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Inledning 
Under 2016 fortsatte Naturskyddsföreningen Uppsala län (”länsförbundet”) med sin 

verksamhet med olika projekt, aktiviteter samt deltagande i samhällsdebatten.  

I stället för ett eget länskansli gick vi 2015-01-01 in i ett samarbete med Västmanlands och 

Sörmlands länsförbund och ett regionkansli bildades. Regionkansliet bemannas av en 

verksamhetsutvecklare med 70% tjänst. Kansliet arbetar utan lokal; kontakt med kansliet sker 

via telefon och mail och genom att verksamhetsutvecklaren besöker kretsar och länsförbund. 

Medlemmar 
Under 2016 hade Naturskyddsföreningen Uppsala län 11319 medlemmar. Det innebär en 

ökning med 9 medlemmar sedan 2015 då medlemsantalet var 11310. Totalt gav detta en 

återbäring på 82060 kr till länsförbundet.  

 

Krets/Länsförbund:  Antal medlemmar 

 2014 2015 2016 

Naturskyddsföreningen Uppsala län 10686 11310 11319 

Naturskyddsföreningen Uppsala 7910 8502 8546 

Naturskyddsföreningen Enköping 846 889 895 

Naturskyddsföreningen Östhammar 492 497 497 

Naturskyddsföreningen Älvkarleby 319 309 294 

Naturskyddsföreningen Tierp 508 487 457 

Naturskyddsföreningen Heby 205 216 227 

Naturskyddsföreningen Håbo 406 410 403 

 

   

Länsstämma  
Länsstämma hölls den 17 april i Hornbergsgården i Skärplinge. 
Svante von Strokirch var ordförande för stämman. 
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Styrelse 
Naturskyddsföreningen Uppsala län hade under 2016 följande ledamöter: 

 

2016-01-01 – 2016-04-17   2016-04-17-2016-12-31 

Ordförande: Marianne Kahn   Ordförande Marianne Kahn 

Sekreterare; Hans Hiller     Vice ordförande Camilla Thulin 

Kassör: Lars-Gustaf Persson  Vice ordförande Claes Pile  

Ledamot: Ulf Blomquist    Sekreterare Hans Hiller 

Ledamot: Pekka Westin    Kassör Lars-Gustaf Persson 

Ledamot: Nils Möller  Ledamot Ulf Blomquist  

      Ledamot: Pekka Westin  

    Ledamot Anders Fredriksson 

    Ledamot Ingemar Carlsson 

    Ledamot Ira Sundberg 

    Ledamot Lara Tickle 
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Styrelsemöten 

Under 2016 hade länsförbundet 6 protokollförda styrelsemöten: 25 januari, 21 mars, 16 maj, 

15 augusti, 26 september, 21 november.  

Revisorer 
Revisorer var Samuel Westin och Anna-Lena Byegård. Suppleanter var Magnus Mattisson 

och Magnus Hurulund. 

Valberedning 
Per Hedberg valdes till valberedning på stämman. Det beslutades at kretsarna skulle utse 

kontaktpersoner till valberedningen. 

Yttranden 
Länsförbundet har lämnat avgivit följande yttranden under året:  

Till Mälarens vattenvårdsförbund om ändrade stadgar 

Till Nacka tingsrätt(mark-och miljödomstolen) om sammanhängande system för slutförvaring 

av använt kärnbränsle och kärnavfall. 

Till Nacka tingsrätt(mark-och miljödomstolen) om SKB:s komplettering av tillståndsansökan 

att bygga slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall. 

Till länsstyrelsen om bildande av Naturreservatet Halmdal i Heby kommun. 

Dessutom har vi skickat en artikel om hantering av slam till tidningen Sveriges Natur. 

Ekonomi 
Resultatet för hela föreningen för 2016 är 40427kr. Balansräkningen per den 31/12 2016 

omsluter 621277 kr. (Resultat och balansräkning bifogas)  

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

balansräkningen och särredovisas inte. Under 2016 har inga ansökningar kommit in. 

Kansli 
Kristina Keyzer är anställd som verksamhetsutvecklare för regionkansliet i Mälardalen. Hon 

har varit anställd på 70% av en heltid. Under 3 månader 2016 var hon också anställd av 

Studiefrämjandet på 30%. 

