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FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragningslista
Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns länsstämma 2021

Tid: Söndagen den 25 april  2021, kl. 09.00 - 15.00
Plats: Zoom

§ 1. stämmans öppnande

§ 2. val av ordförande för stämman 

§ 3. anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 

§ 4. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 

§ 5. fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

§ 6. upprop och fastställande av röstlängd

§ 7. styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut

§ 8. revisorernas berättelse 

§ 9. fastställande av resultat- och balansräkningar 

§ 10. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

§ 11. fastställande av verksamhetsplan 

§ 12. beslut om antalet styrelseledamöter 

§ 13. val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen 

§ 14. val av övriga styrelseledamöter 

§ 15. eventuella fyllnadsval 

§ 16. val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

§ 17. val av valberedning 

§ 18. nominering av kandidater till riksföreningens valberedning att 

rapportera till riksföreningen senast 17 maj riksstämmoår 

§ 19. ärenden som styrelsen förelägger stämman 

§ 20. ärenden som väckts genom motion 

§ 21. stämmans avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Svenska Naturskyddsföreningen bildades 1909 och är en partipolitiskt och religiöst 
obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är organiserad i 
kretsar, länsförbund och riksförening som var för sig är juridiska personer med eget 
ansvar och med egna stadgar vars innehåll inte får vara oförenliga med 
Naturskyddsföreningens stadgar.

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län är ett av 24 länsförbund i Sverige. 
Länsförbundet bildades 1958 och har egna stadgar, som senast antogs 2013.04.14. Dessa 
finns att ta del av på nätet eller delvis här nedan.  

Naturskyddsföreningen ska:
● verka för att väcka och underhålla känslan hos människor för naturen 

och dess värden,
● verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter 

naturens förutsättningar,
● väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård,
● verka för skydd och vård av värdefull natur bland annat genom 

markförvärv eller på annat sätt,
● bedriva informations och bildningsverksamhet,
● söka samarbete med andra organisationer för att gagna natur och miljö.

Adress: ℅ Johanna Nilsson, Hektarvägen 53, 954 42 Södra Sunderbyn
Org.nr: 897900-4242
Bankgiro: 278-1730
Swish: 123 609 69 78
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2020

2020.03.08 – 2020.12.31
Ordförande Marcus Lidström, Bureå
Vice ordförande Henrik Blom, Kalix
Kassör Kristina Berglund, Boden
Sekreterare Kjell-Arne Johansson, Luleå
Ledamot Nina Pettersson, Boden
Ledamot Maj Aspebo, Koskullskulle
Ledamot Johan Lindqvist, Sangis
Suppleant Maria Juin, Piteå
Suppleant Björn Lundquist, Kiruna

2019.04.14 – 2020.03.08
Ordförande Per Nilsson (avgick 2019.10.22)
Vice ordförande Marcus Lidström, Bureå
t.f ordförande Marcus Lidström, Bureå (från 2019.10.22)
Kassör Kristina Berglund, Boden
Sekreterare Nina Pettersson, Boden
Ledamot Kjell-Arne Johansson, Luleå
Ledamot Johan Lindqvist, Sangis
Ledamot Maj Aspebo, Koskullskulle
Ledamot Maria Juin, Piteå
Suppleant Petter Esberg, Boden

Bokföringstjänst: Töre Teknik och Redovisningstjänster.
Styrelsens arbetsgivarrepresentant utgjordes av Kristina Berglund
Revisorer: Kennerth Moberg, Överkalix och Curt Gyllemalm, Överkalix 
Revisorssuppleanter: Kalle Söderholm och Mattias Johansson
Valberedning: Urpo Taskinen, Vittangi (sammankallande), Per-Anders Malmberg, Luleå och Anna 
Winther, Jokkmokk.

KONTAKTPERSONER & ANSVARSOMRÅDEN 2020

Arbetsgrupper Styrelsens kontaktperson Gruppansvarig
Skogsgruppen Maj Aspebo Maj Aspebo, Maud

Söderholm Häll, Vivi Eriksson
Hav- och vattengruppen Henrik Blom Vakant
Klimatgruppen Nina Pettersson Kjell-Arne Johansson
Gruvgruppen Björn Lundquist Birgitta Seb-Olsson
Arbetsgivargrupp Kristina Berglund Kristina Berglund
Natursnokarna / Snoklok Vakant Dirkje Sörlin
Vindkraftsgruppen Inaktiv/Björn Lundquist Vakant

Föreningens representanter i Viltförvaltningsdelegationen (VFD) har varit Lars Backman och Linda 
Edin (ordinarie) samt  Rune Lindqvist (ersättare). 
Föreningens representanter i Programrådet Regionala Skogsprogrammet:  inga varaktiga 
representanter. Uppgiften har fördelats på ett antal olika personer under året.
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LÄNSFÖRBUNDETS ORGANISATION 2020

LÄNETS MEDLEMMAR 2020

OBS! 
Till följd av riks nya rutiner om vilka uppgifter som registreras i medlemsregistret (nu behövs 
personnr också för familjemedlemmar)  blev ca 30 000 familjemedlemmar borttagna från 
registret under hösten 2019. Denna justering syns nu i 2020 års statistik. Minskningen bygger 
på en förändring av definitionen ”medlem” snarare än en reell minskning av antalet 
medlemmar.

