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Inledning 
Under 2014 fortsatte Naturskyddsföreningen Uppsala län (”länsförbundet”) med sin 

verksamhet med olika projekt, aktiviteter samt deltagande i samhällsdebatten. Länsförbundet 

drev sitt kansli vidare med en anställd länskanslist på deltid i Studiefrämjandets lokaler på 

Portalgatan i Uppsala. 

Medlemmar 
Under 2014 hade Naturskyddsföreningen Uppsala län 10686 medlemmar. Det innebär en 

ökning med 1421 medlemmar sedan 2013 då medlemsantalet var 9265. Totalt gav detta en 

återbäring på 71260 kr till länsförbundet.  

 

Krets/Länsförbund:  Antal medlemmar 

 2014 2013 Förändring +/- 

Naturskyddsföreningen Uppsala län 10686 9265 1421 

Naturskyddsföreningen Uppsala 7910 6768 1142 

Naturskyddsföreningen Enköping 846 791 55 

Naturskyddsföreingen Östhammar 492 481 9 

Naturskyddsföreningen Älvkarleby 319 199 120 

Naturskyddsföreningen Tierp 508 423 85 

Naturskyddsföreningen Heby 205 220 -15 

Naturskyddsföreningen Håbo 406 383 23 

   

Länsstämma  
Länsstämma hölls den 30 mars på Turisthotellet i Älvkarleby, Ordförande för stämman var 

Bengt Hemström. Efter årsmötet berättade Mårten Wallberg, som är ledamot i Riksstyrelsen, 

om aktuellt på Riksnivån. Efter lunchen tog stämmodeltagarna en promenad i närområdet i 

Älvkarleby och tittade på den broschyr om Älvkarlebys flora som kretsen tagit fram.               

Foto Ulf Blomkvist 
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Styrelse 
Naturskyddsföreningen Uppsala län hade under 2014 följande ledamöter: 

 

2014-01-01 - 2014-03-30      2014-03-30 - 2013-12-31 

Ordförande: Marianne Kahn (Uppsala)  Ordförande: Marianne Kahn (Uppsala) 

Vice ordförande: Anna Blomström Lilja  Vice ordförande: Anna Blomström Lilja 

(Enköping)  (Enköping) 

Kassör: Lars-Gustaf Persson (Uppsala) Kassör: Lars-Gustaf Persson (Uppsala) 

Ledamot: Ulf Blomquist (Tierp) Ledamot: Ulf Blomquist (Tierp) 

Ledamot: Maya Johansson (Uppsala)  Ledamot: Maya Johannson (Uppsala) 

Ledamot: Therese Quennerstedt  Ledamot: Pekka Westin (Enköping) 

Ledamot;Nils Möller (Uppsala)  Ledamot: Nils Möller (Uppsala) 

Ledamot Pekka Westin(Enköping)  Ledamot Alexander Ingvar(Uppsala) 

    

Styrelsemöten 

Under 2014 hade länsförbundet 8 protokollförda styrelsemöten: 26 januari, 24 februari, 30 

mars, 26 april, 23 juni, 18 augusti, 20 oktober, och 24 november. Möte den 26 april var också 

en kick-off för styrelsen med deltagande av Moa Asperö-Lind från Rikskansliet. 

Arbetsutskott 

Arbetsutskottet inom styrelsen bestod av ordförande, vice ordförande och kassör. 

Revisorer 
Revisorer fram till årsstämman 2014-03-30 var Samuel Westin och Anna-Lena Byegård. 

Suppleanter var Sven Kihlström och Magnus Hurulund. 

På stämman 2014-03-30 valdes Samuel Westin och Anna-Lena Byegård. 

Suppleanter var Magnus Mattisson och Magnus Hurulund. 

Valberedning 
Anett Wass, Åse Augustson och Alexander Ingvar utgjorde valberedning fram till stämman, 

På stämman valdes Lotta Johansson (sammankallande) och Per Hedberg till valberedning.  

