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Inledning 
Under 2021 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 
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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 2021 hade Naturskyddsföreningen Uppsala län 9 999 medlemmar. Det innebär en 
minskning av antalet medlemmar med 503 jämfört med 2020 då medlemsantalet var 10 502. 
Totalt gav detta en återbäring på 82 900 kr till länsförbundet (betalas ut 2022).  
 
 
Krets/Länsförbund:  Antal medlemmar 
 2020 2021 Förändring +/- 
Naturskyddsföreningen Uppsala län 10 502 9 999 -503 
Naturskyddsföreningen Uppsala 7 240 6 805 -435 
Naturskyddsföreningen Enköping 782 764 -18 
Naturskyddsföreningen Östhammar 454 422 -32 
Naturskyddsföreningen Älvkarleby 237 228 -9 
Naturskyddsföreningen Tierp 398 374 -24 
Naturskyddsföreningen Heby 187 190 +3 
Naturskyddsföreningen Håbo 361 361 0 
Naturskyddsföreningen Knivsta 843 855 +12 
 

Länsstämma  
En digital Länsstämma hölls den 17 april.  
Innan stämmoförhandlingarna så höll Mia Svedäng från Riks ett föredrag om det hotade 
strandskyddet och Naturskyddsföreningen Östhammar berättade om sitt yttrande i 
strandskyddsutredningen.  
Stina Lindblad från Riksstyrelsen informerade om Riksstämman som kommer att hållas 
digitalt under åtta dagar from i slutet av maj.  
Stina informerade också om att Riks ska skriva ett remissyttrande om skogs- och 
strandskyddsutredningarna och att Riks satsar en miljon kronor för att stärka folkrörelsen. 

Styrelse 
Naturskyddsföreningen Uppsala län hade under 2021 följande ledamöter: 
2021-01-01 – 2021-04-16                       2021-04-17 - 2021-12-31 
Ordförande Marianne Kahn                      Ordförande Marianne Kahn 
Sekreterare Hans Hiller                        Vice ordförande Ira Sundberg 
Vice ordförande Marianne Kahn                                    Kassör Hans Hiller                                                             
Vice ordförande Ira Sundberg                                         Sekreterare Ulrika Lernefalk 
Kassör Lars-Gustaf Persson                                              Ledamot Ulf Blomquist  
Ledamot Pekka Westin                         Ledamot Pekka Westin 
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Ledamot Ulf Blomquist                        Ledamot Jaqueline Otabbong                                                                                       
Ledamot Maria Gardfjell                                                   Ledamot Maria Gardfjell             
Ledamot Klara Lövgren                      
Ledamot Ulrika Lernefalk 
Ledamot Johan Alexander Lindman III 
                                                           
Styrelsemöten 
Under 2021 hade länsförbundet nio protokollförda styrelsemöten. 
Vi hade också en digital planeringskonferens den 1 februari. 
 

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

Valberedning 
Jan Henriksson valdes till valberedare på Länsstämman den 17/4.  
Styrelsen beslutade sedan att välja in Hans Jivander som valberedare på styrelsemötet  
den 24/8. 

Yttranden mm. 
Länsförbundet har lämnat diverse yttranden: remissvar till vision Mälardalens 
vattenvårdsförbund, remissvar Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033, 
skickat en skrivelse till Länsstyrelsen angående jaktförbud i Florarnas naturreservat, besvarat 
frågor från Centerpartiet Uppsala län som handlade om regional utveckling, näringsliv och 
miljö. Centerpartiet ska ta fram en handlingsplan och i uppdraget ingick att kontakta viktiga 
samhällsaktörer. 

Ekonomi 
Länsförbundets resultat blev 38 516 kr. Balansräkningen per den 31/12 2021 omsluter 361 
231 kr. Länsförbundet har gett 25 000 kr i bidrag till juristhjälp Knivstakretsen med anledning 
av en planerad avfallsanläggning i ett område med skyddsvärd skog i Knivsta kommun.  
Resultat- och balansräkning bifogas.  

Anställda  
Kristina Keyzer är anställd som verksamhetsutvecklare för regionkansliet i Mälardalen.  
Hon har varit anställd på 100% under 2021. 



 
 

 
Naturskyddsföreningen Uppsala län                                        Tfn: 0760165681 
c/o Marianne Kahn 
Sågargatan 2A                                        uppsala.lan@naturskyddsforeningen.se  
753 17 Uppsala                                        http://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/ 
 
 
 

5 

 

 

Representation 
Ylva Lundh var Länsförbundets representant i MKG:s (Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning) med Hans Jivander som suppleant.  
Länsförbundets 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 ombud på MKG:s årsmöte.  
Ulf Blomquist representerade länsförbundet i arbetsgrupp för skötselplan för Färnebofjärden 
och naturskyddsföreningens grupp för vitryggig hackspett.  
Ira Sundberg har varit Länsförbundets representant i Länsstyrelsens miljö- och klimatråd.  
 