2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31
Betalande medlem  1947 1971 1972
Familjemedlem  1529 1577 1152
Ständig-/hedersmedlem  4 5 4
Totalt  3480 3553 3128

2014     2015        2016       2017        2018       2019 2020

3602    3483    3471    3363    3480    3553    3128

Styrelsen för Naturskyddsförening i Norrbottens län sköter de löpande ärendena, ekonomin 
och samordnar kontakten från arbetsgrupperna. Under år 2020 har styrelsen haft 12 
protokollförda möten, varav 1 heldagsträff i Gällivare, de övriga som digitala möten i 
verktyget teams (förutom konstituerande).
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KRETSAR Fullbet. Ständig-/ Familje Totalt
medlem hedersmedlem medlem

Boden 222 0 123 345
Gällivare 131 0 45 176
Haparanda 39 0 22 61
Kalix 126 0 70 196
Kiruna 166 0 88 252
Luleå 723 2 431 1156
Piteå 273 1 180 454
Älvsbyn 42 0 31 72
Övertorneå 40 0 32 72
Jokkmokk 104 1 69 174
Arvidsjaur-Arjeplog 51 0 26 77
Överkalix 12 0 6 18
Pajala 43 0 31 74
 



SUMMERING 2020

2020 blev som vi alla vet ett år som kommer att gå till historien. Coronapandemin 
påverkade hela världen, restriktioner infördes och människor insjuknade och avled. Vi fick 
som alla andra ge avkall på fysiska möten och träffar till förmån för digitala. Samtidigt 
visade pandemin att samhället faktiskt kan ställa om snabbt och effektivt när det krävs. 
Många klimatskadliga verksamheter minskade i pandemins spår och vi lärde oss att 
umgås utomhus och digitalt på helt nya sätt. För länsförbundet innebar pandemin att flera 
av våra planerade projekt fick ställas in eller flyttas, bland annat Forskningsresan som 
skulle gå av stapeln i Norrbotten, delar av Postkodstiftelseprojektet ”Kan man äta myror” 
och LONA-projektet Upptäck Gammelskogen som sköts fram till 2021. Skogsgruppens 
gedigna arbete har fortsatt under året samtidigt som skogsfrågorna tagit allt mer plats i 
debatten. Gruvgruppen och klimatgruppen har, trots mycket begränsade resurser, bidragit 
med viktiga insatser under året. Ett område som vi börjat jobba med under året och avser 
förstärka framåt är vindkraften där Sverige och Norrbotten står inför en enorm utbyggnad 
de kommande åren. Vi har under året också blivit påminda om det akuta behovet av ökade 
resurser och engagemang kopplat till mängden förfrågningar och ärenden som inkommer 
till länsförbundet, inte minst via kansliet och verksamhetsutvecklaren som drar ett 
enormt lass. Vi fortsätter dialogen med rikskansliet kring denna fråga. 
Nu hoppas vi att vi snart kan få träffas fysiskt, inte minst tillsammans i grupp ute i skog 
och mark!

Pärlemormoln över Kiruna 
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Kalixkretsen ordnade, planerade och genomförde stämman 6-8 mars på Kalix folkhögskola.
 
Deltagare: ca 50 st
Tema: Vatten och våtmarker
Mat: Kalix Folkhögskola
Musik: Bernt Selberg
Aktiviteter: Prova på snöskovandring och fatbike samt Natursnoksaktiviteter
Föreläsare lördag: 

- Andreas Skarmyr och Mia Svedäng, rikskansliet föreläste om vatten, våtmark och 
strandskydd - hur ser situationen ut idag och vad vi kan göra för att förbättra den

- Linnea Bergendahl föreläste om undervattensmiljön längs Norrbottenskusten
- Andreas Skarmyr och Mia Svedäng, rikskansliet höll i en workshop om våtmarker 

och sötvatten: vad kan vi/vill vi göra
- Glenn Douglas från Sportfiskarna föreläste om laxens återkomst i de norrbottniska 

älvarna
Söndag årsmöte:

- 26 personer deltog, varav 16 ombud
Natursnoksaktiviteter: 

- Dieke Sörlin
Naturskyddspriset tilldelades:

- Gösta Eriksson, Boden för sin storslagna miljögärning i och med det långvariga 
arbetet för de årliga Skördefest- och miljödagarna i Boden, norrbottens största årliga 
arrangemang med miljö i centrum. 

Kommentar: Det var med stor sorg vi mottog beskedet om Göstas bortgång i februari 2021. 
Gösta förblir en stor inspirationskälla både som medmänniska och som miljökämpe.

LÄNSFÖRBUNDETS STÄMMA 2020
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DELTAGANDE I KONFERENSER OCH MÖTEN 2020

4 juni: Digitalt möte med forskare från SLU i Umeå om hur gruvan i Kaunisvaara 
påverkar sädgäss, tre personer från styrelsen deltog.

21-22 mars: Digital Länsordförandekonferens. Marcus deltog.

31 april: Digitalt evenemang: sjung in våren med Studiefrämjandet och 
Naturskyddsföreningen i Norrbotten: 
https://www.youtube.com/watch?v=0tX-Wi7pMQg

15 juni: Digital länsordförandekonferens med Riks. Kristina och Henrik deltog.

2 september: Digital workshop ”Framtidens energi” med Kristina Östman från riks.

6 september: Digital workshop ”Tio saker din kommun kan göra för klimatet" med 
Anders Friström från riks. Kristina och Nina deltog. 

20 oktober: Digital workshop för kretsaktiva i Norrbottens län, anordnad av 
länsförbundet, ca 50 deltagare. Kristina, Nina, Marcus och Maj deltog.

27 oktober: Webbinarium ”Tillsammans för samers rättigheter och naturhänsyn i 
Sápmi”. Nina deltog. 

14 oktober: Webbinarium ”Vittnesmål från skogen”.

5 november:  Webbinarium ”Hur kan ökad tillgänglighet till naturen ge högre tillväxt 
och förbättra folkhälsan?” Arrangerad av Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten 
och Luleå tekniska universitet. Nina deltog.

14-15 november: Digital länsordförandekonferens. Marcus och Kristina deltog.

23 november: Webbinarium ”Luften är fri” för intresserade organisationer och 
föreningar. Studiefrämjandet Norrbotten har sökt pengar från "Friluftslivets år 2021".  
Friluftslivets år 2021 är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket. 
Nina deltog.
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ARBETSGRUPPER 2020

● Aktse
För att fira och uppmärksamma att Naturskyddsföreningen har haft en del i 
Aktsehemmanet i 75 år trycktes en “jubileumsskrift” om Aktse, ett projekt genomfört av 
länsförbundet och Jokkmokk-kretsen som riksföreningen gav bidrag till. Skriften finns till 
försäljning och fri nedladdning. Slåttern i Aktse som ingår i Jokkmokk-kretsens 
verksamhet gick av stapeln i veckoslutet vecka 31. Länsförbundet har ansvarat för den 
grundläggande skötseln av stugan dvs. vedleverans och slyröjning av ängen. Dessutom har 
länsförbundet installerat en solcellsanläggning i stugan, som riksföreningen bekostat.

