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Firmatecknare för länsförbundet, var för sig, har varit kassör Lennart Bylund och ordförande Marie
Andersson. Länsförbundet har postgiro 174518-1
Medlemsantal
År 2016 ökade antalet fullbetalande medlemmar i länet med 41 personer medan familjemedlemmarna
minskade med 20. Vi fick en ny hedersmedlem och det totala antalet medlemmar ökade med 22
personer.
År
31 dec 2016
31 dec 2015
31 dec 2014
31 dec 2013
31 dec 2012
31 dec 2011
31 dec 2010
31 dec 2009
31 dec 2008
31 dec 2007
31 dec 2006
31 dec 2005
31 dec 2004

Fullbetalande
medlemmar
1684
1643
1662
1656
1612
1607
1508
1518
1569
1625
1528
1503
1550

Familjemedlemmar
1440
1460
1444
1349
1318
1326
1237
1242
1160
1222
1145
1105
1154

Hedersmedlemmar
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Totalt antal
medlemmar
3127
3105
3108
3005
2930
2935
2745
2760
2729
2847
2673
2608
2704

Som många andra organisationer (t.ex. Världsnaturfonden) redovisar Naturskyddsföreningen sedan
2012 medlemssiffrorna (för riksorganisationen, länsförbund och kretsar) med att ange det totala antalet
personer som har varit med i föreningen någon gång under det gångna året. Det innebär att någon som

enbart har varit med några månader under 2014 (exempelvis från maj till augusti) nu ingår i
medlemsräkningen likaväl som den som var med hela året 2014 (dvs från 1 januari till 31 december).
För nästan alla kretsar och länsförbund i föreningen innebär detta en höjning av återbäringen gentemot
tidigare år där antalet medlemmar den 31 december var återbäringsgrundande.
År 2011 kommer att ses som en kalibrering av medlemsantalet och vi startar därför om vår mätning
gällande minskning/ökning av medlemmar från och med 2011.
Antalet medlemmar bestämmer de ekonomiska ramarna för kretsarna och länsförbundet. Varje
fullbetalande medlem genererar 20 kr till kretsen och länsförbundet får 10 kr i återbäring. Dessutom
får varje krets 3 500 sek tillbaka på inbetalade medlemsavgifter och länsförbundet får 15 000 sek
tillbaka.

Styrelsens interna arbete
Styrelsens arbetsutskott har träffats vid 6 protokollförda tillfällen. Utöver detta har hela styrelsen
träffats vid 2 protokollförda tillfällen varav det ena var i anslutning till länsstämman.

Länsstämman 2016
Länsstämman 2016 hölls den 16-17 april i Sveg. Stämman inleddes med ett ”värvarmöte” på torget i
Sveg. Förhandlingarna hölls därefter på Bäckedals folkhögskola. Bland de 14 deltagarna fanns
representanter från alla kretsar, utom Vattudalen, liksom från Kansli Mitt och länsförbundet.
Det gemensamma boendet var på Mysoxen där Johan Moberg från Skydda skogen på kvällen höll ett
föredrag om Forskningsresan 2015 som gick till Hede.
På söndagen ordnades en utflykt till Valvtjärnsbäcken. Hit anslöt även några medlemmar som inte
deltog under själva stämman. Utflykten leddes av Bror Österman från hemmakretsen som själv
deltagit i den biologiska återställningen av bäckmiljön till förmån för flodpärlmusslorna i bäcken. Vi
som deltog i utflykten fick lära oss mycket om flodpärlmusslan som är en starkt hotad art och vi fick
också förmånen att se dem i verkligheten i Valvbäcken.

