
 
 

 

 
 
 
 
Länsstämma 2011 
Länsstämma 2011 hölls i på Osaby utanför Växjö söndagen den 17 april. Sammanlagt deltog 16 
personer. Kretsarna i Alvesta, Växjö, Lessebo och Linnébygden skickade ombud. Glenn 
Sjöstrand valdes till mötesordförande och Pauline Lindstedt till mötessekreterare. Dagen 
inleddes med exkursion i Hästhagen med Annchristin Nyström som ledare. Efter gemensam 
lunch var det dags för stämmoförhandlingar och eftermiddagskaffe. De som ville kunde sedan 
deltaga i Smålands Naturs stämma på samma plats. 
 
Styrelsen 
Ordförande Ulla Rundlöf, Linnébygden 
Kassör Kaj Johansson, Alvesta 
Sekreterare Anna-Karin Nilsson, Växjö 
Övriga ledamöter: Peter Rolfson, Sunnerbo, Bengt Arnby, Växjö, Sven Nilsson, Linnébygden 
och Stefan Leo, Växjö (avgick under hösten)   
Fältbiologerna är för närvarande inte representerade. 
Suppleant: Pauline Lindstedt, Uppvidinge 
Revisorer: Georg Johansson, Alvesta och Ingrid Hugosson, Uppvidinge 
Revisorsuppleanter: Börje Svensson och Patrik Nilsson, båda Växjö 
Valberedning: Per Hansson, sammankallande, och Glenn Sjöstrand, båda Växjö 
Ledamot i Smålands Naturs styrelse: Annchristin Nyström, Växjö (vald på två år 2010) med 
platsen som personlig ersättare vakant 
Ombud till Smålands Naturs stämma: Kaj Johansson, Pauline Lindstedt och Karin Sahlström 
 
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden utöver årets stämma. Styrelsen 
har även provat andra former av nätbaserade möten som Skype och Type With Me med 
varierande resultat. 
Medlemsantalet i länet vid årsskiftet var 3 279 personer, vilket är en mindre nedgång jämfört 
med året innan. 
 
Aktiviteter 
Styrelsens vidare arbete inom riksprojektet Starkare länsförbund och tankarna om att inrätta ett 
länskansli ledde under året till en ansökan om medel för att inrätta en kanslitjänst på halvtid. Mot 
slutet av året kom glädjebesked från riks: Vi tilldelas projektmedel för i första hand två år 
motsvarande en halvtidstjänst med kringkostnader, med möjlighet till förlängning i ytterligare 
två år. Styrelsen arbetar fram riktlinjer för tjänsten i samband med den nya verksamhetsplanen. 
 
Under året har vi synts i olika medier med stort fokus på varg och rovdjurspolitik under hösten.  
En ung varghona etablerade sig redan i maj i trakterna mellan Älmhult och Hamneda. Under 
sommaren gjorde vargen inte stort väsen av sig, men eftersom hon var utrustad med halsband 
med radiosändare hade myndigheter och andra full insyn i hennes förflyttningar. Mot slutet av 
augusti kom det första angreppet mot tamdjur när några får blev rivna. Detta skulle följas av 
flera. Under hösten tog Naturvårdsverket beslut om skyddsjakt vid ett par tillfällen och den 12 
november sköts Kynna, som vargen kallades efter sin födelseplats utanför Delary. Närvaron av 
stationär varg i länet gjorde att vi i augusti planerade in ett informationsmöte om rovdjur, men 
när vi valde att lägga mötet i Loshult på andra sidan länsgränsen för att få med även Skåne 
länsstyrelse i panelen anade vi inte vilket tryck det skulle bli i frågan längre fram på hösten... 
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För att nå ut till alla medlemmar i länet skickade vi med en inbladning i Sveriges Naturs 
septembernummer med information om höstens aktiviteter. Fyra olika programpunkter 
planerades in och genomfördes med gott resultat. Anders Wijkman lockade en yngre publik när 
vi bjöd in till föreläsning den 27 september om Tillväxtens dilemma. Drygt 200 personer kom till 
föreläsningen i IKEAsalen på Linnéuniversitetet. Minst lika många trängde in sig i 
församlingshemmet i Loshult, där vi tillsammans med Naturskyddsföreningen Linnébygden 
anordnade informationsmöte med rubrik Leva med rovdjur den 5 oktober. För att ge en så bred 
information som möjligt hade vi bjudit in en expertpanel med företrädare för länsstyrelserna, 
Grimsö forskningsstation, Jägareförbundet i Skåne och Osby Naturbruksskola samt en 
rovdjursspårare som visade ett bildspel om spår och angrepp på tamdjur av olika rovdjur. 
 
Under hösten fick länsförbundet ett ansikte på Facebook och genom ett digitalt upprop anmälde 
sig ett 40-tal intresserade till aktionen Stängsla för vargen. Tanken var att genom en aktiv insats 
hjälpa djurägare att skydda tamdjur mot varg och andra rovdjur. Företaget LG-produkter 
sponsrade stängselmaterial till en 3 ha stor beteshage utanför Eneryda. Under helgen 19-20 
november deltog ett 20-tal frivilliga i arbetet med att sätta upp femtrådigt elstängsel med 
trästolpar vid Lille Petter Johans stuga. Mediabevakningen var stor med inslag om 
stängslingsaktionen i både tidningar och lokala radio- och TV-inslag. Ulla debatterade 
vargfrågan med LRF-basen i en direktsändning på Smålandspostens webb-TV, vilket var 
premiär för allmänna diskussioner utanför sportsfären i det forumet. 
 
För att uppmärksamma rikstemat Rädda mannen, som handlade om hotet från de många 
kemikalier som finns i vår vardag, anordnade vi en filmvisning av Underkastelsen i Växjö på 
Fars dag. Eftersom kemikalierna hotar att slå ut den manliga reproduktionsförmågan tyckte vi att 
det var en lämplig dag att manifestera detta. Ett 30-tal personer tittade på filmen och deltog i den 
efterföljande diskussionen. För att möta det missmod som insikten om kemikaliecocktailen kan 
ge upphov till hade vi anlitat Weronica Rehnby som diskussionsledare och deltagarna bidrog 
med flera konstruktiva förslag till förbättringar. 
 
Länsförbundet är medlem i Rädda Uttern, Miljöresurs Linné, Smålands Natur och Bräkneåns 
vattenråd. Vi har deltagit i samrådsmöten med länsstyrelsen och skogsstyrelsen, bland annat med 
strategiska samtal om värdefulla miljöer och sektorsrådet för skog. Sven skrev ett yttrande över 
Skötsel- och åtgärdsplan 2011 för kulturreservatet Råshult. Föreningen har genom Kaj en plats 
om ersättare i länets viltförvaltningsdelegation. Kaj har vidare deltagit i Miljörättskurs i 
Karlskrona och en utbildningsdag i utterspårning. Han representerar även föreningen i Bräkneåns 
vattenråd. Ulla har deltagit i Skogsnätverkets möten och Kurs för natursnoksledare i Siljansnäs. 
Hon har även deltagit i länsordförandekonferenser i Stockholm respektive Vålådalen. Pauline 
och Kaj deltog i Smålands Naturs stämma på Osaby. Ulla åkte som länsförbundets representant 
till Rikskonferensen i Eskilstuna. 
 
Arbetet med verksamhetsplanen pågår fortlöpande och införandet av en åtgärdslista har 
underlättat när det gäller att se till att de beslutade insatserna blir genomförda.  
 
Ekonomi - Se separat bokslut. 
 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen Kronoberg  
 
 


