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Verksamhetsberättelse  
 
Inledning 

Detta år har ju för oss alla varit speciellt med tanke på corona. Förutom allt allvar 
med sjukdomar, död och arbetslöshet har det ju också lett till mera uteaktiviteter för 
allmänheten och givit miljön en liten paus med mindre utsläpp från flyget m m. 
Hänsynen till smittspridningen har också krävt en viss kreativitet för att lösa 
vardagsproblemen. 
Länsförbundet har lyckats genomföra stämman och de två kretsordförandemötena i 
fysisk form, medan nästan alla styrelsemöten genomförts digitalt.  
 
Styrelse, revisorer och valberedning  

Perioden 2020-01-01 – 2020-12-31  

Ordförande Barbro Carlberg, Åtvidaberg 
Ledamot (vice ordf.) Göran Toss, Linköping 
Ledamot (kassör) Rolf Ström, Motala  
Ledamot (sekreterare) Göran Toss, Linköping 
Ledamot Cecilia Ambjörn, Norrköping 
Ledamot Sigrid Nilsson, Norrköping  
Ledamot Maria Gustavsson, Linköping 
Ledamot Jonas Nordén, Godegård 



2 
 

Suppleant Kjell Antonsson, Ödeshög  
 
Revisor, sammankallande Bo Tufvesson, Finspång  
Revisor Sven-Erik Pettersson, Finspång  
Revisorsuppleant Anvor Larsson, Söderköping  
Revisorsuppleant Lars Hedenström, Söderköping  
 
Valberedningen består av representanter från Kinda/Ydre, Linköping och 
Söderköping, där Söderköping är sammankallande. 
 
Styrelsemöten 2020: 15 tillfällen, varav två tillsammans med kretsarnas ordförande. 
 
Länsstämma 

Länsstämman hölls den 13 september på Broddebo dansbana av smittskyddsskäl. 
Hans Karlsson, Kinda/Ydrekretsen, var mötesordförande. 

Under dagen besöktes vi av Mia Svedäng, sakkunnig i sötvattensfrågor på Riks, som 
pratade om våtmarker. 

Efter stämmans slut gjorde vi en utflykt till den nyanlagda Åsens våtmark.  

 

Östergötlands natur- och miljövårdare 2020 

Utmärkelsen tilldelades Marika Sjödin, Finspång, för sitt gedigna arbete för natur och 
miljö, både i sitt arbete som kommunekolog och i privatlivet. 

Diplomet gav denna motivering: 

Marika Sjödin 
har parallellt med sitt arbete som kommunekolog i Finspång bedrivit mycket 
uppskattade naturguidningar, kurser om signalarter, skogsinventeringar 
m.m. Naturskyddsföreningens länsförbund utser därför med glädje Marika 
Sjödin till Östergötlands natur- och miljövårdare år 2020. 
 
 
Deltagande i kurser, konferenser och seminarier 

I februari besökte fyra styrelsemedlemmar länsstyrelsens seminarium ”Hållbart jord- 
och skogsbruk”. Ett givande evenemang.  

 

Regionalt kansli 

Det regionala kansliet i Växjö, som betjänat länsförbunden Östergötland, Kronoberg, 
Kalmar och Jönköping, har varit vilande under året och kommer inte att bli verksamt 
under överskådlig tid.  

 
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  
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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 
 
Vattenfrågor 

Åsens våtmarker invigdes den 14 juni med drygt fyrtio deltagare från hela länet. 
Naturreservatsförvaltaren Mikael Burgman Länsstyrelsen, Bo Johnsson och Louise 
Åkerstedt från Sveaskog, Barbro Carlberg från Naturskyddsföreningen samt Carina 
Jarhall från Åtvidabergs kommun invigningstalade. Naturskyddsföreningen har 
bekostat restaureringen och bjöd på 
förmiddagsfika och lunch, och 
evenemanget videoinspelades av Lena 
Liljeborg, SVT och sändes i ÖstNytt. 
Ytterligare foldrar har tryckts upp och 
lämnats till tillsyningsmannen som 
ombesörjer att de alltid finns vid 
anslagstavlan. 
 
 
 
En insändare, ”Skydda våra stränder mot exploatering”, som 
Naturskyddsföreningen Riks gjort förlaga till, skrevs under av de flesta kretsarna och 
länsförbundet och kom in i länets stora tidningar i december. 
 
Energi  

Holmen Energi AB planerar ett stort vindkraftområde i Finspångs och Norrköpings 
kommuner; Högsjön, Klintberget och Skybygget. 
I november yttrade vi oss positivt över samrådshandlingarna i detta ärende och 
tryckte på vikten av åtgärder mot störningar i miljön som Holmen själva tar upp. 
 