 

Yttranden mm. 
Länsförbundet skrev under 2014 följande yttranden:Till SKB i samrådet om SFR2, Till 

länsstyrelsen om  naturreservaten Ola och snöbottenkärret. Dessutom har vår representant i 

viltförvaltningsdelegationen lämnat synpunker om länets viltförvaltningsplan. 

Ekonomi 
Resultatet för hela föreningen för 2014 är 26 259. Balansräkningen per den 31/12 2014 

omsluter 490 860 kr. (Resultat och balansräkning bifogas) 
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Bidrag för naturvårdsprojekt (f.d. Naturskyddsfonden) 

Bidrag för naturvårdsprojekt i Uppsala län (fd. Naturskyddsfonden) ingår numera i 

balansräkningen och särredovisas inte. Under 2014 beslutade styrelsen att Håbo 

naturskyddsförening får bidrag till en annons inför klädbytardagen 2015. 

 

Anställda och arbetsplats 

Marianne Kahn var under 2014 anställd på först 50% och under andra halvåret på 40% som 

kanslisamordnare. Kansliet fanns på Portalgatan 2B i Studiefrämjandets lokaler. 

Representation 
Jenny Lundström var fram till MKG:s.årsmöte 2014 Naturskyddsföreningen Uppsala läns 

representant i MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning. Vid årsmötet valdes Hans 

Jivander in i MKG:s styrelse. Ylva Lundh var suppleant.  

Sonja Jansson, Upplands ornitologiska förening, var Naturskyddsföreningen Uppsala läns och 

ornitologernas gemensamma representant i Viltförvaltningsdelegationen. Ersättare för Sonja 

var Christina Mattfolk från rovdjursföreningen. 

Marianne Kahn representerade Naturskyddsföreningen Uppsala län i Studiefrämjandets 

styrelse.  

Nils Möller representerade länsförbundet i ledningsgruppen för biosfärområdet Nedre 

Dalälven samt i Uppsala kommuns Avfallskommitté och vid Fyrisåns vattenvårdsförbunds 

“aspmöten”.  

Ulf Blomquist representerade länsförbundet i arbetsgrupp för skötselplan för Färnebofjärden 

och naturskyddsföreningens grupp för vitryggig hackspett.  

Nils Möller och Maya Johansson representerade i Länsstyrelsens samrådsgrupp för naturvård. 

Anna Blomström Lilja var länskontakt för handla miljövänligt-frågor.  

Hans Jivander representerade länsförbundet i flera seminarier om kärnavfall. 

 

Deltagande, möten mm. 
Länsförbundet var representerat vid ett flertal möten, träffar etc. till exempel med 

länsstyrelsen och Leader upplandsbygd under året.  

Samarbeten 
Inom länsförbundets olika projekt och övrig verksamhet pågår en rad olika samarbeten med 

olika partners.  

 

Under året fortsatte projektet ”vitryggig hackspett”. Samverkansparter var riksföreningen, 

Upplands ornitologiska förening och länsförbundet. Vidare är länsförbundet delmedlem 

tillsammans med Sörmland och Västmanland i Mälarens Vattenvårdsförbund. 

Verksamhet 
Under 2014 fortsatte länsförbundets verksamhet med olika aktiviteter och projekt och vi 

fortsatte att ha vårt länskansli.  
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Länskansli 

Marianne Kahn var under 2014 anställd på först 50% och under andra halvåret på 40% som 

kanslisamordnare. Kanslitjänstens uppgift innebar i stort att arbeta nära styrelsen med en 

övergripande stödfunktion till främst länsförbundet men även till länets kretsar i t ex 

genomförandet av olika aktiviteter. Länskanslisten fungerade också som en länk mellan olika 

nivåer inom föreningen och mellan föreningen och externa aktörer. 

  
Kampanjer och aktiviteter 

Arbetsgrupp som arbetar med transportfrågor, godstransporter och persontransporter. 