Arvet efter Tord Ingmar 
Länsförbundet fick ett arv efter Tord Ingmar som betalades ut i december  
(belopp 2 378 257 kr) och sattes in på ett konto i Resursbank. Enligt testamentet ska arvet 
användas för bildande av naturreservat eller för åtgärder i befintliga reservat.  
 

Deltagande, möten, konferenser mm. 
Styrelseledamöter har deltagit i: länsordförandekonferens, Riksstämma, 
studiefrämjandets årsmöte, remisskonferens, MKG:s årsmöte och Länsstyrelsens 
miljövårdsråd och arbetsgivarträffar.  
 

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, som enda 
representant för civilsamhället. Representant för Naturskyddsföreningen Uppsala län är  
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 
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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 ett temaområde och varje program har 
en fyraårig genomförandeplan. Temaområdena är: minskad klimatpåverkan, ekosystem och 
biologisk mångfald, vatten och samhällsutveckling. Genom hållbarhetslöften åtar man sig att 
verka för att olika konkreta åtgärder genomförs. Temaområdet minskad klimatpåverkan 
inleddes 2019 och Uppsalakretsen bidrog med hållbarhetslöften. 2020 inleddes arbete med 
ekosystem och biologisk mångfald. Tre kretsar, Uppsala, Håbo och Älvkarleby, har bidragit 
med hållbarhetslöften. 2021 startades hållbarhetslöfte vatten. Detta vänder sig främst till 
kommuner och vi bestämde att inte vara med. 2023 kommer det fjärde temaområdet, 
Samhällsutveckling, att påbörjas.  
 
Miljörådet har, p g a coronaepidemin haft sina möten digitalt. I november 2021 hölls det 
första fysiska mötet på länge.  
Mer information finns via: 
www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-
miljomal.html 
 

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 2021 fortsatte länsförbundets verksamhet med olika aktiviteter och projekt. 
Regionkansliet för Uppland, Västmanland och Sörmland har nu varit ett etablerat kansli 
sedan 2015.  
Marianne Kahn var under året anställd på 10% som arbetsgivare. 
Vi arrangerade också en kretskonferens den 14/11 på Noors slott med följande innehåll:  
Föredrag om vargarna i Siggefora-reviret med Emil Nilsson, biolog och styrelseledamot i 
Svenska Rovdjursföreningen. 
Din Naturskyddsförening och valet 2022, med Anneli Andersson, valstrateg på rikskansliet (på 
länk). 
Om Klimatpsykologi, en studiecirkel som många kretsar kör just nu, med Ira Sundberg, 
psykolog och ledamot i Naturskyddsföreningen Uppsala län, och Ulrika Lernefalk, ledamot i 
samma förening samt kontaktperson gentemot studiefrämjandet. 
Om kretsar och länsförbundets verksamhet i Uppsala län nu och framöver. Marianne Kahn, 
ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala län ledde diskussionen. 
 
Styrelsen har också tagit fram en kommunikationsplan och anordnat digitala naturmingel för 
kretsarna vid tre tillfällen. Teman var bla föreläsning av Tua B Frank om folkhälsa och 
biologisk hållbarhet och visning av filmen världens bin. 
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Utvecklingsforum 
Riksorganisationen fördelade 33 333 kronor vardera till länsförbunden ur 
”Folkrörelsemiljonen”. Ett förslag har utarbetats om att använda bidragen till ett 
utvecklingsforum för länsförbunden. 
Styrelsen beslutade att Länsförbundet ska delta i länsförbundens utvecklingsforum och 
överlämna sitt bidrag (33 333 kronor) till projektet. 
 
Hemsidan 
Hemsidan har under året administrerats och uppdaterats av Kristina Keyzer. 
 

Media 
Länsförbundet har förekommit i media några gånger under 2021.  

Tack 
2021 blev också ett annorlunda år. 
Vi fick även i år hålla våra möten utomhus eller digitalt (men under hösten kunde vi ha 
fysiska möten). Tack vare pandemin har många vant sig med att ha digitala möten. Men 
många fler valde att gå ut i naturen. 
 
Länsförbundets styrelse vill tacka alla medlemmar och vår verksamhetsutvecklare  
Kristina Keyzer för det arbete ni utfört inom föreningen under året. 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. 
 
 
 
 
 
Uppsala den 24 april 2022 
 
 
 
 
___________________________  ______________________________ 
Marianne Kahn, ordförande  Hans Hiller, kassör 
 
 
 
___________________________  ______________________________ 
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Ulf Blomquist, ledamot   Jaqueline Otabbong, ledamot
  
 
 
 
___________________________  ______________________________ 
Pekka Westin, ledamot   Ulrika Lernefalk, sekreterare 
 
  
   
    
___________________________  ______________________________ 
Maria Gardfjell, ledamot                                            Ira Sundberg, vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 


