Verksamhetsberättelse
Inledning
År 2019 med Länsförbundet var intensivt med stort engagemang i olika relevanta
frågor.
Relativt stor vikt har lagts på jakt/viltförvaltningsfrågor, vilket har berott på yttre
omständigheter; Naturvårdsverket har sett över jakttiderna och därmed gett oss
tillfälle till yttrande. Tävlingen Rovdjurskampanjen har åter kommit igång vilket
tillsammans med vinterns beviljade licensjakt på lodjur har givit oss anledning att
reagera.
Skogsgruppen arbetar oförtrutet vidare och pekar på både ändringar,
missförhållanden och ibland förbättringar vad gäller driften i skogen och även
bildanden av naturreservat m.m.
Tillsammans med övriga förbund kring Vättern kämpar arbetsgruppen vidare mot alla
hot mot Vättern Där har skördats ganska stora framgångar med hjälp av juristen
Gunilla Högberg-Björk. Riks bidrar här med större summor för denna goda sak.
Detta år har vi kunnat hjälpa till med bildandet av två nya våtmarker i länet eftersom vi
kunnat söka pengar från en fond under Naturskyddsföreningen Riks paraply.
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Styrelse, revisorer och valberedning
Perioden 2019-01-01 - 2019-12-31
Ordförande
Göran Toss, Linköping/Barbro Carlberg, Åtvidaberg
Ledamot (vice ordf.)
Jonas Nordén, Godegård/Göran Toss, Linköping
Ledamot (kassör)
Rolf Ström, Motala
Ledamot (sekreterare)
Barbro Carlberg, Åtvidaberg/ambulerande
Ledamot
Cecilia Ambjörn, Norrköping
Ledamot
Sigrid Nilsson, Norrköping
Ledamot
Maria Gustavsson, Linköping
Suppleant
Kjell Antonsson, Ödeshög
Revisor, sammankallande
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant

Bo Tufvesson, Finspång
Sven-Erik Pettersson, Finspång
Anvor Larsson, Söderköping
Lars Hedenström, Söderköping

Valberedningen är Kinda/Ydre, Linköping och Söderköping, där Kinda/Ydre är
sammankallande.
Styrelsemöten 2019: 11 tillfällen, varav två tillsammans med kretsarnas ordförande.
Länsstämma
Länsstämman hölls den 28 april på Vårdsnäs stiftsgård, Brokind.
Under förmiddagen berättade Frida Gårdmo, stiftets klimathandläggare, om kyrkans
arbete för klimatet och den biologiska mångfalden.
Rebecka Hovenberg, kommunalråd i Linköping, var mötesordförande. Hon berättade
efter dessa om kommunens arbete för att återställa vandringsvägar i vattendragen.
Östergötlands natur- och miljövårdare 2019.
Utmärkelsen tilldelades Ulf Hjulström, Västertryserum, för 60 års okuvliga
ansträngningar till framför allt havsörnens fromma.
Motivering:
Ulf Hjulström har under många decennier outtröttligt arbetat för att gynna havsörnen i
synnerhet och naturen i allmänhet.
Med stor egen insats har han lyckats hjälpa till att stärka havsörnens livsvillkor,
utfordra den, skydda den från avverkningar och vindkraftshot och för få arten
livskraftig.
Deltagande i kurser, konferenser och seminarier
2019-12-04 Göran Toss och Andreas Larsson deltog i Skogsstyrelsens seminarium
om det nationella skogsprogrammet, Stockholm. Göran Toss deltog på
Länsordförandekonferens och Rikskonferens.
Regionalt kansli
Det regionala kansliet i Växjö, som betjänar Kronoberg, Jönköping, Kalmar och
Östergötland, är under diskussion om dess framtid. Beslut kommer från efter
länsordförandekonferensen.
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Representation i andra organisationer
Naturskyddsföreningens nationella gruvarbetsgrupp:
Helena Hillar, Mjölby.
Havsnätverket: Cecilia Ambjörn, Norrköping
Länsstyrelsens råd för klimat och energi: Jonas
Norden, Godegård
Länsstyrelsens naturvårdsråd: Cecilia Ambjörn, suppl.
Rolf Ström
Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation: Emelie Lindblom, Linköping
Motala ströms sydvästra vattenråd: Andreas Sahlman, Linköping
Nedre Motala ström och Bråvikens vattenråd: Cecilia Ambjörn, Norrköping
Stångådalens vattenråd: Pär Thorell, Rimforsa
Skogsstyrelsens distriktsråd: Göran Toss
Länsstyrelsens råd för Grön infrastruktur: Göran Toss
Tåkernfondens styrelse: Helena Hillar