● Hav- och vattengruppen
Styrelsens ansvarige har under året arbetat med att skaffa sig kunskap om läget i länet 
och har bistått styrelsen med tankar och synpunkter till yttranden. Detta har lett till 
styrelsens synpunkter på torvtäkt i Saltmyran och att styrelsen ställde sig bakom 
riksföreningens yttrande om fiskereglering i Bottniska viken. Båda finns beskrivna 
nedan. Dessutom har styrelsen med gruppansvariges hjälp kunnat bevaka frågan om 
vattendirektivet och uppmärksammat problematik kring strandskyddsförslag via 
lokaltidningar.

● Skogsgruppen
Skogsgruppen har under året genomfört inventeringskurser i Norrbotten, Inventera mera. 
Det har startats lokala skogsgrupper runt om i länet. Maud Söderholm Häll, Vivi Eriksson 
och Maj Aspebo utgör ledningsgruppen. Skogsgruppen har stöttat Rågholmen i Kalix, 
samt Degerberget i Piteå. Lokala skogsgrupper finns i Gällivare, Jokkmokk, Piteå och 
Arvidsjaur. Vi hoppas kunna starta upp en grupp i Luleå under våren. Lokala grupper på 
respektive ort har jobbat med dessa ärenden. Maj Aspebo är kontaktperson mellan länets 
skogsgruppen och länsförbundet.

●   Klimatgruppen
Klimatgruppen har deltagit i ett antal arrangemang under året:
2 april: omställningsnätverkets webbinarium “Efter krisen: Ställa om istället för tillbaka”. 
4 juni: nätverksmöte - Energiomställningen i Sverige, föreläsning och workshop med 
Kristina Östman, energisakkunnig på Naturskyddsföreningens rikskansli.
2 september: webbinarium Hur säkrar vi en rättvis klimatomställning? Event av 
Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna samt Energi-workshop med 
Naturskyddsföreningen. 
Oktober-december: ”Ett hållbart liv” - studiecirkel på distans ledd av Linda Strandenhed. 

Under hösten 2020 har Nina Pettersson planerat för studiecirkeln “Klimatet och Vi” i 
samverkan med Hyresgästföreningen, Studiefrämjandet Norrbotten och 
Naturskyddsföreningen i Piteå, Luleå och Boden. Studiecirkeln startade i januari 2021.
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ARBETSGRUPPER 2020

● Arbetsgivargruppen
Länsförbundet deltog redan 2019 i riks utvärdering av de regionala kanslierna och bidrog 
med synpunkter till fortsatt utveckling av kanslierna. Detta arbete fortsatte under 2020 och 
frågan gällande arbetsgivaransvarets vara eller icke vara på länsförbundsnivå kom till ett 
avslut. Länsförbundet mottog det enligt oss negativa beskedet om att arbetsgivaransvaret 
fortsatt kommer att ligga på länsförbunden. Anledningen till beslutet var bland annat att 
tillräckligt stort stöd för en överföring av ansvaret till riksnivå saknades. Vidare påbörjades 
under året ett arbete med att förnya avtalet mellan riks och länsförbundet gällande regionala 
kanslier. En arbetsgrupp med tre förtroendevalda från olika delar av landet tillsattes och 
arbetsgivargruppen bidrog med synpunkter till denna. Det nya avtalet trädde i kraft 1 januari 
2021.

Det har under året förts en löpande diskussion inom länsförbundet och gentemot riks 
gällande det stora behovet av ökade resurser till länet. Här har bland andra Johanna Sandahl, 
Karin Lexén och Lotta Silfver deltagit i samtal med verksamhetsutvecklaren och 
representanter från styrelsen. Riksstyrelsen beslutade under året att  skjuta till 1,6 miljoner 
kronor extra från och med 2021 för att stärka de regionala kanslierna. Detta innebär för 
länsförbundet välbehövligt ökade resurser.

Vidare fördes dialog med Linda Strandenhed där projektanställningsavtal slöts för 
projektledning av ”Upptäck gammelskogen” med start i januari 2021.

Under året har främst Kristina Berglund, men även Marcus Lidström deltagit i 
återkommande möten med riks gällande arbetsgivarfrågor och regionala kanslier. Kristina 
Berglund har som arbetsgivarrepresentant haft kontinuerliga möten och avstämningar med 
verksamhetsutvecklaren. 

● Fältbiologerna
Försök att starta Fältbiologerna i Norrbotten har skett vid tidigare tillfälle men vi är  glada att 
meddela att det var under 2020 det skedde! Tack vare Mollie Lannebo och Isac Carlsson 
kunde Fältbiologerna dra igång med Kiruna som bas och strax efter startades det även en 
klubb i Luleå med Linnea Backman som ordförande. Något som vi är otroligt glada över och 
välkomnar varmt! Tillsammans gör vi skillnad!

● Natursnokarna och snoklok
Rikskansliet har utvärderat snokverksamheten i landet och snoklok (Dieke) har därför 
kontaktat länets kretsar under våren 2020. Trots Corona-pandemin har vi ändå lyckats med 
en hel del barnaktiviteter. Luleå, Älvsbyn och Boden har natursnokat detta år. Jokkmokk har 
haft barnverksamhet inom Vuovddaprojektet med fokus på fåglar och bl a byggt fågelholkar 
och fågelautomater. Och under hösten har det startats en natursnoksgrupp på arabiska i 
Luleå, den enda i landet! Rikskansliet har satsat på regelbundna digitala utbildningar för 
natursnoksledare. Från länet var en deltagare med från Piteå.  Naturfalken (ett slags 
simborgarmärke för artkunskap) har kunnat tas i Gammelstadssviken under ett 
samarrangemang med NOF och i Boden på Svampens dag. 
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ARBETSGRUPPER FORTS. 2020

