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Inledning 
Under 2022 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. Tack vare extra kanslibidrag från riks kunde en 
miljö- och planhandläggare på 100% anställas under hösten 2022. Kansliet arbetar utan lokal. 
Kontakt med kansliet sker via telefon och mail och genom att verksamhetsutvecklaren 
besöker kretsar och länsförbund 
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Medlemmar 
Under 2022 hade Naturskyddsföreningen Uppsala län 10 801 medlemmar. Det innebär en 
ökning av antalet medlemmar med 802 jämfört med 2021 då medlemsantalet var 9 999. 
 
 

Krets/Länsförbund:  Antal medlemmar 

 2021 2022 Förändring +/- 

Naturskyddsföreningen Uppsala län 9 999 10 801 + 802 

Naturskyddsföreningen Uppsala 6 805      742 + 657 

Naturskyddsföreningen Enköping    764      804 +  40 

Naturskyddsföreningen Östhammar    422      433 +  11 

Naturskyddsföreningen Älvkarleby    228      266 -    2 

Naturskyddsföreningen Tierp    374      400 +  26 

Naturskyddsföreningen Heby    190      225 +  35 

Naturskyddsföreningen Håbo    361      367 +    6 

Naturskyddsföreningen Knivsta    855      884 +  29 

 

Länsstämma  
Länsstämma hölls den 24 april 2022 på Laxön i Älvkarleby. Älvkarlebykretsen berättade om 
sin verksamhet. En representant för Älvkarleby kommun berättade om samarbetet med 
kretsen och om kommunens miljöarbete. Från riks medverkade Mårten Wallgren. 
 

 

 

Styrelse 
Naturskyddsföreningen Uppsala län hade under 2022 följande ledamöter: 
2022-01-01 – 2022-04-23                       2022-04-24 - 2022-12-31 

Ordförande Marianne Kahn                      Ordförande Marianne Kahn 

Vice ordförande Ira Sundberg                                         Vice ordförande Ira Sundberg 

Kassör Hans Hiller                         Vice ordförande Maria Gardfjell 
Sekreterare Ulrika Lernefalk                                             Kassör Hans Hiller                                                             
 Ledamot Pekka Westin                                                     Sekreterare Ulrika Lernefalk 

 Ledamot Ulf Blomquist                                                    Ledamot Ulf Blomquist  

Ledamot Jaqueline Otabbong                        Ledamot Pekka Westin                                                                                       
Ledamot Maria Gardfjell                                                    
 
                                                         

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft tio protokollförda möten. 
Digital planeringskonferens hölls den 15 januari. 
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Revisorer 
Magnus Mattisson och Anna-Lena Byegård valdes till revisorer på Länsstämman.  
Jenny Lundström valdes till revisorsuppleant. 
 

Valberedning 

Jan Henriksson och Hans Jivander valdes till valberedare vid länsstämman. 
 

Yttranden mm. 
Skrivelse till länsstyrelsen med förslag om jaktförbud i naturreservatet Florarna. 
Länsstyrelsen avvisade förslaget. 
 
Yttrande till Mark- och miljödomstolen över ansökan om slutförvar av radioaktivt avfall i 
Forsmark. 
 
Remiss från Riks angående ansökan myggbekämpning i nedre Dalälvsområdet. Ansökan 
tillstyrktes efter samråd med Hebykretsen. 
 

Samrådsyttrande över planerad havsbaserad vindkraftspark. Påtalat att fågelskyddsområde 
berörs. 
 
Yttrande över föreslaget fågelskyddsområde, Upplandskusten 

 
Framtiden för MKG, Miljörörelsens kärnavfallsgranskning. Verksamhetens finansiering är 
hotad och personal har sagts upp. Styrelsen förordar att verksamheten får fortsätta men kan 
inte bidra ekonomiskt. 
 

Ekonomi 
Länsförbundets resultat blev 155 617 kr varav regionala kansliets resultat blev 147 515.  
Detta beror på att länsförbundet fick medel för ytterligare en halvtidstjänst from 1/1 men 
tjänsten tillsattes inte förrän 10/10.  Från och med 2023 är Södermanlands länsförbund 
arbetsgivare för det regionala kansliet, vilket innebär att länsförbundet i Uppsala län inte 
behöver ta med kansliet i bokföringen. Balansräkningen per den 31/12 2022 omsluter  
558 965 kr.  
Resultat- och balansräkning bifogas.  

