
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

  

 1 

Verksamhetsberättelse kalenderåret 2019 
 

Länsförbundets styrelse och representanter 2019 
 

Ordförande    Vice ordförande  

Katja Kristoffersson   Lena Stigh 

 

Kassör    Sekreterare 

Miriam Schenk   Nora Lundblad 

 

Ledamöter    Suppleant 

Ulf von Sydow   Eva Jonsson 

Per Hedman 

Sepideh Sadat Razavi Ziabari 

Pieter Fürst   

 

Revisorer    Revisorssuppleant 

Aina Mesch    Ture Mårtensson 

Magnus Bjurling 

 

Valberedning 

Paul Van den Brink  

 

 

Firmatecknare för länsförbundet, var för sig, har varit Katja Kristoffersson (ordförande) och 

Miriam Schenk (kassör).  

 

Länsförbundet har postgiro 174518–1.  
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Medlemsantal 
Antalet medlemmar har ökat med 32st mellan 2018 och 2019.  

 

År Fullbetalande 

medlemmar 

Familje- 

medlemmar  

Heders- 

medlemmar 

Totalt antal 

medlemmar 

2019 1704 1533 2 3239 

2018 1683 1522 2 3207 

2017 1660 1463 2 3125 

2016 1684 1440 3 3127 

2015 1643 1460 2 3105 

2014 1662 1444 2 3108 

2013 1656 1349 2 3005 

2012 1612 1318 2 2930 

 

Naturskyddsföreningen redovisar 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 2019 (exempelvis från maj till augusti) nu ingår i medlemsräkningen likaväl som 

den som var med hela året 2019 (dvs från 1 januari till 31 december). 

 

Antalet medlemmar bestämmer återbäringen 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 kr tillbaka på inbetalade medlemsavgifter och länsförbundet får 15 000 kr tillbaka.  

Kansliet  
Kansliet har under 2019 liksom under 2018 arbetat mest med stöd till länsförbund och kretsar. 

Arbetsinsatsen här är mer än en halv gång så stor som för den näst största posten 

”Kommunikation”. Kansliet har under året framförallt stöttat kretsarna Nedre Härjedalen och 

Höga Kusten - Ådalarna. Nedre Härjedalens styrelse har tyvärr legat vilande under året och vi har 

därför kämpat för att synas här ändå på olika evenemang, för att locka flera att engagera sig.  

Ca 50 timmar av stödet till länsförbundet Jämtland-Härjedalen består av överklagningar av 

skyddsjaktbeslut som länsstyrelsen i Jämtland fattat. Detta skrivarstöd från kansliet möjliggör att 

flera ideella i länet har ork och lust att engagera sig i rovdjursfrågor. I övrigt kan särskilt nämnas 

stöd till Östersundskretsen i samband med en ansökan till Postkodstiftelsen. 

 

Framtidsstrategin och studiefrämjandets Medlemsmodellen stod på programmet. Bräckekretsens 

medlemmar bjöds in till middag och 10 pers dök upp på en lyckad kväll. Den workshop om 

valberedning som länsförbunden planerade genomföra i Östersund i november fick ställas in pga 

av för få anmälda. 

 

Styrgrupp Kansliet 

Från halvårsskiftet 2019 har Länsförbundet för Västernorrland (Y-län) tagit över 

arbetsgivaransvaret för kansliet från oss. Kansliets styrgrupp har under 2019 bestått av Katja 

Kristoffersson och Per Hedman för Länsförbundet Z samt Staffan Landström och Björn 

Abelsson för Länsförbundet Y och 5st styrgruppsmöten har genomförts.  
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Strangells Stiftelse 
Föreningen är en av fyra delägare av Strangells stiftelse (www.strangellsstiftelse.se). Förutom 

länsförbunden i Västernorrland och Gävleborg är även Djurens Rätt delägare. Under året har 

bidrag getts till Vattenseminarium Gävleborg, Rovdjurssymposium Gävleborg samt Seminarium 

Jokkmokks Naturskyddsförening 50 år. Mycket kraft har fortsatt gått åt interna diskussioner 

mellan de tre länsförbunden och Djurens Rätt gällande principer för utdelning av stiftelsens 

medel. Under början av 2020 har dock utdelningarna kunnat skalas upp något vilket kommer att 

redovisas i nästa års verksamhetsberättelse. Stiftelsen har ett aktiekapital på drygt 25 miljoner och 

en kapacitet att dela ut ca 500 000 kr/år. Länsförbundet representeras i stiftelsen av Ulf von 

Sydow (ordförande) och Marie Andersson (ledamot). Stiftelsen administrerar också den av 

länsförbundet ägda fastigheten Söre 7:3 utanför Lit som består av 960 ha i huvudsak äldre skog, 

varav ca hälften är naturreservat. Fäbodstugan Strangellsbodarna samt en ladugårdsbyggnad har 

renoverats under året vad gäller utbyte av understa stockvarven. 