● Gruvgruppen
Bestående av: Birgitta Seb-Olsson, Ulf Johansson och Björn Lundquist.
Nyligen anslutna är Birgitta Fernström och Lars Fernström.
Sammankallande är Birgitta Seb-Olsson. Studiecirkeln fortsatte med fem digitala möten 
för att slutföra tidigare påbörjad gruvbroschyr ”Det finns inga gröna gruvor”  som nu har 
färdigställts. Studiefrämjandet ansvarade för tryckning och utskick har skett  till 
kretsarna i början av 2021.      
Utveckling inom gruv- och metallindustrin samt yttranden;  FN (kommittén för 
avskaffande av rasdiskriminering, CERD) vill att Sverige för gott stoppar den 
omdebatterade nickelgruvan i Rönnbäck och uppmanar samtidigt Sverige till att revidera 
lagstiftningen kring gruvdrift, så att inga större industrietableringar i det samiska 
området tillåts utan samernas samtycke - ett uttalande som kan få stor betydelse 
framgent. Regeringen avvisade Bolidens överklagan mot Bergsstatens nekande att 
bevilja koncession för gruvan i Laver före Natura 2000 ansökan hade beviljats. Boliden 
har begärt rättsprövning av regeringens beslut. Bolidens planer för Liikavaara vid Aitik 
har ännu inte avgjorts av Mark- och miljödomstolen. Boliden har vidare haft samråd 
angående en ansökan om dammsäkerhets-åtgärder vid Aitik. Talga har lämnat in en 
ansökan om koncession för Nunasvaara södra, väster om Vittangi och har nyligen på 
samråd lämnat planer för tre ytterligare underjordsgruvor Nunasvaara norra, Niska norra 
och södra. Talga och LKAB har vidare aviserat ett eventuellt samarbete kring dessa 
grafitbrytningar. Tvisten om miljötillståndet för Kaunis Iron finns fortfarande hos Mark- 
och miljödomstolen. Vattenfall och Kaunis Iron har tecknat en avsiktsförklaring om att 
utveckla en fossilfri och elektrifierad gruvdrift vid järnmalmsgruvan. Gruvgruppen har 
medverkat till yttranden avseende Aitik, Nunasvaara och Niska.

Ekonomi
För sammankomster och framtida tryck av broschyr äskades medel vid nystart i 
november 2018. Summan var 10 000 kr.   

Summering och förhoppning
För att underlätta för arbetsgruppen gjordes en förteckning av  kontaktpersoner i 
Norrbotten som bevakar sitt närområde, när det gäller nyheter kring  bolagens nya 
gruvetableringar, ansökningar eller nuvarande gruvor i drift med planerad expandering. 
Vi behöver fler intresserade personer för att täcka upp dessa 31 olika områden.

● Vindkraft
En fortsatt kraftfull utbyggnad av vindkraftsparker i Norrbotten förestår. Vår och 
samebyarnas överklagan av beslutet avseende parken V Överkalix (Hällberget) kommer 
att fortsatt hanteras efter förhandlingar i Mark- och Miljödomstolen under 2021. Vi har 
yttrat oss över Vattenfalls ansökan om att anlägga  en park V Kaunisvaara 
(Käymävaara). Vi föreslår avslag. Vattenfall har aviserat ytterligare en ansökan under 
2021 gällande en park SV Tärendö (Selkävaara). En ny rapport om vindkraft kommer att 
redovisas från riks under våren. Intrycket från en redovisning för länsordförandena 
tycker vi ger intrycket att kravet på “rätt plats” har fått en förstärkning.
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KONTAKTER MED MEDIA 2020/2021
2020-01-13: NSD: Striden om vindkraften
https://nsd.se/artikel/striden-om-vindkraftsparken-fortsatter/pr59k9wl

2020-02-04: NSD: Hård kritik mot skogsstyrelsen
https://nsd.se/artikel/hard-kritik-mot-skogsstyrelsens-utredning/wjozkn1l

2020-02-18: Upprop: Kris i Skogen - agera nu!
https://www.norrbotten.snf.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Upprop_Kris-i-skogen_18-feb
-2020.pdf 

2020-03-10: Oavsett vad Sveaskog och Sundqvist hävdar är situationen akut!
https://www.altinget.se/miljo/artikel/oavsett-vad-skogsstyrelsen-och-sundqvist-havdar-ar-situation
en-akut 

2020-03-11: Fyra röster: Sveaskog straffar samerna i Maskaure
https://skyddaskogen.se/fyra-roester-sveaskog-straffar-samerna-i-maskaure-400-hektar-ska-avverk
as-och-oever-9-000-hektar-skog-har-salts/ 

2020-03-13: Naturskyddsföreningen fördömer ökad rasism och våld mot samer efter Girjasdomen
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/naturskyddsforeningen-fordomer-okad-rasism-och-
vald-mot-samer-efter-girjasdomen 

2020-03-18: Öppet brev till Sveaskog - ni handlar djupt orättfärdigt
https://skyddaskogen.se/oeppet-brev-till-sveaskog-ni-handlar-djupt-oraettfaerdigt/ 

2020-03: Pressutlåtande från länsstämman om våtmarkens roll i naturen. SR P4 lokalradio

2020-03-20: Uttalande från Naturskyddsföreningen i Norrbottens länsstämma 2020: Vi har ingen tid 
att förlora
https://nsd.se/nyheter/vi-har-ingen-tid-att-forlora-nm5322952.aspx 

2020-05-25: NSD: Uppmärksammar biologiska mångfaldens dag
https://nsd.se/artikel/de-uppmarksammar-biologiska-mangfaldens-dag/kr2vxqvj

2020-11-16: NSD: Kampen om skogen
https://nsd.se/artikel/kampen-om-skogen-ingen-annanstans-i-sverige-ar-det-hugget-lika-mycket-so
m-har/5lzg09zr

2020-12-18: Insändare om Strandskyddsutredningen skickades till NSD, Kuriren och Pitetidningen

2021-01-18: DN artikelserie via Lisa Röstlund
https://www.dn.se/sverige/samer-turismforetag-och-miljororelsen-kritiserar-sveaskogs-avverkninga
r/

2021-01-19: DN:  Foton visar svensk avverkning
https://www.dn.se/sverige/deras-foton-visar-svensk-avverkning-all-skog-kommer-bli-plantage/