Anställda  
Kristina Keyzer är anställd som verksamhetsutvecklare för regionkansliet i Mälardalen.  
Hon har varit anställd på 100% under 2022. Under hösten 2022 anställdes Clara Schultz som 
miljö- och planhandläggare på kansliet. Även Clara anställdes med 100% tjänst. 
Kansliets verksamhetsberättelse, (se bilaga). 
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Representation 

Ylva Lundh var Länsförbundets representant i MKG:s (Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning) med Hans Jivander som suppleant.  
Naturvårdsintressets 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.  

 

Deltagande, möten, konferenser mm. 
Länsstyrelsens Knivstakonferens, Marianne Kahn och Ira Sundberg deltog. 

Marianne Kahn och Hans Hiller har deltagit i länsordförandekonferenser. 
På riksfonferensen i Mora deltog Maria Gardfjell. 
Ulf Blomquist har deltagit i Aktörsforum södra bottenhavet, 
I november anordnades en Remisskonferens om framtidsstrategin digital för region 
Mälardalen(Riks), 
Ulrika Lernefalk var ombud på Studiefrämjandets årsmöte. 
Ira Sundberg har representerat länsförbundet i länsstyrelsens miljö- och klimatråd. 
 
Marianne Kahn deltog på MKG:s årsmöte, 
Handla Miljövänligt-upptakt anordnades i september, 
Marianne Kahn har deltagit i Region Uppsala dialog om samverkan. 
 

Ira Sundberg och Maria Gardfjell har deltagit i dialogmöte med Partnerskap för 
landsbygdsutveckling. 

Ira Sundberg och Ulrika Lernefalk har deltagit i Länsstyrelsens arbete med färdplan för ett 
hållbart Uppsala län. 
Pekka Westin, Ulf Blomquist, Marianne Kahn och Hans Hiller deltog i Upplandsstiftelsens 
100-års jubileum. 

Marianne Kahn har medverkat i LUFO (Länsförbundens utvecklingsforum), 
Marianne Kahn, Ira Sundberg och Hans Hiller har deltagit i länsstyrelsens möte Forskarna på 
slottet. 
Hans Hiller och Marianne Kahn har deltagit i möte med Upplandsstiftelsen om arvet efter 
Tord Ingmar.  
Ulf Blomquist har deltagit i digitalt möte samt julsammankomst med Nedre Dalälvens 
biosfärsområde. 
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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 
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. Under 2022 inleddes arbetet med det fjärde 
temaområdet, Samhällsutveckling. 
 
Mer information finns på: 
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 2022 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. 
 

Riks projekt Lantbruk, natur och biologisk mångfald: Pim Bendt presenterade projektet på ett 

styrelsemöte. Den andra maj besökte Marianne Kahn och Hans Hiller Ola gård med  
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Pim Bendt, det har också varit ett digitalt möte med Riks.  

Marianne Kahn, Hans Hiller och Cecilia Wiklander från Uppsalakretsen har deltagit i 

samrådsmöte om utökad verksamhet Ola gård. 

 

Vi gjorde en enkät till politiska partierna i regionfullmäktige. 

 

Utvecklingsforum 
Riksorganisationen fördelade 33 333 kronor vardera till länsförbunden ur 
”Folkrörelsemiljonen”. 12 länsförbund enades 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 2022. Bland annat insändare om 
miljöförsvarare och om förbundets enkät till de politiska partierna i regionfullmäktige inför 
valet. 

Tack 

Efter pandemin återgick verksamheten under hösten till mer normal verksamhet. 
Vissa möten har fortfarande hållits digitalt. 
 
Länsförbundets styrelse vill tacka alla medlemmar och våra anställda 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 29 april 2023 

 
 
 
 
___________________________  ______________________________ 

Marianne Kahn, ordförande  Hans Hiller, kassör 
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___________________________   

Ulf Blomquist, ledamot    

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Pekka Westin, ledamot   Ulrika Lernefalk, sekreterare 

 

  

   

    

___________________________  ______________________________ 

Maria Gardfjell,vice ordförande                                        Ira Sundberg, vice ordförande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 

 


