.se/. 

 

Det går även att ta kontakt med Elin Atlas 

Björklund vid kansliet på följande e-postadress: 

kansli.sydost@naturskyddsforeningen.se. 

 

Osaby 

Osaby säteri ligger strax söder om Växjö. Säteriet 

och markerna runt omkring ägs av 

Naturskyddsföreningen (riksföreningen) men 

förvaltas av föreningen Smålands Natur. I 

föreningen ingår länsförbunden i Jönköpings och 

Kronobergs län, samt olika kretsar i dessa 

länsförbund. Inom området finns idag ett 

naturreservat, Osaby naturreservat. 

 

En dialog förs nu mellan styrelsen för Smålands 

Natur och Naturskyddsföreningens rikskansli och 

riksstyrelse om hur den framtida förvaltningen och 

ägandet ska se ut. Smålands Naturs inriktning i 

dialogen är att man ska ta tillvara och skydda den 

stora resurs som marker och skog vid Osaby säteri 

utgör och kan utgöra för den biologiska 

mångfalden. 

 

 

Naturskyddsföreningen 

i Jönköpings län 
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Arbete för att skydda Vättern 

Tillsammans med övriga länsförbund runt 

Vättern (Skaraborg, Örebro och Östergötland) 

och Fältbiologerna står Länsförbundet bakom 

det arbete som juristen Gunilla Högberg Björck 

bedriver för att skydda Vättern i ärendena 

gällande Norra Kärr (planerad gruvbrytning), 

flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun 

(där Försvarsmakten har ansökt om tillstånd för 

ändrad och utökad verksamhet vilken berör 

Vättern), samt gällande provborrning efter gas i 

Motalabukten (Gripen Gas). Arbetet finansieras 

med hjälp av projektpengar från 

Naturskyddsföreningen, och har bland annat 

som syfte att visa på vilket sätt Natura 2000 och 

andra EU-direktiv kan skydda Vättern och andra 

skyddsvärda områden i Sverige från 

exploatering. 

 

När det gäller flygskjutmålet Hammaren gav 

Miljöprövningsdelegationen i Västra Götaland 

den 18 maj 2016 tillstånd till pågående och 

utökad verksamhet, dock ej helt i enlighet med 

Försvarsmaktens ansökan. Beslutet har 

överklagats och ligger nu hos Mark- och 

miljödomstolen i Vänersborg som med ett eget 

yttrande ska överlämna ärendet till regeringen 

för prövning. 

 

När det gäller Gripen Gas har bolaget meddelat 

att man i dagsläget inte avser att utnyttja 

undersökningstillståndet i Vättern. Det finns 

dock flera tillstånd enligt minerallagen som kan 

påverka Natura 2000 Vättern och som kan kräva 

insatser framöver. 

 

Vad gäller Norra Kärr så upphävde Högsta 

förvaltningsdomstolen i februari 2016 i dom 

2047-16 efter ansökan om rättsprövning 

regeringens beslut om bearbetningskoncession. 

Ärendet återlämnades sedan efter beslut från 

regeringen under sommaren 2016 till 

Bergsstaten för förnyad prövning. Bolaget har 

fått till och med 28 april 2017 på sig att 

komplettera den MKB (miljökonsekvens-

beskrivning) som man gjort tidigare. 

 

 

 

 

  

Vidare har Förvaltningsrätten i Falun i beslut den 

29 augusti 2016 upphävt Bergsstatens beslut om 

förlängt undersökningstillstånd för Norra Kärr 1. 

Bolaget har dock överklagat domen och 

Kammarrätten i Sundsvall har meddelat 

prövningstillstånd. Framöver kommer både 

ärendet gällande undersökningstillstånd och 

gällande bearbetningskoncession kräva mycket 

arbete. Framförallt kommer Bergsstatens förnyade 

prövning av ansökan om bearbetningskoncession 

kräva mycket arbete i form av yttranden etc. Om 

bolaget sedan går vidare med att få en prövning 

enligt miljöbalken (bearbetningskoncessionen 

prövas enligt minerallagen) vilket krävs för att 

kunna få tillstånd för gruvbrytning, kommer den 

prövningen också att kräva mycket insatser. 

 

Om ni har kunskap som kan vara värdefull i 

arbetet med ovanstående prövningar gällande en 

eventuell gruvbrytning vid Norra Kärr, såsom 

kunskap i geologi, hydrologi, biologi m.m. och ni 

skulle vilja vara med och stötta föreningens arbete 

i frågan så får ni gärna höra av er till Gunilla 

Högberg Björk (gbhmiljoratt@gmail.com). 

 

Mer information och dokumentation om Norra 

Kärr finns även på Tranåskretsens hemsida. Vad 

gäller Norra Kärr har Tranåskretsen kontaktat 

Länsstyrelsen i Jönköping för att utreda 

möjligheten till att skapa ett naturreservat av 

området vid Norra Kärr av geologiska skäl. 

Tranåskretsen har även framfört till riksordförande 

Johanna Sandahl de farhågor som finns gällande 

EU:s frihandelsavtal med Kanada (CETA), som 

innebär att en ratificering av avtalet skulle minska 

möjligheterna att på sikt få till stånd en förändring 

av minerallagen som leder till ett ökat skydd för 

miljön. 
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Länsordförandekonferens 

Två gånger om året träffas representanter från 

länsförbunden, rikskansliet och riksstyrelsen för 

att diskutera gemensamma frågor. Den 22-23 

oktober ägde en träff rum i Umeå, arrangerad av 

Västerbottens länsförbund. Från Jönköpings 

länsförbund deltog Henrik von Zweigbergk via 

Skype. 