2021-02-02: Sveriges Natur: Oväntat samarbete kan rädda renbetet
https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/ovantat-samarbete-kan-radda-renbetet/

2021-02-02: Sveriges Natur: Både hopp och oro när Sveaskogs vd fick gå
https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/bade-hopp-och-oro-nar-sveaskogs-vd-fick-ga/

 2021-02-24: Haparandabladet: Grova brott mot sina miljöåtaganden
http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/grova-brott-mot-sina-miljoataganden/

Björn Mildh har under 2020 regelbundet skrivit öppna brev till Sveaskog som länsförbundet via 
ordförande Marcus Lidström och verksamhetsutvecklare Johanna Nilsson ställt sig bakom 
tillsammans med Leif Lundberg, Maskaure sameby. Breven och Björns viktiga arbete fortsätter.
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https://nsd.se/artikel/kampen-om-skogen-ingen-annanstans-i-sverige-ar-det-hugget-lika-mycket-som-har/5lzg09zr
https://www.dn.se/sverige/samer-turismforetag-och-miljororelsen-kritiserar-sveaskogs-avverkningar/
https://www.dn.se/sverige/samer-turismforetag-och-miljororelsen-kritiserar-sveaskogs-avverkningar/
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REMISSER OCH SAMRÅD 2020

2020-01-07  Överklagande av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Norrbottens beslut 2019-12-04,  diarienummer 551-12653-14, avseende tillståndet till Vasa 
Vind AB att anlägga och driva vindkraftverk på fastigheterna Talljärv 1:3, 2:3. 2:4 och 
Törefors 3:3 i Överkalix kommun

Yttrande över utredning om hållbar terrängkörning 2020-06-17. Naturskyddsföreningen i 
Norrbotten läns uppfattning är att de lämnade förslagen inte leder till det eftersträvade, 
vilket är en hållbar terrängkörning. Vi  anser att en i sak förändrad lagstiftning och andra 
åtgärder är nödvändiga och brådskande för att nå målet om en långsiktigt hållbar 
terrängkörning varför;
- mål måste konkretiseras, - förbud mot all terrängkörning vid sidan av led införs, - 
markägares rätt till egen mark tydliggöras, - maxfart för skoterkörning begränsas till 50 
km/tim och- högkamsmattor för snöskotrar förbjuds. Ett generellt förbud mot 
skoterkörning i området ”obrutna fjäll” (Miljöbalken 4 kap 5§) med den utökning det skulle 
omfatta i förhållande till de 16 regleringsområdena skulle mycket väl kunna ske och färd 
således endast vara medgiven längs allmänna skoterleder.Vi anser vidare att rennäringens 
intressen måste säkerställas.

Yttrande gällande fiskeregleringar i marina skyddade områden i Bottniska viken: 
2020-09-15 Länsförbundet ställde sig bakom riksföreningens yttrande 

Synpunkter på torvtäktverksamhet inom Saltmyran Arvidsjaur kommun 2020-10-28 
Länsförbundet har i ett samråd framfört sina synpunkter på torvtäkt-verksamheten. Efter 
att ha behandlat informationen i länsförbundets hav och vattengrupp och rådfrågat 
rikskansliets sakkunniga i området framförde länsförbundet synpunkterna att 
verksamhetens beräkning av utsläpp av växthusgaser kan göras tydligare och att företaget 
vid eventuell fortsatt verksamhet skall öka antalet provtagningstillfällen på utgående 
vatten. Samt att redovisningen av den tänkta efterbehandlingen är undermålig. Dessutom 
saknar vi företagets syn på det Naturvårdsverket benämner som ekologiska 
kompensationsåtgärder.

Yttrande över Vattenfall Vindkraft Sverige AB ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att 
få anlägga och driva 58 vindkraftverk på höjder i anslutning till byn Käymäjärvi i Pajala 
kommun. Förarbetet genomfördes i slutet av 2020 men yttrandet skickades in 2021-01-07. 
Vindkraften behövs i Sverige då vi är mitt inne i en enorm energiomställning, där kol och 
olja måste fasas ut. Samtidigt behöver vi el och energi. Lösningen är en kombination av 
minskad användning, energieffektivisering och utbyggnad av förnybar energi. För att klara 
omställningen behövs vindkraft i hela landet. 
Men det får inte ske på vilka villkor som helst. Vi anser att ansökan skall avvisas och 
således byggande av vindkraftparken ej skall medges främst med hänsyn till de kumulativa 
negativa effekterna för rennäringen som vindkraftparken bedöms få tillsammans med 
skogsavverkningarna inom samebyns område och gruvverksamheten i anslutning till 
Kaunisvaara. Skälet är vidare att ett unikt område med dokumenterade naturvärden ej 
ytterligare bör tillåtas förstöras.
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KANSLI NORRBOTTEN 2020

Det regionala kansliet är Naturskyddsföreningen kontaktpunkt i norra Sverige och vår 
roll är att stödja länsförbundet och kretsarna för att få till mer aktivitet och ett ökat 
samarbete i regionen. Vi samordnar och stöttar de regionala arbetsgrupperna och 
nätverken, arrangerar gemensamma träffar, utbildningsdagar och andra event där 
kretsaktiva kan knyta an med varandra. I arbetsgruppen gentemot kansliet ingick 
under 2020 Kristina Berglund.

Verksamhetsutvecklare  

Att året som gått varit en utmaning är en underskattning. Bara dagar efter länsstämman 
2020 slog Covid-19 till med kraft och behovet för Naturskyddsföreningen att internt snabbt 
ställa om blev en utmaning. Arrangemang fick skjutas upp, ställas in och några blev 
slutligen digitaliserade. För oss här i Norrbotten innebar detta att fysiska arrangemang så 
som LONA projektet Upptäck Gammelskogen fick skjutas upp till sommaren 2021. Även 
Forskningsresan som var planerad att gå av stapeln inom Maskaure samebys område fick 
ställas in.  

Men de vanliga administrativa kanslisysslorna kunde fortskrida och utökades till stor del 
på grund av den digitalisering som krävdes för att kunna genomföra möten, 
nätverksträffar och andra event. Möjligheterna för kansliet att närvara träffar och 
utbildningar arrangerade av rikskansliet ökade angenämt, något som har varit mycket 
uppskattat. 