Kansliet
Stöd till länsförbund och kretsar
Kansli Mitt har deltagit i styrelsemöten med Östersundskretsen, Krokomskretsen och Nedre
Härjedalen (via skype). Tillsammans med länsförbundet medverkat vid ett ”intressemöte” i
Hammarstrand för att väcka Ragundakretsen och därefter deltagit i kretsens första årsmöte på många
år! Även medverkat vid ett par av AU:s (länsförbundet Z) möten, samt hjälp med planering och
genomförande av länsstämman i Sveg.
Tillsammans med länsförbundet stöttades även kretsarna i Nedre Härjedalen och Berg som hade
svårigheter att hitta nya styrelser. Stöd till den nybildade Ragundakretsen med hemsidan samt
bushresan.
Stöd till länsförbundet inför inlämning av uppgifter för återbäringen från Riks.
Ett ospecificerat antal timmar - många! - åtgår för kommunikation med kretsarna och länsförbundet i
syfte att allmänt underlätta den ideella verksamheten.
Ängs-& hagmarksseminarium i Bräcke 9-10 april 2016
Hösten 2015 sökte kansliet på uppdrag från länsförbunden i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen
projektbidrag från Riks för att ordna ett seminarium om den besvärliga situationen för regionens ängsoch hagmarker. Medarrangörer var LRF och de båda länsstyrelserna. Antalet deltagare blev 35 och det
finns en rapport från seminariet som kan beställas från Kansli Mitt.
Remisser
Kansli Mitt har i samverkan med länsförbundet yttrat sig i följande ärenden: Översiktplan vindkraft för
Bräcke kommun, bygglovansökan / miljöanmälan för vindkraftpark Sörflohöjden i Bräcke kommun,
ansökan om ändringstillstånd för vindparkerna Sandtjärnberget (yttrande) och Ängersjökölen

(yttrande+överklagan) i Härjedalens kommun. Tillsammans med Rovdjursföreningen överklagade vi
en skyddsjakt på två vargar i Bräcke kommun. Kansliet har även medverkat till Östersundkretsens
yttrande om ”Förbifart Brunflo”.
Skog
För länsförbundets räkning deltagit i planering av protestskrivelser och möten angående den
skyddsvärda och avverkningshotade skogen vid Messlingen.
Kretskonferens
Med stöd av styrgruppen för kansliet planerades den första kretskonferensen i region Mitt i november
2016. Den fick dock ställas in på grund av för få deltagare.
Arkivering av kretshandlingar
Med anledning av akuta problem för Nedre Härjedalen att lagra gamla styrelsedokument undersökte
Kansli Mitt möjligheterna till gemensam arkivering av kretshandlingar. Förslag på lösning har
överlämnats till länsförbundet.
Träffar med övriga Regionala kanslier
Kansli Mitt deltog i de två träffar som ordnats under 2016 - Stockholm i mars respektive Halmstad i
september.

Strangell
Maria och Erik Strangells stiftelse för natur- och djurskydd, där länsförbundet tillsammans med
länsförbunden i Västernorrland och Gävleborg samt Djurens rätt, är stiftelsehuvudmän har under året
arbetat med framtagande av principer för förvaltning av värdepapper och kapital samt hur
utdelningsprinciper från stiftelsen ska ske. Gällande det skogsinnehav som förvaltas av stiftelsen men
ägs av länsförbundet (Söre 7:3, ca 700 ha) har en dispensansökan gällande krav om stödåterplantering
på ett gammalt viltbetat ingående hygge, ca 4 ha, begärts med motivet att stiftelsen gör en betydande
naturvårdsinsats genom avsättning av hela arealen till fri utveckling. Att då tvingas till en
stödåterplantering på ett litet område där det aldrig ska bedrivas skogsbruk är inte rimligt. På
länsförbundets skifte finns tre byggnader i olika skick. Fäboden Strangellsbodarna är behov av
åtgärder i form av delvis murknande fasad och avsaknad av hängrännor. Ett tidigare tioårigt
jaktarrende på området har sagts upp, under protest från arrendeinnehavarna. Föreningen behöver ta
fram en handlingsplan för fäbodvallens fortsatta hantering.
Föreningen representeras i stiftelsens styrelse av Marie Andersson och Ulf von Sydow där Ulf är
ordförande i stiftelsen.

Externa aktiviteter
8/3
Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen med kretsarna i Krokom, Åre, Östersund och Berg har i
Mål nr M 621-16 överklagat tillstånd 551-3515-13 för en storskalig fiskodling i Storsjön samt
följdverksamhet på Rödöns-Vejmon 2:19 i Krokoms kommun. Harry Westermark stod tillsammans
med Riks för skrivandet. Lena Stig deltog vid sammanträde den 15 november. Inför det mötet yttrade
vi oss även angående ett yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten aktbilaga 442.
21/3
Marie Andersson deltog i ett telefonmöte med fler länsordföranden angående Svea Skog.