 

Aktiviteter 
 

Styrelsens interna arbete 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3st protokollförda möten samt 2 möten med 

minnesanteckningar.  Alla styrelsemedlemmar har kunnat delta antingen på plats eller via 

telefon/Skype. Mellan mötena har information och brådskande frågor behandlats via mail.  

Katja har deltagit i en länsordförandekonferens i Stockholm.  

 

Kretsar 

Stöttat Härjedalen med finansiellt stöd och deltagande vid Härjedalen Expo i Sveg, juni 2019.  

I februari 2019 bjöd länsförbunden in till kretskonferens i Gällö, med 15 antal deltagare från båda 

länsförbunden och sammanlagt 7 kretsar. 

 

Länsstämman 2019 
Länsstämman för 2019 arrangerades i Krokom den 4e maj. Stämman hölls på Käloms bygdegård 
och en utflykt gjordes till Långforsens kraftverk i Långan samt genomförde en workshop kring 
kretsarnas behov och hur länsförbundet kan stötta det.  

 

Inventering fjällnära skog 2018–2019: 

Länsförbundet har bevakat statusen på avverkningsansökningar av den hotade fjällnära skog i 

Oviksfjällen. Kontakt har sökts vid flera tillfällen med ansvariga handläggare och inventerare på 

Skogsstyrelsen i Svenstavik. Vi har försökt påverka samebyn och länsstyrelsen och lyft frågan om 

utökning av Arådalens naturreservat så att den hotade skogen ska inkluderas. Status i november 

2019 är att 3 av 4 ansökta avverkningar har nekats. En utökning av naturreservatet är inte aktuellt. 

 

Skogskurs Hamra 28–29 september 2019 

Miriam har deltagit vid skogskursen i Hamra, arrangerat av Naturskyddsföreningen Gävle-

Dalarna. 

 

Ekonomi 

Verksamhetsåret har gått utan stora komplikationer för länsförbundet. Efter turbulensen under 

2016 och 2017 har vi ni fått ordning på allt och under 2019 har ekonomin varit i sin ordning.   
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Skogsnätverket Jämtland 

Länsförbundet har via kansliet stöttat bildandet av ett skogsnätverk Jämtland. Ett 30-tal 

intresserade (dels medlemmar från Naturskyddsföreningen) är och flera möten har genomförts 

inom kort tid med stort intresse för att fortsätta driva arbetet som ett nätverk.  

 

Projekt - ’Utvärdering av 30års fjällskogspolitik’ 

Länsförbundet har fortsatt drivit projektet att följa upp avverkningssituationen i den fjällnära 

skogen i samtliga fyra fjällskogslän. Grundtanken är att, 30 år efter det att den så kallade 

naturvårdsgränsen drogs upp, som visade gränsen mot fjällkedjan för opåverkad skog, 

återinventera den gränsen. Under 2019 har arbetet delvis varit vilande på grund av väntan på 

politiska beslut och projektet har nu reviderats projektet utifrån det dagsaktuella läget och 

kommer att inkludera en essätext som refererar bakåt i tid 30 år hur nationell politik har agerat 

ställt mot hur den internationella forskningen idag lyfter fram värdet av stora landskapstäckande 

orörda områden. Arbetet fortsätter under 2020.  

 

Forskningsresan 2019 

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker är en årlig inventering av Sveriges sista oskyddade 

norrländska naturskogar. Forskningsresan är ett samarbete mellan Skydda Skogen och 

Naturskyddsföreningen. 2019 gick resan till Härjedalen och området Ljungdalen-Storsjö där 

Maria Danvind är en av medlemmarna i arrangörsgruppen och Miriam skötte ekonomin via vårt 

länsförbund samt deltog på plats i aktiviteterna. Det blev en mycket uppskattad forskningsresa 

och ett förslag om inrättande av naturreservat är inlämnat till Länsstyrelsen i Jämtland som 

resultat av inventeringen som gjordes.  

 

Debatt 

Länsförbundet har i lokal press fört debatt om snöskotertrafik och skogsbruk och vi har delat 

inläggen i våra sociala medier kanaler.   

 

Uppdrag 

Länsförbundet har via Ulf von Sydow varit representerat som ledamot i länets Miljö- och 

klimatråd samt i programrådet för det Regionala skogsprogrammet. Bengt-Göran Carlsson och 

Karin Ericson är ordinarie ledamöter i Viltförvaltningsdelegationen i Jämtland och Per Hedman 

är ersättare på uppdrag av Länsförbundet för Naturvårdsintresset. Under 2019 hölls 3st möten.  

 

 

 

 