Övrig kansliverksamhet har varit fortsatt fokus på samarbeten, där kontakten med 
naturfotograferna Marcus Westberg och Staffan Widstrand har haft betydande positiv 
effekt för bland annat skogskampen i Sverige. Vi har också arrangerat flertalet 
webbinarier tillsammans med rikskansliet, bland annat gällande vindkraft, skog och 
klimat.
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FACEBOOK 2020

ÅRET I BILDER 2020

De sociala medierna (Facebook, Twitter, Instagram) är viktiga kanaler för att snabbt nå 
ut till många men tyvärr har våran sida flertalet gånger blivit nerplockad av Facebooks 
algoritmer. Eftersom vi inte har en säker lösning har vi dessvärre endast en 
Facebookgrupp i dagsläget. Denna är till för att medlemmarna skall kunna 
kommunicera med varandra. 
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ÅRET I BILDER FORTS. 2020
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ÅRET I BILDER FORTS. 2020
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Jubileumskriften Aktse 75 år

Gruvgruppens broschyr 

Sveaskogs kalhygge på Laitavaara i Pajala kommun. 

Foto: Marcus Westberg 

Rävdalen/Djävulsklyftan

Styrelseträff i Gällivare/ Rävdalen



ÅRET I BILDER FORTS. 2020
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ÅRET I BILDER FORTS. 2020
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Naturskyddsföreningen i Norrbottens län 2020
Underskrifter för verksamhetsberättelsen

Marcus Lidström, ordförande Kjell-Arne Johansson, sekreterare

Kristina Berglund, kassör Maj Aspebo, ledamot

Johan Lindqvist, ledamot Nina Pettersson, ledamot

Maria Juin, suppleant

Töre Teknik och redovisningstjänster har skött länsförbundets ekonomi 
genom Kristina Enholm.

UNDERSKRIFTER
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Björn Lundquist, suppleantHenrik Blom, ledamot



EKONOMISK BERÄTTELSE 2020
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REVISIONSBERÄTTELSE 2020
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I länet har vi genom åren haft stort fokus på klimatet, gruvor, vindkraft och inte minst 
skogen. I fråga om skogen har vi och många andra organisationer arbetat länge och 
ihärdigt för dess bevarande. Därför är det med en positiv känsla vi tycker oss se att 
naturvårdens perspektiv kring det svenska skogsbruket får mer uppmärksamhet och 
utrymme i media. Dessutom har en del minst sagt tveksamma avverkningar lyckats 
avstyras. Det är vi mycket glada och stolta för. Det känns även som att länsförbundet har 
hittat ett vägvinnande arbetssätt som går att applicera inom andra områden vilket känns 
lovande för framtiden.

Till den tidigare bilden av naturvårdsarbetet kring länet Norrbotten med omnejd 
tillkommer stora förändringar. Det pratas järnsvamp, vätgas och batterifabrik. Det är 
faktorer som utan tvekan kommer få stor inverkan på miljön. Men hur stor och hur det 
kommer att slå är svårt att överblicka och blir en av länsförbundets utmaningar i det 
framtida arbetet.

Vad gäller föreningsarbetet har detta år inneburit stora utmaningar men också 
möjligheter. Kort sagt har vi kommit längre ifrån varandra fysiskt sett men närmare på 
det digitala planet. Länsförbundet hoppas kunna fortsätta med och utveckla arbetet 
gentemot länets kretsar i första hand men också de andra länsförbunden och rikskansliet. 
Dessutom är vi alltid intresserade av givande samarbeten med andra organisationer.

Sammantaget vill Länsförbundet såklart vara en del av lösningen och bidra till den 
genomgripande omställningen till ett hållbart samhälle som krävs för att värna jordens 
resurser. Vi vill fortsätta vara en stark röst i länet och stå upp för frågor kring klimat, 
biologisk mångfald, skog och energi.

Utöver nedanstående verksamhet kommer länsförbundet under verksamhetsåret fortsätta 
att bevaka och delta i debatt, besvara inkommande remisser, lämna in överklaganden, 
skriva under upprop, anordna länsstämma och annat årligt återkommande arbete.

VERKSAMHETSPLAN 2021
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VERKSAMHETSPLAN 2021

Uppstart vindkraftsgrupp
En uppstart är nu nödvändig, rekrytering av intresserade genom upprop under våren följt av 
en kurs understödd från Riks, senast under hösten 2021.

Gruvgruppen fortsättning
En konkret uppgift föreslås vara att i samband med den traditionsenliga 
nationaldagsinventeringen , som Kiruna-kretsen normalt gör, kraftsamla till en stor samlad 
insats vid Nunasvaara-Niska tänkta gruvområden. Markerna är dåligt inventerade och 
Gabna sameby önskar hjälp med ytterligare skäl mot den avsedda gruvexploateringen. Hög 
beredskap för fortsatta aktiviteter och yttranden gällande Kaunisvaara, Nunasvaara-Niska, 
Liikavaara, Laver och inte minst Kallak.

Skogsgruppen fortsättning 
Under 2021 kommer gruppen att fortsätta engagera fler intresserade, samt stötta de nu 
befintliga lokala skogsgrupperna i länet. Förhoppningarna är att kunna starta upp 
ytterligare lokala grupper. Som under tidigare år, kommer skogsgruppen att stötta olika 
uppkommande händelser i länet, i skogsrelaterade frågor. Aktiviteter planeras efter hur 
pandemin fortskrider.

Klimatgruppen fortsättning
Utvärdering av studiecirkeln Klimatet och Vi som genomförts i samverkan med 
Hyresgästföreningen, Studiefrämjandet Norrbotten och Naturskyddsföreningen i Piteå, 
Luleå och Boden. Fortsätta följa klimatdebatten och planera för fler digitala föreläsningar 
eller andra aktiviteter. 

Hav- och vattengruppen fortsättning
Engagera medlemmar i gruppen för att kunna bevaka dom aktuella frågorna i länet så som 
vattenkraft, återställning av vattendrag, strandskydd, biologisk mångfald, 
indikator/känsliga arter  och restaurering av våtmarker. 

