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Inledning 
Under 2020 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 100% tjänst. Kansliet 
arbetar utan lokal; kontakt med kansliet sker via telefon och mail och genom att 
verksamhetsutvecklaren besöker kretsar och länsförbund. 

Medlemmar 
Under 2020 hade Naturskyddsföreningen Uppsala län 10 502 medlemmar. Det 
innebär en minskning av antalet medlemmar med 1 817 jämfört med 2019 då 
medlemsantalet var  
12 319. Totalt gav detta en återbäring på 83 490 kr till länsförbundet.  
 
Under 2019 har riksföreningen utvecklat nya funktioner och nya rutiner för vilka 
uppgifter som registreras för medlemmar i föreningens medlemsregister. Det 
innebär bland annat att i fortsättningen kommer det att behövas personnummer 
också för familjemedlemmar.  
Till följd av de nya rutinerna blev ca 30 000 familjemedlemmar borttagna från 
medlemsregistret under hösten 2019. Denna justering syns nu för första gången i 
rapporten för 2020 års medlemssiffror.  
Riksföreningen är också i år återhållsam med kommunikationen av 
medlemssiffrorna, då minskningen i medlemsregistret bygger på en förändring av 
definitionen ”medlem” snarare än en reell minskning av antalet medlemmar.  
Eftersom återbäringen beräknas på fullbetalande medlemmar påverkas inte 
återbäringsbeloppet av förändringen av familjemedlemmar.  

Krets/Länsförbund:  Antal medlemmar 
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Länsstämma  
En digital Länsstämma hölls den 19 april. Innan stämman så informerade Stina 
Lindblad från Riks om att Riksstämman blev inställd. 

Styrelse 
Naturskyddsföreningen Uppsala län hade under 2020 följande ledamöter: 
2020-01-01 – 2020-04-18                       2020-04-19 - 
2020-12-31 
Ordförande Per Hedberg                                            Ordförande 
Marianne Kahn 
Sekreterare Hans Hiller                        Vice ordförande Ira Sundberg 
Vice ordförande Marianne Kahn                                   Sekreterare Hans Hiller                                                             
Vice ordförande Ira Sundberg                                       Kassör Lars-Gustaf Persson 
Kassör Lars-Gustaf Persson                                          Ledamot Ulf Blomquist  
Ledamot Pekka Westin                         Ledamot Pekka Westin 
Ledamot Ulf Blomquist                        Ledamot Klara Lövgren                                                                                         
Ledamot Maria Gardfjell                                               Ledamot Ulrika Lernefalk              
Ledamot Lara Tickle                      Ledamot Maria Gardfjell 
Ledamot Ulrika Lernefalk                        Ledamot Johan 
Alexander Lindman III 
                                   

2019 2020 Förändring +/-

Naturskyddsföreningen Uppsala 
län

12 319 10 502 -1 817

Naturskyddsföreningen Uppsala 9 507 7 240 -2 267

Naturskyddsföreningen 
Enköping

902 782 -120

Naturskyddsföreningen 
Östhammar

512 454 -58

Naturskyddsföreningen 
Älvkarleby

292 237 - 55

Naturskyddsföreningen Tierp 463 398 - 65

Naturskyddsföreningen Heby 220 187 -33

Naturskyddsföreningen Håbo 423 361 -62

Naturskyddsföreningen Knivsta 843 Första året med 
återbäring
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Styrelsemöten 
Under 2020 hade länsförbundet åtta protokollförda styrelsemöten: 10 februari, 23 
mars,  
6 april, 4 maj, 17 augusti, 14 september, 12 oktober och 16 november. Vi hade 
också en planeringskonferens den 11 januari. 

Revisorer 
Magnus Mattisson och Anna-Lena Byegård valdes till valberedare på Länsstämman.  
Inga suppleanter valdes vid Länsstämman. 

Valberedning 
Per Hedberg valdes till valberedare på Länsstämman 19/4.  
Annette Fischer, Jan Henriksson och Louise Lionell valdes in i valberedningen på en 
extra stämma den 24 oktober. 

Yttranden mm. 
Länsförbundet har lämnat diverse yttranden: bla replik på en debattartikel om 
slutförvar av kärnavfall i Östhammar, remissvar RUS (Regional utveckling och 
samverkan i det regionala miljömålsarbetet), skrivit ett remissvar om färdplan för 
ett hållbart län – åtgärd för ekosystem och biologisk mångfald och en insändare om 
strandskydd som alla kretsar skrev under.  Naturreservat Kungshamn-Morga: tack 
vare bla en insändare i unt och en skrivelse till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen 
beslutade Länsstyrelsen att all avverkning inom naturreservatet endast får ske 
efter tillstånd från Länsstyrelsen. 

Ekonomi 
Resultatet för hela föreningen för 2020 blev 39 797 kr. Balansräkningen per den 
31/12 2020 omsluter 394 074 kr. Resultat och balansräkning bifogas.  
  