Valprojekt 

Arbetsgruppen har engagerat 4 medlemmar som tidigare inte varit aktiva i 

Naturskyddsföreningen. Arbetsgruppen har under våren och sommaren arbetat mycket aktivt 

med frågorna och träffats ett 20-gånger. Arbetsgruppen utarbetade frågor som vi ställde till ett 

allmänt möte med politiker i kollektivtrafiknämnden. Mötet besöktes av politiker från mp, c, 

v, s och chefen för Upplands Lokaltrafik och där hade vi konstruktiva diskussioner där målet 

var just diskussioner och inte debatt vilket vi lyckades väl med. Närvarande politiker tyckte 

också att det var en bra form (även om man inledningsvis gärna återföll i vanlig detbattanda). 

Arbetet med transportfrågorna fortsätter. 

 

Naturnatten 5 juni 

På naturnatten 2014 deltog följande föreningar och företag, Biotopia, Fältbiologerna, Eko-

odlarna på Gränby 4H, Jordens Vänner, Klimataktion, Kulturföreningen Fyrisgillets 

slöjdsektion, Litteraturcentrum i Uppsala stad och län, LNV foto, Studiefrämjandet, 

Turistföreningens Uppsalakrets, Upplands botaniska förening, Upplands ornitologiska 

förening, Uppsala cykelförening, Uppsala Natursnokar och 4H Uppsala. Länsförbundet 

initierade, samordnade och hade huvudansvar för arrangemanget. Programpunkterna var: 

Picknick i parken, Träffa 4H-djuren, fältbiologerna hade fiskdamm, , Prova på att slöjda av 

skogens material - för barn, Prova på transportcyklar, Poesi i naturnatten,  Nattsångartur på 

cykel utmed Fyrisån 6/6, Blomsternatt, Fladdermusvandring. Cirka 150 personer kom till 

Biotopia 2014. Under Naturnatten anordnade också Enköpingkretsen en fågelexkursion med 

15 deltagare. 

 

Handla miljövänligt-upptakt 23 augusti 

Länsförbundet arrangerade en upptakt inför årets Handa miljövänligt vecka, HMV. 

Till upptakten som hölls i Studiefrämjandets lokaler i Enköping kom 19 personer. Det var 

deltagare från Enköping, Håbo, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar i länet. Eftersom vi då 

låg i startgroparna för det nya regionkansliet bjöds också in Handla möljövänligt intresserade 

från Sörmland och Västmanland som även hade fått inbjudan till andra upptakten. Därifrån 

kom deltagare från Eskilstuna och Västerås. Till upptakten kom också några personer som 

inte tidigare varit aktiva, alltså kan den här typen av utbildning/träff ses som en möjlighet att 

få flera aktiva. Från riks kom Maria Palm som höll i utbildningen och informationen. Temat 

var Byt till eko med inriktning på frukt. 

På lunchen som intogs på Enköpings enda KRAV-märkta restaurang fick vi också höra lite om 

restaurangens syn på eko och vilka utmaningar man ser. 
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Under själva kampanjveckan, vecka 40 har ett aktiviteter genomförts i samtliga kommuner i 

länet som deltog vid upptakten. 

 

 
Så här såg det ut i Bålsta v 40. Foto Ingrid Ljungkvist 

 

Landsbygdsutveckling 
Naturskyddsföreningen Uppsala län har i flera år aktivt arbetat med den prioriterade 

ämnesfrågan jordbruk och livsmedelförsörjning. Vi ser en stor potential för vår förening att 

kunna vara delaktig i en hållbar landsbygdsutveckling. Vår ambition är att se till att natur och 

miljö är genomgående teman i landsbygdssatsningarna. De områden i 

Naturskyddsföreningens verksamhet som berörs av landsbygdsarbetet är: 

1) Naturguidning 

2) Handla miljövänligt 

3) Praktisk naturvård 

4) Klimatfrågan 

 

Inom Uppsala län finns fyra leaderområden: 

1. Leader Upplandsbygd 

2. Nedre Dalälven 

3. Norr Mälarstrand 

4. Leader Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård 

 

Leader Nedre Dalälven 

Bildandet av biosfärområdet Nedre Dalälven möjliggjordes med bland annat Leadermedel. 