Verksamhetsområden
Våtmark
Under året har länsförbundet tillsammans med
Länsstyrelsen medverkat till restaurering av två
mindre våtmarker i Åtvidabergs kommun, vid
naturreservatet Åsen. Med fondmedel från
Naturskyddsföreningen har, på Sveaskogs mark,
dessa våtmarker återskapats under hösten 2019.
Formell invigning kommer att ske i juni i samverkan
mellan Åtvidabergs kommun, Länsstyrelsen och
Naturskyddsföreningen.
Jakt/viltförvaltning
Under året har länsförbundet gjort flera påverkansinsatser vad gäller tvivelaktig jakt.
Mycket hände i mars:
Vi yttrade oss angående Naturvårdsverkets översyn av jakttider.
En debattartikel om tävlingsjakt på predatorer och jakt
på mängder av uppfödda fåglar infördes.
I november infördes en debattartikel om lodjursjakten.
Dessutom överklagade länsförbundet i december till
Förvaltningsrätten i Umeå den lodjursjakt som beslutats
till mars 2020. Tyvärr genomfördes jakten trots detta.
Gruvdrift
Prospekteringsbolaget Tasman Metals AB har på anmodan av Länsstyrelsen i
Jönköpings län skrivit en ansökan om Natura 2000-prövning av gruvdrift vid Norra
Kärr den 2019-08-22. Samråd väntas ske under våren 2020.
Zinkgruvan AB har ansökt om att anlägga ett nytt sandmagasin på den östgötska
sidan om länsgränsen.
Föreningen bevakar båda dessa processer, och har regelbundna samråd med
representanter för LRF om dessa gruvfrågor.
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Skog
En omfattande utredning inom Skogsstyrelsen (Dnr 2017/824) av möjligheterna att
öka skogsbrukets produktion sändes på remiss senhösten 2018 och länsförbundet
skickade remissvar 2019-02-11 med skarp kritik mot utredningens snäva inriktning på
produktion på bekostnad av flertalet andra värden.
Förslag från Länsstyrelsen till revidering av 2006 års
strategi för formellt skydd av skog i Östergötland
2019 har granskats, och svar skickades in i februari
2020.
Övrigt
En debattartikel, ”Värna strandskyddet” infördes i
länets tidningar i juni.
Eköns naturreservat, Valdemarsvik hotas av viss exploatering för fritidsintressen.
Länsförbundet skickade med anledning av detta i september ett yttrande till
Valdemarsviks kommun och till Länsstyrelsen.

Ekonomi
Länsförbundet Östergötlands ekonomi har en fortsatt stark ekonomi med en
likviditet i form av bankmedel på 281.545 kr vid utgången av 2019. Disponibelt
eget kapital är i balansräkningen upptaget till 172.491 kr, vilket är drygt 100.000
kr mer än den årliga medlemsavgiften. Skulderna i balansräkningen uppgår till
totalt 109.054 kr. Medlen för Juristkonsultation är ett överskott från beviljade
medel för 2019 och ska återbetalas till Riks 2020. Riks har beviljat nya medel för
2020.
2019 års resultaträkning visar ett överskott på 29.645 kr.
Årets intäkter uppgår till 68.240 kr vilket huvudsakligen utgörs av
medlemsavgifter. De totala verksamhetskostnaderna för 2019 uppgick till 38.595
kr, vilket är 47.905 kr lägre än budgeterat. Skillnaden i jämförelse med
kostnaderna för året tidigare, 2018, beror i huvudsak på kostnaderna för
kopieringskostnader och övriga föreningskostnader blev ca 48.000 kr lägre
under verksamhetsåret.
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