Anställda  
Kristina Keyzer är anställd som verksamhetsutvecklare för regionkansliet i 
Mälardalen.  
Hon har varit anställd på 100% under 2020. 
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Representation 
Ylva Lundh var vår representant i MKG:s (Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning) styrelse och dess ordförande under året. Hans Jivander var 
suppleant.  
Våra representanter i Viltförvaltningsdelegationen var Marianne Kahn och Emil 
Nilsson (Rovdjursföreningen), suppleanter var Maria Gardfjell (för Marianne) och 
Lars Karlsson (för Emil). 
Marianne Kahn representerade Naturskyddsföreningen Uppsala län i 
Studiefrämjandets styrelse och var vårt ombud på MKG:s årsmöte.  
Ulf Blomquist representerade länsförbundet i arbetsgrupp för skötselplan för 
Färnebofjärden och naturskyddsföreningens grupp för vitryggig hackspett.  
Hans Jivander representerade länsförbundet vid flera seminarier om kärnavfall. 
Ira Sundberg har varit vår representant i Länsstyrelsens miljö- och klimatråd.  

Deltagande, möten, konferenser mm. 
Styrelsemedlemmar har deltagit i: länsordförandekonferens, studiefrämjandets 
årsmöte, MKG:s årsmöte och Länsstyrelsens miljövårdsråd.  

Hållbarhetslöften 
Länsförbundet är representerat i Uppsala läns miljö- och klimatråd sedan starten. 

Miljö- och klimatrådet bildades 2017 för att sätta miljöfrågorna mer i fokus, ”en 

arena för analys och samsyn kring länets miljöutmaningar. Rådets uppgift är att 

genom dialog, idé- och erfarenhetsutbyte bidra till att konkreta åtgärder 

genomförs för en bättre miljö i länet. En tjänstemannaorganisation bereder 

ärenden till och från rådet. I möjligaste mån ska befintliga projekt, strukturer, 

forum och arbetsgrupper nyttjas för beredning av ärenden.” Medlemmar i rådet är 

kommuner, företag, akademin och Naturskyddsföreningen Uppsala län, 

representerad av Ira Sundberg.  

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta 

med åtgärdsprogram för miljömålen genom ”Färdplan för ett hållbart län”. 

Färdplanen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen genom en planerad serie 

av fyra regionala åtgärdsprogram som tas fram i bred samverkan med länets 

aktörer. Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom 
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ett temaområde och varje program har en fyraårig genomförandeplan. 

Temaområdena är: minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk mångfald, 

vatten och samhällsutveckling. Temaområdet minskad klimatpåverkan inleddes 

2019 och Uppsalakretsen bidrog med hållbarhetslöften. Hållbarhetslöften är 

konkreta åtgärder man åtar sig inom temat. 2020 inleddes arbete med ekosystem 

och biologisk mångfald. Tre kretsar, Uppsala, Håbo och Älvkarleby, har bidragit med 

hållbarhetslöften. 

Samarbeten 
Under året fortsatte projektet ”vitryggig hackspett”. Samverkansparter var 
riksföreningen, Upplands ornitologiska förening och länsförbundet. Länsförbundet 
är medlem i Mälarens Vattenvårdsförbund, Studiefrämjandet och MKG. 

Verksamhet 
Under 2020 fortsatte länsförbundets verksamhet med olika aktiviteter och projekt. 
Regionkansliet för Uppland, Västmanland och Sörmland är nu ett etablerat kansli. 
Marianne Kahn var under 2020 anställd på 10% som arbetsgivare. 
Vi arrangerade också en digital kretskonferens den 24/10: Konferensen inleddes 
med en virtuell rundtur i länet där vi fick ta del av aktiviteter och planer inför 
nästa år. Vi fick även massor av inspiration till nya aktiviteter bl.a. från projektet 
Friluftslivets år 2021 (Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv stora satsning), Årets bok ”Ut 
i Naturen”, Flerspråkiga Naturvägledare (Biotopia och Upplandsstiftelsen), och vi fick höra 
Ewa från Naturskyddsföreningen i Älvkarleby berätta om en ovanlig utflykt till Billudden, 
och vad som hände sen. 

Hemsidan 
Hemsidan har under 2020 skötts och uppdaterats av Kristina Keyzer. 

Media 
Länsförbundet har förekommit i media ett flertal gånger under 2020. 

Tack 
2020 blev ett märkligt år. 
Vi fick hålla våra möten utomhus eller digitalt. Tack vare smittan har många lärt sig att ha 
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digitala möten. Men många fler valde att gå ut i naturen. 
Länsstyrelsen har i år inrättat flera nya reservat i Uppsala län. 
Länsförbundets styrelse vill tacka alla medlemmar och vår verksamhetsutvecklare  
Kristina Keyzer för det arbete ni utfört inom föreningen under 2020. 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. 
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Uppsala den 17 april 2021

___________________________ ______________________________
Marianne Kahn, ordförande Lars-Gustaf Persson, kassör

___________________________ ______________________________
Ulf Blomquist, ledamot Klara Lövgren, ledamot

___________________________ ______________________________
Pekka Westin, ledamot Hans Hiller, sekreterare

___________________________ ______________________________
Johan Alexander Lindman III, ledamot                       Ira Sundberg, vice ordförande

___________________________ ______________________________
Maria Gardfjell, ledamot                                               Ulrika Lernefalk, ledamot
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