 

Vid konferensen informerades om bland annat 

följande: 

 

Johanna Sandahl informerade om att det börjar 

märkas att det närmar sig val och att det därför 

är svårare att få till blocköverskridande 

överenskommelser, t.ex. vad gäller 

livsmedelsstrategin. 

 

Skogsvårdslagen ska ses över. 

 

Parisavtalet träder i kraft efter att tillräckligt 

antal länder har ratificerat. På EU-nivå är det 

dock väldigt låga mål om man ska ta Parisavtalet 

på allvar. 

 

Föreningen driver aktivt frågan om att få en 

klimatvänlig fordonsflotta. Det finns ett antal 

förslag för detta såsom högre skatt ju större 

klimatpåverkan, vägslitageavgift i form av 

kilometerskatt, flygskatt, och kvotplikt. 

 

Ett antal olika processer har satts igång som ett 

resultat av riksstämman i Norrköping i juni 2016 

bland annat gällande en översyn av föreningens 

verksamhetsriktlinjer. Även en resursutredning 

har satts igång som ska titta på finansieringen av 

de regionala kanslierna och nätverken och på 

återbäring till kretsarna m.m. 

När det gäller verksamhetsriktlinjerna vill 

riksstyrelsen gärna ha inspel fram till nästa 

länsordförandekonferens som är i mars 2017. 

 

Valberedningen framförde önskemål om att 

länsförbunden blir mer aktiva framöver när det 

gäller att nominera till riksstyrelsen men även 

till valberedningen. 

 

 

 

 

 

Kretskonferens den 25 februari 

Lördagen den 25 februari, kl. 9.30-ca 15.30, blir 

det kretskonferens för länsförbundet vid Tallnäs 

stiftsgård utanför Skillingaryd. Under 

förmiddagen kommer kretsarna få berätta om sin 

verksamhet och ta upp eventuella dilemman för 

diskussion. Under eftermiddagen kommer 

förnyelsen av föreningens verksamhetsriktlinjer, 

som styr vad rikskansliets resurser ska användas 

till, diskuteras. Det bjuds på förmiddagsfika, lunch 

och eftermiddagsfika. Anmälan görs till Lisbeth 

Karlsson (lissen.carlsson@gmail.com). Sista 

anmälningsdag är den 17 februari. 

 

Klimatfrågor 

För dig som är intresserad av klimatfrågor så är 

det träff med Naturskyddsföreningens 

klimatnätverk lördagen den 11 mars kl. 10-16 på 

Rikskansliets lokaler i Stockholm (Åsögatan 115, 

t-bana Medborgarplatsen). Temat för träffen är 

klimatmål, och det ges en uppdatering kring vilka 

mål Sverige, EU och världen har satt upp på 

klimatområdet och vad de faktiskt innebär i 

praktiken. Det diskuteras hur vi kan påverka 

politiken lokalt och det utbyts erfarenheter kring 

att skapa engagemang. Det bjuds på lunch och 

fika, resa samt boende om man måste åka dagen 

för att hinna fram i tid till träffen. 

 

I länet jobbar flera kretsar med klimatfrågan, 

bland annat kretsarna i Eksjö, Värnamo, och 

Jönköping. 

 

För mer information om vad som händer regionalt i 

klimatarbetet kan man gå i på regionens webbplats 

och se den regionala utvecklingsstrategin fram till 

2025. Man kan även titta på Klimatrådets hemsida. 

 

Länsförbundet fyller 50 år 2018 

Nästa år fyller länsförbundet 50 år, och det ska vi 

ju fira! Inför jubileet kommer en jubileumsbok tas 

fram som beskriver vad länsförbundet sysslat med 

under sina 50 år. Om ni är intresserade att på 

något sätt hjälpa till med att skriva eller ta fram 

underlag i form av bilder och annat till denna 

jubileumsbok så får ni gärna höra av er till oss i 

styrelsen genom att mejla till 

lissen.carlsson@gmail.com. Tanken är att boken 

ska vara färdig till länsstämman våren 2018. 

 

mailto:lissen.carlsson@gmail.com
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/som-medlem/klimatnatverket
http://eksjo.naturskyddsforeningen.se/klimatnatverket/
http://varnamo.naturskyddsforeningen.se/arbetsgrupper/
http://jonkoping.naturskyddsforeningen.se/verksamhet/klimat-gruppen/
https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/rus-regional-utvecklingsstrategi-for-region-jonkoping-2025/
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatradet/Pages/klimatradet.aspx
mailto:lissen.carlsson@gmail.com
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Länsförbundets styrelse 

Vi som är med i Länsförbundets styrelse under 

verksamhetsåret 2016-2017 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 Karlsson, sekreterare 

lissen.carlsson@gmail.com 

kontaktperson för kretsarna i Vaggeryd, 

Värnamo, Gislaved och Gnosjö 

 

Anders Berthling, kassör 

berthlinga@gmail.com 

kontaktperson för Jönköpingskretsen 

 

Albin Enlund, ledamot 

 

Göran Liljenström, ledamot 

 

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! 

 

Aktiviteter under år 2017 

Gå gärna in på Länsförbundets hemsida 

(http://jonkopings-lan.naturskyddsforeningen.se) 

och se i kalendern vilka kommande aktiviteter 

som föreningen har under året. Här är några av 

aktiviteterna: 

 

25 februari kretskonferens, Tallnäs stiftsgård 

8 april länsstämma, Gislaved 

12-14 maj rikskonferens, Skövde 

7-8 oktober regional kretskonferens, Växjö 

 

 

http://jonkopings-lan.naturskyddsforeningen.se/