Aktse
Länsförbundet fortsätter sitt arbete med att rusta stugan steg för steg. En ny diskbänk är 
inhandlad och ska installeras i stugan. Dessutom har en medlem och “stugvän” donerat en 
motorsåg till stugskötseln. Vilket tacksamt togs emot då den kommer att underlätta det 
arbete med slyröjning och vedleverans som länsförbundet utför. Utöver det är vi mycket 
glada att Fältbiologerna återigen kommer ha ett “läger i Aktse”. Senast var 1981 och nu är det 
alltså dags igen när Kirunas fältbiologer har bokat stugan ve 27.

Regionalt kansli
Som framgått med allt mer tydlighet de senaste åren är behovet av ett förstärkt regionalt 
kansli i Norrbotten enormt. Under 2021 kommer länsförbundet att administrera 
arbetsgivarfrågor för minst tre olika personer, ett viktigt ansvar som vi vill hantera så 
professionellt vi kan utifrån rådande förutsättningar. Länsförbundet kommer under 2021 att 
fokusera på att strukturera arbetsgivar- och kanslifrågorna på ett mer genomtänkt sätt. 
Detta för att skapa en mer långsiktigt hållbar arbetssituation för verksamhetsutvecklaren 
såväl som för styrelsen som arbetsgivare. Vi kommer också att fortsätta driva frågan om ett 
övertagande av arbetsgivaransvaret av rikskansliet och hitta former för samarbete med 
andra länsförbund i frågan.
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VERKSAMHETSPLAN 2021

Aktuella projekt

Upptäck gammelskogen
Är ett LONA-finansierat projekt som var tänkt för 2020 men som blev uppskjutet till 2021. 
Men i år är förutsättningarna goda att projektet genomförs. Projektledare, Linda 
Strandenhed är tillsatt och hon är i full gång med planeringen av projektet som ska 
genomföras i alla länets kommuner. Projektet riktar sig till kommuninvånare som vill se 
och vistas i en gammelskog. Målet är att höja kunskaperna och insikten om Norrbottens 
värdefulla gammelskogar och att locka nya grupper att uppleva och upptäcka 
gammelskogen och öka förståelsen för den biologiska mångfalden och skogarnas betydelse 
för klimatet.

Studiematerial Inventera Mera
Skogsgruppen startades 2019. Projektpengar söktes och beviljades för att utöka kunskapen 
om arter och hur inventering av skogar kan gå till. Kursen var både teoretisk och praktisk. 
Den startades upp på flera orter här i Norrbotten, och avslutades med inventeringstillfällen 
tillsammans med Helena Björnström och Sebastian Kirppu. Materialet som ska 
dokumenteras, är tänkt att kunna vara en bra hjälp för andra kretsar i landet som vill öka 
sin kunskap om skogens värde och utbilda fler till att inventera hotade skogar. 

Forskningsprojekt
Länsförbundet kommer att medverka i två spännande forskningsprojekt med start under 
2021. Att delta i dessa projekt ger oss möjlighet att bidra till forskning inom klimat- och 
hållbarhetsområdet, etablera nya viktiga kontakter och finansiera en del av vår verksamhet. 
Projekten är i sina tidiga stadier och vår medverkan kommer att förtydligas under 
kommande år.

MISTRA inclusive Climate Action: Keith Larson, klimatforskare vid Abisko 
Naturvetenskapliga Station/Umeå universitet har sökt forskningsmedel från Stiftelsen för 
miljöstrategisk forskning (MISTRA) tillsammans med ett forskarteam från LTU, Umeå och 
Karlstads Universitet. Projektet fokuserar på hur ojämlikheter skapade av klimatkrisen och 
policys ämnade att motverka denna kan lindras. Ett grundantagande är att vissa samhällen, 
t ex Norrbotten, drabbas olika jämfört med landet i stort samt att kvinnor och 
ursprungsbefolkningar är speciellt utsatta för risker. Projektet är fyraårigt men kan 
förlängas till ett åttaårigt. Länsförbundet har tackat ja till att vara partner i projektet.

Connecting Arctic Research Perspectives and Education (CARPE): Ruth Varner professor i 
Earth systems research vid Universitetet i Hampshire forskar på bl.a. gaser och metaller i 
ekosystemen och hur så kallade hotspots för t ex. kvicksilver påverkar miljön. Vår 
medverkan innebär bland annat att länsförbundet/kansliet kommer att hålla en digital 
föreläsning per år för studenter samt medverka på plats i Abisko tillsammans med 
forskningsstudenter. 

Tillsammans i Sápmi
Projektet syftar till att utöka vårt samarbete med samebyarna i Norrbotten till att innefatta 
fler (i dagsläget samarbetar vi med tre samebyar). Målet är att tillsammans med så många 
samebyar som möjligt säga nej till avverkning i hänglavsskogar och trakthyggesbruk på 
Sveaskogs marker. För att ta vårt befintliga partnerskap med samebyarna till en ny nivå 
samarbetar vi i projektet med en av världens bästa naturfotografer, Marcus Westberg. 
Marcus fotografier och storytelling kring kalavverkningar av viktiga renbetesmarker med 
höga naturvärden kan bidra till nationell såväl som internationell publicitet kring det 
destruktiva skogsbruket i Sverige och bidra till att påverka debatten och beslutsfattare i 
frågan. 27



BUDGETFÖRSLAG 2021
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SLUTORD 2021

Styrelsens slut/tackord
Året som gått har präglats av pandemin, och fler har 
insett värdet av att vistas i naturen. Vi ser fram emot

2021, och att vi ska kunna utveckla föreningen ännu mer 
tillsammans med er alla. 

Nu kör vi!
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MOTION 2021

Skogsmanifestationsdag för att värna skogen – Motion till 
Naturskyddsföreningen i Norrbottens länsstämma 2021

 Bakgrund

Granskande journalistik och reportage i media både nationellt och internationellt, men 
knappt märkbart i Norrbotten, har blottlagt för en bredare allmänhet och beslutsfattare de 
problem och skador som trakthyggesbruket med monokulturer av virkesplantager orsakar. 
Problem som vi naturskyddare redan kände till men som nu blir mer allmänt kända.