Representation 
Hans Jivander är vår representant i MKG:s styrelse. Ylva Lundh är suppleant.  

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

ornitologernas gemensamma representant i Viltförvaltningsdelegationen. Ersättare för Sonja 

var Jasmine Stavenow från rovdjursföreningen. 

Marianne Kahn representerade Naturskyddsföreningen Uppsala län i styrelsen för 

Studiefrämjandets avdelning i Uppland.  

Nils Möller representerade länsförbundet i ledningsgruppen för biosfärområdet Nedre 

Dalälven samt i Uppsala kommuns Avfallskommitté och vid Fyrisåns vattenvårdsförbunds 
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“aspmöten”.  

Ulf Blomquist representerade länsförbundet i arbetsgrupp för skötselplan för Färnebofjärden 

och naturskyddsföreningens grupp för vitryggig hackspett.  

Hans Jivander representerade länsförbundet i flera seminarier om kärnavfall. 

Deltagande i möten mm 
Länsförbundet var representerat vid ett flertal möten och träffar  

Samarbete 
Länsförbundet är medlem Mälarens Vattenvårdsförbund, i LEADER Upplandsbygd lokalt 

ledd utveckling och i MKG 

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

Upplands ornitologiska förening och länsförbundet. Länsförbundet har varit delfinansiär 

tillsammans med länsförbunden i Gävleborg och Västmanland i ett projekt för att kartlägga 

möjliga områden där vitryggig hackspett skulle kunna häcka, En rapport var färdig i december 

och skickades ut till berörda markägare och länsstyrelser. 

Verksamhet 
Under 2016 fortsatte länsförbundets verksamhet med olika aktiviteter och projekt. 

Regionkansliet för Uppland, Västmanland Sörmland är nu ett etablerat kansli. 

Marianne Kahn var under 2016 anställd på 10% som arbetsgivare. 

 

Planeringskonferens 
Den 10 januari hade styrelsen en planeringskonferens på Björkdala gård. 
Styrelsen som valdes på årsmötet har haft flera workshops under året för att diskutera 

styrelsens roll och uppgift och hur styrelsen kan bidra på ett bättre sätt. Vi har 2016 därför valt 

att fokusera på hur vi bättre kan stödja kretsarna istället för att driva egna projekt och 

aktiviteter. Vi har också diskuterat hur ska kunna knyta ihop arbetet med miljömålen. Så att vi 

framöver tydligare kan koppla ihop vad som görs i vår styrelse och i kretsarnas arbete med 

dessa.  
 

Möte om slutförvar av använt kärnbränsle 
Den 17 oktober ordnade länsförbundet tillsammans med Östhammarskretsen och MKG ett 

informationsmöte föreningarnas syn på slutförvar av använt kärnbränsle.  
Johan Svahn från MKG talade och kretsen bjöd på ekologiskt fika. Ca 40 personer deltog. 

 

Hemsidan 

Hemsidan har under 2016 skötts och uppdaterats av Kristina Keyzer. 

Media 

Länsförbundet har förekommit i media ett flertal gånger under 2016.  

Tack 
Länsförbundets styrelse vill tacka alla medlemmar runt om i länet för det arbete ni utfört inom 

föreningen under 2016. Det är tack vare ert engagemang för att skydda och framhålla vår 
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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 23 april 2017 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Marianne Kahn, ordförande  Lars-Gustaf Persson, kassör 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Camilla Thulin, vice ordförande  Claes Pile, vice ordförande 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Ulf Blomquist, ledamot   Lara Tickle, ledamot  

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Pekka Westin, ledamot   Hans Hiller, sekreterare 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Ingemar Carlsson, ledamot   Ira Sundberg, ledamot 
 

 

 

___________________________    

Anders Fredricsson, ledamot 
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Bilaga 
 
Har vi uppnått våra övergripande mål ? redovisning 
 

Skog 
Vision: Länsförbundet vill att minst 17 procent av land- och vattenområdena ska 

skyddas till år 2020, vilket följer Nagoyaöverenskommelsen.  

Avskogningen ska stoppas eller minst halveras. Ur miljösynpunkt skadliga subventioner 

ska avvecklas eller reformeras, ekosystem ska restaureras och värdet av den biologiska 

mångfalden ska synliggöras i ekonomin. 

