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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2021 
 

1. Länsförbundets styrelse och representanter 2021 
 
Ordförande Vice ordförande 
Nora Lundblad Lena Stig 
  
Kassör Sekreterare 
Miriam Schenk Hilda Sigge 
  
Ledamöter Suppleant 
Anja Eliasson Eva Jonsson 
Ulf von Sydow Pieter Furst 
Bengt Strömstedt  
 Valberedning 
Revisorer Paul Van den Brink 
Magnus Bjurling  
Thure Mårtensson Revisorssuppleant 
 Karin Källstrom 

 
 
Firmatecknare för länsförbundet, var för sig, har varit Nora Lundblad (ordförande) och Miriam 
Schenk (kassör).  
 
Länsförbundet har postgiro 174518–1.  
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2. Medlemsantal 
Antalet fullbetalande medlemmar har ökat med 46st mellan 2020 och 2021.  
 
År Fullbetalande 

medlemmar 
Familje- 
medlemmar  

Heders- 
medlemmar 

Totalt antal 
medlemmar 

2021 1770 961 2 2773 
2020 1724 1047 2 2773 
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 

 
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 2021 (exempelvis från maj till augusti) nu ingår i medlemsräkningen likaväl som 
den som var med hela året 2021 (dvs från 1 januari till 31 december). Under 2019 gjordes en 
justering i hur antalet familjemedlemmar beräknades, därav minskningen av antalet 
familjemedlemmar.  
 
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.  
 

3. Kansliet  
Under 2021 har Maria Danvind (verksamhetsutvecklare) och Katja Kristoffersson 
(kommunikatör) varit anställda på Kansli Mitt. Västernorrlands länsförbundet genom Staffan 
Landström har det formella arbetsgivaransvaret för kansliet.  
 
Kansliet har under 2021 liksom tidigare arbetat mest med stöd till länsförbund och kretsar. 
Arbetsinsatsen för posten ”Kommunikation”, telefon och mailkontakt, är nästan lika stor och 
innefattar många timmar som även skulle kunna föras till stödposten.  
  
Kansliet har under året framförallt stöttat kretsarna Bräcke, Nedre Härjedalen och Höga Kusten - 
Ådalarna. Nedre Härjedalens planerade inspirations- / medlemsmöte för en ny styrelse fick ställas 
in två gånger p g a corona. Stora delar av aktiviteterna i projektet Pina en Lupin för Höga Kusten 
- Ådalarna resp. Bräcke fick även i år ställas in, vilket inte medfört att antalet aktiva där blivit fler. 
Tyvärr har inte ansträngningarna i Bräcke givit den effekt vi hoppats på med någon nybildad 
aktiv arbetsgrupp.  
  
Länsförbundet Jämtland-Härjedalen fick även under 2021 Projektbidrag för att ordna Pina en 
lupin i Bräcke, i samarbete med Bräcke Handelsträdgård. En aktiv medlem i Bräcke-kretsen var 
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kontaktperson för projektet. Projektet resulterade i en halvfull container med lupiner och ett 
tidningsreportage.  
    
Kretskonferenser  
I månadsskiftet februari - mars ordnade länsförbunden en digital kretskonferens med tema 
Blommande vägkanter / pollinatörer. Här medverkade Ingemar Lind, Tänndalen 
(lupinbekämpning i vägkanter), Ebba Werner (har gjort broschyren om blomrika vägkanter), 
Stina Welander, länsstyrelsen Y (ansvarar för invasiva arter), Sara Jonsson-Toivanen, länsstyrelsen 
Z (invasiva arter), Wiebke Steinfeld och Isak Isaksson, Rikskansliet (Operation Rädda Bina), samt 
Staffan Landström och Emma Andersson från vår region.  Totalt deltog 22 deltagare från 
sammanlagt 8 kretsar.  
 
I slutet av november anordnades en fysisk kretskonferens på Camp Viking i Gällö med temat 
”Valet 2022 - miljöpolitik i glesbygd”. Helena Jansson, energirådgivare och miljöinspektör på 
Östersunds kommun inledde konferensen med ett inspirerande föredrag som följdes av 
gruppdiskussioner och redovisningar.   
Totalt 13 personer deltog, varav 10 från Jämtland-Härjedalen och 3 från Västernorrland.  
  
Styrgrupp Kansliet 
Kansliets styrgrupp har under 2021 bestått av Nora Lundblad och Lena Stig för Länsförbundet Z 
samt Staffan Landström och Britta Wessinger för Länsförbundet Y och 5st styrgruppsmöten har 
genomförts.  
 
Under 2021 anställdes Katja Kristofferson på kansliet för att arbeta 25% med kommunikation för 
Västernorrland och Jämtland. Vid årsskiftet 2021/2022 utökas resurserna för kansliet med 
motsvarande 0,5 tjänster. Styrgruppen har därför beslutat att utöka Katjas tjänst till 50 %.  
Diskussion har även förts i Styrgruppen om hur vi ska använda de resterande medlen som 
Länsförbundet får av Riks till kansliverksamhet. En efterfrågad resurs och behov är stöd i 
juridiska frågor kring överklaganden och andra ärenden. Frågan fortsätter att utredas under 2022.  
 

4. Aktiviteter 
 
Styrelsens interna arbete  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8st protokollförda möten.  
Mellan mötena har information och brådskande frågor behandlats via mail. Styrelsen har under 
året valt att fokusera speciellt på frågor gällande skog och klimat där vi (tillsammans med aktiva 
medlemmar) har bevakning över avverkningsanmälningar i fjällnära skog och skickar in 
överklagan på dessa då vi ser att det finns ett behov.   
 