Skogsindustrin, som Dagens Nyheter visat, har lagt 150 miljoner kronor på propaganda för 
att pränta in föreställningen att pågående trakthyggesbruk är hållbart, och de kommer 
givetvis att fortsätta och troligen öka sina insatser för påverkan efter senaste årets 
avslöjanden. Lobbying och påverkan på beslutsfattande politiker kommer inte att minska, 
snarare tvärtom. Skogsbolag, LRF, karriärister, vissa lokalpolitiker och vissa fackföreträdare 
som sitter i knä hos skogsindustrin, samt en del forskare som vigt sitt liv åt ökad 
biomassaproduktion, kommer att trycka på hos beslutsfattare för att fortsätta 
trakthyggesbruket.

Att ett problem har uppmärksammats i media innebär inte med någon automatik att 
beslutsfattare vidtar de åtgärder som behövs. De kan titta bort, ligga lågt eller på annat sätt 
invänta att stormen går över.

Det är organisering och mobilisering av skogsvänner i denna situation som kan driva på 
beslut om omprövning. Därför behöver naturskyddare gå samman med andra grupper och 
personer som reagerat mot trakthyggesbruket, och därför behöver vi synas och protesteras i 
ett skogslän. Det är särskilt verkningsfullt året före ett valår och en höst när det är kyrkoval 
då kyrkan förvaltar mycket skog. 

Därför föreslår jag en skogsmanifestationsdag för att många människor, grupper, 
verksamheter och organisationer ska kunna samlas, utbyta erfarenheter och gemensamt 
uttrycka sin kritik mot trakthyggesbruket på ett riktat sätt till media, politiker, 
kommuntjänstemän och andra beslutsfattare i nyckelroller tar intryck av dagen och den 
opinion som då kommer till uttryck. Manifestationsdagen kan knyta ihop kritiken som 
framförts mot skogsindustrin med de utbildningssatsningar som skett i skogsnätverket och 
för skogsbruk utan hyggen.

Forts. på nästa sida
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MOTION 2021

Forts. från föregående sida

Jag/vi föreslår länsstämman att besluta

- att Naturskyddsföreningen i Norrbottens län arrangerar en skogsmanifestationsdag 
för att samla människor och grupper som är drabbade och kritiska till 
trakthyggesbruket och den pågående skogsskövlingen, helst i form av ett fysiskt 
opinionsbildande och inspirerande massmöte utomhus i höst efter avklingad 
pandemi

- att länsförbundets styrelse medverkar i planering och genomförande av 
manifestationsdagen, budgeterar för ändamålet och avsätter tid för kanslipersonal 
för att mobilisera deltagare, planera och genomföra manifestationsdagen 
tillsammans med skogsnätverket

- att bjuda in och utforma skogsmanifestationsdagen tillsammans med 
hyggeskritiker verksamma inom rennäring, naturturism, hyggesfritt skogsbruk och 
skogligt mångbruk, naturvård, friluftsliv, hälsoforskning, fritidsfiske, 
svampplockning

- att förmå andra organisationer, grupper och intressen att vara med och bidra till 
dagens finansiering, samarrangera med Studiefrämjandet och överväga entré, 
deltagaravgift eller evt intäkter från fikaförsäljning

- att utforma ett program med varierande aktiviteter för att lyfta fram budskapet med 
tal, föredragshållare, bildvisning, filmer, musik, tävlingar, konst, kultur, litteratur, fika 
och samkväm med plats för samtal på en lämplig plats där vi kan hålla avstånd om 
nödvändigt

- att ha en flexibilitet vid utformning och genomförande om fortsatta 
Coronarestriktioner gör att dagen måste genomföras som en digital distansträff, 
eller genomföras som fysiskt arrangemang i större eller mindre skala utifrån 
budget, personengagemang och andra förutsättningar, eller om lämpligast 
senarelägga det

Luleå 2021-03-25
Lars Andersson
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Skogsmanifestationsdag för att värna skogen - svar från styrelsen

Först och främst vill vi tacka motionären. En välskriven motion som visar på ett 
engagemang för föreningen och dess arbetsformer, en vilja att utveckla föreningen och inte 
minst hjälpa styrelsen att staka ut riktningen för föreningen. 

Vad gäller själva motionen i fråga delar vi i styrelsen den bild och analys av läget som 
motionären målar upp.  De ökade antalet granskande reportage om skogsbruket är 
glädjande men gör på intet sätt att vi som förespråkar naturvårdsintressen kan tona ner oss 
i debatten eller nedprioritera frågan i tron om att den ändå rullar vår väg. Nu bör vi 
kraftsamla, inom vår förening och tillsammans med andra organisationer för att få pendeln 
att svänga åt vårt håll, särskilt vad gäller debatten angående trakthyggesbruket.

Även om styrelsen som sagt håller med om själva andemeningen i motionen anser vi att 
motionen är väl konkret och precis i vissa avseenden, främst vad gäller tidsplanen. 
Styrelsen anser att risken med att anta denna motion är att det skulle låsa för mycket tid 
och resurser från styrelsens övriga verksamhet. Därför föreslår styrelsen vissa justeringar 
av motionen.

Styrelsen föreslår att åta sig:

- Att styrelsen tillsammans med andra medlemmar bildar en arbetsgrupp som får i 
uppgift att försöka organisera en Skogsmanifestationsdag likt den som efterfrågas i 
motionen. Arbetsgruppen ska ha eget mandat att besluta om när en sådan dag 
kan/skall genomföras. 

- Att initialt budgetera för och avsätta kanslitid för arbetsgruppens arbete och sedan 
vara beredd att tillskjuta medel för genomförande av dagen. 

- Att motionärens detaljerade skrivelse kan utgöra ett sorts arbetsdokument vid 
arbetsgruppens planering. 

- Om motionen skulle antas direkt av stämman enligt motionärens förslag vill 
styrelsen inte förbinda sig att uppfylla alla att-satser utan i dialog med motionären 
överenskomma om vad som blir möjligt att genomföra. 
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