 

Mål Att utarbeta en skogspolicy under året i syfte att bla skydda skogen (har ej skett). 
Det kommer att bli en workshop 5/2 2017. Marianne mejlar kretsarna. Hela länet involveras och syftet 

är att serva kretsarna och lära dem metoder så att de kan göra en egen skogspolicy. 

 

Aktivitet:Bilda en skogsgrupp och ha kontakter med skogsnätverket (har ej skett). 

Mål: Att vitryggig hackspett ska häcka i länet. Tre lyckade häckningar har ägt rum, vi har stött 

en inventering utförd av Stig Holmstedt. Ulf ska förmedla vidare till bla Heby och Håbo ihop med 

ornitologerna 

Mål: Bevara tätortsnära natur. Ingen efterfrågan. 

Jordbruk 
Mål: Att ställa krav på ekologiskt och närproducerat vid upphandling i kommuner och 

landsting. Kommunerna och region Uppsala har högt uppställda mål som vi är nöjda med. 

Aktivitet: Seminarium om slam i jordbruket. Det blev inget seminarium. Vi skickade en begäran 

om att Sveriges natur skulle skriva om detta, men vi har inte fått något svar. 

Klimatförändringar 

Utveckla medvetenheten och opinion i klimatfrågan 

Transporter inom länet: Arbeta för ökad kollektivtrafik och cykling 

Mål: Öka antalet cykelbanor och möjligheterna att åka kollektivt. Minska mängden 

gods som transportera med bil genom länet. Vi har inte gjort något. Klimatnätverk gick upp i 

Riks. 

Mål: Nå minst 5 % av länets invånare med klimatutbildning/information. Vi har inte gjort 

något 
Aktivitet: Arbeta med Ärna och alternativa energikällor. Det finns en grupp som jobbar med 

Ärna. 
Vi avvaktar vad som händer med Ärna (kommunen har sagt nej). 

Marina ekosystem och fiske 

Vision: Länsförbundet vill att 17 procent av land- och vattenområdena, samt 10 procent 

av kusterna och de marina områdena ska skyddas till år 2020, vilket följer 

Nagoyaöverenskommelsen. Ur miljösynpunkt skadliga subventioner ska avvecklas eller 

reformeras, ekosystem ska restaureras och värdet av den biologiska mångfalden ska 

synliggöras i ekonomin. 

Mål: Sprida kunskap om vilka fiskar som är lämpliga att konsumera ur 

hållbarhetssynpunkt. 
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Det finns centralt material, kretsarna får stöd vid behov. 

Mål: Sprida kunskap om bra miljöval tvätt- och diskmedel.Information finns på Riks 

hemsida och vi har miljövänliga veckan. 

Vattenfrågor 
Mål Bidra till att länets vatten uppnår god vattenstatus. Vi är medlemmar i Mälarens 

vattenvårdsförbund. 

Miljögifter i samhälle och natur 
Mål: Informera om farliga kemikalier. Information finns på Riks hemsida och vi har 

miljövänliga veckan. 

Mål: Sprida information om miljömärkta alternativ till medlemmar och allmänhet. 
Information finns på Riks hemsida och vi har miljövänliga veckan. 

Medlemmar 

Vision: Att ha 12000medlemmar och 100 aktiva 2016. 
 
Mål: Att få fler aktivaoch fler intresserade under perioden 2012-2014. Vi har fått fler i 

länsförbundets styrelse, men troligen inte i kretsarna 

 

Ekonomiska medel  
Mål: Att skapa resurser. Vi har resurser. Vi ska tydliggöras som en service till kretsarna att ex. 

söka projektbidrag. 

Kommunikation 
Mål: Öka kommunikationen mellan länsförbundet, kretsar och riks. Det är en övergripande 

fråga. 

 

Mål: Ökad besöksfrekvens på hemsidan. Frekvensen har ökat. 

 

Aktivitet: Visa mer vad vi gör och lägga ut bilder på styrelsen. Kristina har uppdaterat 

hemsidan. 

 

Mål: Öka kommunikationen mellan länsförbund, kretsar och medlemmar. Ska förbättras. 

 

Mål: Få bättre kontakt med länsstyrelsen. Det är på gång. 
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