Föreningen hade till Rikstämman 2021 initierat en motion där nästa alla länsförbund 
undertecknade med innebörden ett uppskalat skogsarbete med bl a internationell kampanj. 
Motionen bifölls till delar vilket innebär att riksföreningen har fått i uppdrag att utvidga 
skogshandläggargruppen och skala upp det internationella arbetet. 
 
Jämtlands skogsgrupp  
Skogsgruppen är en arbetsgrupp under Länsförbundet. Kansliet (genom Maria) under året 
fungerat som sammanhållande för ärendena och kallande till skogsgruppens regelbundna möten. 
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Skogsgruppen har under året haft planeringsmöten och ordnat inventeringsträffar. Flera 
inventeringar har inneburit ärenden och klagomål över avverkningsanmälda skogar till 
Skogsstyrelsen och FSC. 
 
Trainee 
Länsförbundet Jämtland har sedan oktober 2021 haft en trainee via Riksföreningens 
traineeprogram. Han har deltagit vid styrelsemöten och kommer driva ett eget projekt under 2022 
på tema: våtmarker. Projektet handlar om att ordna föreläsningar med sakkunniga om olika delar 
kopplat till våtmark som sakfråga samt hur en praktiskt går tillväga och aktiviteter i skogen.  
 
Sponsring/marknadsföring 
Länsförbundet sponsrade en föreläsning med rubriken “Hur schyssta är dina kängor? Ett samtal 
om läderindustrin, kemikalier och arbetsvillkor” som hölls under Sustainable Fashion week i 
Östersund i oktober 2021. Föreläsningen var digital och vårt namn och logga syntes i inbjudan 
och nämndes under eventet.  
 
Länsstämman 2021 
Länsstämman för 2021 arrangerades digitalt den 10 maj 2021. Styrelsen fick i uppdrag att fundera 
över hur den vill arbeta och eventuellt ta fram aktivitetsplan kopplad till verksamhetsplan för 
2022. 
 
Länsstämman beslutade att enligt styrelsens förslag (bilaga 7) fastställa “Wetterhalls” fondens 
innehav till 111 000 kr samt gav styrelsen i uppdrag att se över placeringen av fondens medel och 
utdelning under kommande verksamhetsår. 
 

Projekt - ’Utvärdering av 30års fjällskogspolitik’  
I november 2020 presenterades Skogsutredningen vilken innehöll ett “fjällskogspaket” till stora 
delar helt i enlighet med föreningens linje sedan 30 år. Ett arbete har bedrivits under 2020 mot 
utredningen och fortsatt 2021 mot regeringen inför deras propositionsskrivande. Två helsides 
debattartiklar har publicerats i Svenska Dagbladet för att påverka förhandlingarna mellan 
regeringen och Centerpartiet. Utfallet av det var “hyfsat” men då regeringens budget föll i 
december rycktes mattan undan för fjällskogspaketet. Länsförbundets projektidé “Utvärdering av 
30 års fjällskogspolitik” var rätt när den antogs och finansierades men utvecklingen blev 
annorlunda i och med Skogsutredningens direktiv varvid en annan påverkansstrategi valdes. 
Utbetalda icke nyttjade medel återbetalades till Strangells. 

Debatt  
Länsförbundet har i lokal press vid ett flertal tillfällen fört debatt om skogen, skogsbruk och 
rovdjursfrågan. En artikel har bland annat handlar om kalkbarrskogar i länet, liksom den fjällnära 
skogen och äganderättsfrågan.  
 
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 (fram tills maj 2021) och Karin Ericson är ordinarie ledamöter i 
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtland på uppdrag av Länsförbundet för Naturvårdsintresset.  
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Rättslig process: Örndalen – Björnrike Syd 
Den 13e juli 2021 beslutade Mark-och miljödomstolen att upphäva länsstyrelsens beslut om att 
tillåta att en alpinanläggning byggs i Skorvdalen sydost om Björnrike. En exploatering skulle 
riskera att störa kungsörnarna i området och strider därför mot Artskyddsförordningen. 
 
Den avgörande frågan i målet har varit vad som ska anses utgöra kungsörnarnas 
fortplantningsområde och om en av de kända boplatserna som ligger utanför fågelskyddsområdet 
är en del av kungsörnarnas fortplantningsområde. Mark- och miljödomstolen har ansett att så är 
fallet och säger därför nej till en ny skidanläggning. Ingen part överklagade beslutet. 
 

5. 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 inom Jämtlands län getts till: 

- Bävern 100 år sedan återkomst, utställning  
- Fågelholkar Lillsjön, Östersund 
- Vandra Fjällnära, för att uppmärksamma fjällnära skogens värden 
- Fågelholkar Åre golfbana, Åre 
- Inventering av skogar, Jämtlands skogsgrupp 
- Strangellsbodarna, dåtid - framtid. Utredning om möjliga utvecklingsvägar 

 
Stiftelsen har ett aktiekapital på drygt 30 miljoner, fonder knappt 3,5 miljoner och ett fritt kapital 
på ca 6 miljoner kr. Det finns en kapacitet att dela ut över 500 000 kr/år. Länsförbundet har 
representerats i stiftelsen av Nora Lundblad (ordförande) och Ulf von Sydow (suppleant). 
Stiftelsen administrerar också den av länsförbundet ägda fastigheten Söre 7:3 (Strangellsbodarn) 
utanför Lit som består av 960 ha i huvudsak äldre skog, varav ca hälften är naturreservat.  
 
 


