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Verksamhetsberättelse för 2006  
 Naturskyddsföreningen i Kronoberg  
 
 
Organisation, styrelse och medlemmar 
 
Styrelsen har sedan stämman i april 2006 på Huseby bestått av 7 ledamöter samt 2 suppleanter. 
Ordförande har varit Ulla Rundlöf, Linnébygden och vice ordförande Peter Rolfson, Sunnerbo. 
Kassören Leif Eklund flyttade från Växjö och lämnade sitt uppdrag ett år i förtid. Styrelsen fick 
stämmans uppdrag att fylla vakansen. Efter upprop i bl.a. Fiskgjusen fick vi napp och Kaj 
Johansson, Moheda valdes enhälligt till kassör. Susanne Gudmundsson, Sunnerbo har varit 
sekreterare. Övriga ledamöter har varit Tommy Göransson, Sunnerbo, Sven Nilsson, 
Linnébygden, och Per-Anders Persson, Växjö. Suppleanter har varit Glenn Sjöstrand, Växjö och 
Roland Thulin, Tingsryd. Den sistnämnde avsade sig uppdraget av personliga skäl och i hans 
ställe valde styrelsen Irene Augustsson från samma krets. 
 
Revisorer har varit Georg Johansson, Växjö och Ingrid Hugosson, Uppvidinge. Suppleanter för 
revisorerna har varit Lena Göransson och Roger Simlund, bägge Sunnerbo. I valberedningen har 
Börje Svensson, Växjö varit sammankallande och övriga ledamöter är Mona Brandt, Sunnerbo 
och Karin Sahlström, Alvesta.  
  
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden utöver årets stämma. 
Länsstämman hölls på Osaby den 23 april med 22 deltagare, varav 12 ombud. På programmet 
fanns morgonexkursion i stormskogsreservatet och information om ekologisk mat. 
 
Medlemsantalet i länet ökade under året med 140 medlemmar till 3 343 totalt. Tre kretsar 
minskade något medan Växjö stod för största ökningen och hade 1 674 medlemmar.  
 
Verksamhet 
 
Återigen blåste det kring skogen i Kronobergs län. Lugnet efter stormen Gudrun hade knappt 
infunnit sig när nya stormvindar drog fram i mitten av januari.  Stormen Per fällde ytterligare 
träd i skogarna och debatten om barkborrarnas framfart blev stundtals hetsig. Länsförbundet höll 
fast vid sin linje att det inte är reservaten som orsakar massförekomst av granbarkborre utan det 
ensidiga skogsbruk som under decennier bedrivits i Sverige. Tyvärr kom den allmänna 
diskussionen mer att handla om olika sätt att bekämpa insekterna än om hur man bygger upp ett 
hållbart skogsbruk. Länsförbundet överklagade länsstyrelsens beslut att upparbeta vindfällda träd 
i reservaten, men miljödomstolen gick på lekmannastyrelsens linje.  
 
För att lyfta skogsfrågorna motionerade länsförbundet till årets riksstämma och undrade om 
miljömålen är borta med vinden. Vi yrkade på att Naturskyddsföreningen aktivt engarerar sig i 
skogens framtida utseende i södra Sverige och att Osaby används som ett föredöme för uthålligt 
skogsbruk. Vi framförde också våra ståndpunkter när det gäller skog och naturvård i 
debattartiklar i dagspressen. 
 



 En stor del av arbetet under året kom att handla om påverkan på olika plan. Tillsammans med 
övriga länsförbund gjorde vi en gemensam uppvaktning av riksdagsledamöterna efter valet och 
lyckades stoppa en aviserad neddragning av naturvårdspengarna. På det lokala planet var vi med 
i länets miljömålsarbete. Vi har också deltagit i arbetet med att utveckla ett lokalt 
landsbygdsprogram för åren 2007-2013. Generellt vill vi att vård av naturvärden ges högre status 
och mer resurser. I vårt län finns många ”naturvärda” platser och områden, både i nationellt och 
internationellt perspektiv. Vi sitter också med i det nybildade skogliga sektorsrådet som har en 
östlig och en västlig inriktning, men sannolikt kommer att ha gemensamma möten. 

 

 
Vi yttrade oss i en rad ärenden, bl.a. i reservatsärenden som det blivande naturreservatet i 
Stenbrohult och strandskyddsfrågor.  Vi lämnade synpunkter på Svenska Kraftnäts planer på att 
bygga Sydlänken och förordade en dragning med markkabel. Av de föreslagna sträckorna såg vi 
alternativ 4 som i stort följde befintliga vägar som det minst störande. Vi framhöll att vi ser 
Sydlänken som ett positivt led i en satsning på förnyelsebar elproduktion i Sverige. Vi avstyrkte 
en planerad torvtäkt på Björkelundsmossen i Älmhults kommun med hänvisning till höga 
naturvärden och befarade störningar  för fågellivet. Vi lämnade även naturskyddssynpunkter på 
länsstyrelsens förslag till strategi för formellt skydd av skog i Kronobergs län. 
 
Förutom ovannämnda samverkansgrupper deltog vi i riksföreningens länsordförandekonferenser 
i Helsingborg och Stockholm och ett kombinerat möte i Stockholm om Landsbygdsutvecklings-
program, Leadermodellen och Vattendirektivet. Ordförande for till Bryssel på senhösten i en 
grupp på 18 föreningsaktiva, inbjudna av Miljöpartiet. Det blev två mycket intensiva dagar med 
inspirerande möten, långa förflyttningar och många impulser. I EU-korridorerna handlar det 
mesta om påverkan och lobbyisterna blir viktiga pådrivare i olika frågor. 
 
Under verksamhetsåret påbörjade vi en lokal naturvårdssatsning i samarbete med Älmhults 
kommun för att dokumentera dagens naturvärden i Linnés hembygd. Resultaten ska 
sammanställas i en besöksguide till naturen i Stenbrohult lagom till Linnéjubiléet 2007. Under 
året var vi också delaktiga i Miljöresurs Linnés projekt ”Ekomat.nu” med syfte att i olika 
sammanhang informera om ekologisk mat. Under hösten fick vi riksbidrag till två nya projekt. 
Det ena - ”Nyckelbiotoperna i stormens spår” - ska göra en inventering av slumpmässigt utvalda 
nyckelbiotoper i det mest stormdrabbade området i Kronoberg. Vi har fått indikationer på att 
ingrepp skett och vill kartlägga omfattningen. Det andra - ”Nyfiken på naturen? Snoka som 
Linné” - kommer att vara en del av nästa års Linnéfirande. Vi vill med hjälp av unga 
naturforskare inspirera både yngre och äldre att upptäcka och utforska naturen liksom Linné 
gjorde. På många sätt var den unge Carl en föregångare till sentida natursnokar! 
 
Föreningsutveckling 
Hemsidan, som inte fungerade under första halvåret, fick under hösten ett helt nytt utseende och 
kommer förhoppningsvis att hållas uppdaterad. Ordförande är webansvarig men har yngre 
förmågor till sin hjälp i utformningen. Inom styrelsen diskuterades behovet av att göra en 
gemensam kraftsamling och genomföra en utvecklingsdag för att underlätta styrelsearbetet. Av 
olika skäl fick dessa ambitioner skjutas på framtiden. Vi har också haft en pågående diskussion 
om möjligheterna att hjälpa avsomnande kretsar. Flera förslag ska undersökas. 
 
Ekonomi 
Se separat bokslut. 
 
 
För Naturskyddsföreningen i Kronoberg 
Ulla Rundlöf, länsordförande 