22/3
Ragundkretsen höll årsmöte och har för första gången på länge en hel styrelse. Ett 20-tal aktiva
medlemmar kom på mötet. Eva Wiberg och Marie Andersson deltog i mötet.
9-10/4
NF Jämtland-Härjedalen andordnade tillsammans med NF Västernorrland, LRF, Länsstyrelserna i
Jämtland och Västernorrland, samt Studiefrämjandet, ett seminarium om ängs- och hagmarker under
namnet: "Hur räddar vi brunkullan och fältgentianan?". Seminariet pågick i två dagar på Jämtkrogen i
Bräcke. 10 föreläsare höll föredrag om bland annat vikten av betande mular och hur länsstyrelserna
arbetar med värdefulla gräsmarker.
9-10/4
Lena Stig deltog i en arbetsgivarträff i Stockholm. Lena har även deltagit på två telefonmöten med
arbetsgivargruppen. Mötesprotokollen finns på Naturkontakt i en separat grupp.
1/6
Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen bjöd in till ett dialogmöte, för att samla
in åsikter och tankar från regionala och lokala aktörer, inför parlementariska landsbygdskommitténs
slutbetänkande, som ska lämnas till regeringen i januari 2017. Marie Andersson och Katja
Kristoffersson deltog.
3-4/9
Natursnoksledarkurs hölls vid Skaltjärn i Hammarstrand. Tillsammans med Naturskyddsföreningens
riksorganisation ordnade Ragundakretsen en tvådagars utbildning av blivande natursnoksledare.
Kursen blev utannonserad i föreningens nätverk och var öppen för alla medlemmar i hela landet.
Sammanlagt deltog sex personer.
23/9
Lena Stig deltog i ett möte anordnat av Länsstyrelsen angående vattenplanen för Storsjön. Fyra
kommuner har enats om en vattenplan; Åre, Berg, Krokom och Östersund. En inbjuden konsult från
SMHI presenterade en cirkulationsmodell för hur fosfor sprids i Storsjön.
11/11
Naturskyddsföreningens länsförbund i Jämtland-Härjedalen och föreningen Skydda skogen står bakom
kampanjen "Stoppa avverkningen av fjällnära skog söder om sjön Messlingen".

Utan datum
119 mil för klimatet
Länsförbundet har ekonomiskt stöttat projektet "119 mil för klimatet", där tre Östersundstjejer
(Karolina Lundahl, Klara Eriksson och Ellen Malmberg) cyklat 119 mil genom Sverige. De har under
resans gång spelat musik och samlat in personliga klimatavtal. Syftet med projektet var att belysa hur
viktigt det är att alla tillsammans jobbar för hållbarhet. Vi hoppas att tjejerna kan komma och berätta
om sitt projekt för oss.
Överklagan skyddsjakt på varg
Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade i oktober om skyddsjakt på två vargar inom Jovnevaerie
samebys vinterbetesområde i Bräcke kommun. Länsförbundet överklagar men Förvaltningsrätten
avslår överklagandena.
Natura 2000 Åresjön
Under verksamhetsåret 2016 har Åre Naturskyddsförening fortsatt arbetet för att kommunen ska ta ett
helhetsgrepp över Natura 2000 Åresjön. Detta har skett, dels genom fortsatt arbete med
exploateringsfrågorna i Rödkullen/Ullådalen, och dels genom att föreningen har yttrat sig i andra

exploateringsfrågor som indirekt rör Natura 2000-området. Föreningen har medverkat i flera media
rörande denna frågeställning (Uppdrag granskning, Östersundsposten och SR Jämtland).

Yttranden
Förbifart Brunflo
Östersundskretsen yttrar sig angående Förbifart Brunflo. Där ifrågasätts bland annat varför
Trafikverket inte har utrett ett 0- eller ett 0+-alternativ, varför inte fyrstegsprincip (Trafikverkets egen
policy) följts i utredningen och varför man inte tagit hänsyn till vare sig nationella eller regionala
miljömål.
Åre
Åre Naturskyddförening har yttrat sig i frågor rörande påverkan på naturmiljön i samband med
exploateringar. Dessa yttranden har rört en planerad utökning av bergtäkt i Så, samt en planerad ny
gondollift på Åreskutan.