Flera Leaderprojekt löper inom ramen för biosfärområdet t ex projektet Samverkan för att öka 
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försörjningsmöjligheterna i ett biosfärområde. Länsförbundet har en representant i 

ledningsgruppen för biosfärområdet Nedre Dalälven. 

 

Övrigt 

 

Rovdjursgrupp 
En rovdjursgrupp bestående av 8 personer bildades under 2010 med syfte att stödja vår 

representant i viltförvaltningsdelegationen. Rovdjursgruppen hade flera  möten under 2014 i 

samband med att länets förvaltningsplan för rovdjur reviderades och antogs av 

viltförvaltningsdelegationen. 

 

Skogsgrupp 
Under året hölls ett antal träffar med syfte att få till stånd en arbetsgrupp för att väcka opinion 

om skog och skogsbruk. 

En av träffarna handlade om naturskyddsföreningens syn på Nagoyaavtalet. 

Övriga aktiviteter 
 

MKG Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning 

Hans Jivander var länsförbundets representant i MKG: s styrelse. Ylva Lundh var personlig 

ersättare. 

Ingrid Gulves minnesfond 

Minnesfonden startade 2010 för att dela ut utmärkelser till Ingrids minne, ”Lilla  

upptäckarpriset till Ingrid Gulves minne”. Under 2014 delades priset ut till 2  

personer, Tessan Fahlberg och Lorina Svanberg från Bålsta.  

De är dagbarnvårdare som arbetar med utomhuspedagogik. 

Detta var sista gången priset delades ut. 

Medlemskontakt 

Upplands Natur samt Programbladet 
Upplands Natur och Programbladet kom ut med två nummer under 2014 båda två som 

insticksblad i tidningen Sveriges Natur som delades ut till cirka 4 900 hushåll i länet. Tidning 

och programblad har också spridits och distribuerats till kretsarna, Gröna Kunskapshuset, 

Biotopia, Uppsala Tourism, länets övriga turistinformationskontor, Stadsbiblioteket, samt 

flertal biblioteksfilialer i länet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt delades ut vid 

aktiviteter som länsförbundet och kretsarna har anordnat eller deltagit i. I digital form har 

programbladet lagts ut på kretsarnas hemsidor och Biotopias och länsförbundets hemsida. 

Marita Sköldberg har arbetat som redaktör i samarbete med styrelsen. 

 

 

Hemsidan 
Hemsidan har under 2014 skötts och uppdaterats av Marianne Kahn. 
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Media 

Länsförbundet har förekommit i media ett flertal gånger under 2014, bland annat med en 

debattartikel om skog och flera om ekologiskt jordbruk. 

 

Tack 

Länsförbundets styrelse vill tacka alla medlemmar och anställda runt om i länet för det arbete 

ni utfört inom föreningen under 2014. Det är tack vare ert engagemang för att skydda och 

framhålla vår värdefulla uppländska natur och miljö som föreningen har nått fortsatta 

framgångar och uppmärksamhet. Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans och hoppas att såväl 

gamla som nya krafter vill vara med och arbeta med de utmaningar och aktiviteter vi har 

framför oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Bengt Hemström 
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Uppsala den 19 april 2015 

 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Marianne Kahn, ordförande  Anna Blomström Lilja, vice ordförande 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Lars-Gustaf Persson, kassör  Ulf Blomquist, ledamot 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Maya Johansson, ledamot   Nils Möller, ledamot  

 

 

 

  

___________________________  ______________________________ 

Pekka Westin, ledamot   Alexander Ingvar. ledamot 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