Jakt/viltförvaltning 

I januari yttrande vi oss angående Länsstyrelsens förvaltningsplan för lodjur, varg och 
kungsörn i Östergötlands län 2020-2024. 
 
Jord och Skog   

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. 
 
I mars skickade länsförbundet ut ett utkast till medborgarförslag till alla kretsar: 
´´Ökad satsning på trädplantering och förvandling av gräsmattor till ängar´´, att 
användas fritt. 
 
Länsförbundet skickade i februari, tillsammans med skogsgruppen och Östergötlands 
Ornitologiska förening, in ett remiss-svar avseende strategi för formellt skydd av 
skog i Östergötlands län 2019. 



4 
 

 
I april skickade länsförbundet brev med påtryckningar om att öka takten av 
formellt skyddad skog. Dessa adresserades till Länsstyrelsen, landshövding Carl-
Fredrik Graaf samt Mikael Norén, enheten för naturvård. 
Detta brev resulterade i ett kortare möte med nämnda män. 
Dessutom skickades ett likartat brev till Ulrika Kraft Stenlund på Skogsstyrelsen, som 
resulterat i ett givande samrådsmöte i mars 2021. 
 
Vi har under andra halvåret på allvar tagit upp möjligheten att köpa skog. Under 
året gick frågan ut till kretsarna om intresse och eventuellt ekonomiskt bidrag till 
köpet. 
En mera praktisk miljöinsats än vad länsförbundet normalt har i sin agenda. 
 
Per Jiborn, tidigare generalsekreterare för Naturturismföretagen, har föreslagit att vi, 
NF Östergötland, ska arbeta för att Ekopark Omberg förvandlas till nationalpark. 
Göran Toss och David Ek i Östergötlands skogsgrupp har satt sig in i 
förutsättningarna genom studier av Sveaskogs avtal med Länsstyrelsen, samt de 
omfattande inventeringar som gjordes inför ekoparksbeslutet. De har också besökt 
flera delar av ekoparken och där träffat Sveaskogs naturvårdsexpert Louise 
Åkerstedt samt Ombergs skogsförvaltare. Göran har även konsulterat 
Naturvårdsverkets naturvårdschef Claes Svedlind, som meddelade att Omberg på 
grund av sina bristande naturvärden hamnat långt ner i prioriteringslistan för 
inrättande av nya nationalparker. Det kommer att ta åtskilliga decennier innan större 
naturvärden hunnit utvecklas på de brukade områdena. Vi har därför beslutat att 
släppa frågan för denna gång.  
 
Infrastruktur 

Vi hade i januari ett möte med Julie Tran på Regionen om bland annat planeringen 
av kommunikationerna. 
 
I oktober skickade länsförbundet in remissvar angående ombyggnad av väg 35 
mellan Sandtorpet och Rösten till 2+1-väg. Positivt är att viltstängsel m m är planerat 
för att hindra olyckor och skydda viltet, negativt är bristen på GC-vägar. 
 
Övrigt  

Länsförbundet har skrivit på ett upprop om upprustning av Stångådalsbanan och 
Tjustbanan. 

Fyra traineer har utbildats via Naturskyddsföreningen Riks. Länsförbundet har varit 
kontakt och under länsstämman medverkade alla fyra. 

I samband med ”Black Friday” var vi med i radiointervju i P4 kring en köpfri dag. 

 
Ekonomi 

Länsförbundet Östergötlands ekonomi har en fortsatt stark ekonomi. Tillgångar i 
form av bankmedel uppgår till 306 095,20 kr vid utgången av 2020. 
Länsförbundets disponibla egna kapital har vuxit till 172 490,96 kr. Till detta 
disponerar vi 21 813 kr till aktiviteter avseende GC-vägar, som är särskilt avsatt 
i balansräkningen. I balansräkningen finns även medel avsatta till projektet 
Våtmark 2019 som uppgår till 7 408 kr. Medel avsatta i projekt för "Vättern 
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juristkonsultation" uppgår vid årets slut till 68 375 kr vilket ska återbetalas till 
Riks 2020. .Resultaträkning visar ett överskott på 33 312,36 kr för 
verksamhetsåret 2020. Ser vi till de totala verksamhetskostnaderna för 2020 är 
de fortsatt låga och c:a 5 000 kr lägre än 2019. 
 
 
 
 
Barbro Carlberg                   Göran Toss                        Rolf Ström 
 
 
Cecilia Ambjörn                   Sigrid Nilsson                     Maria Gustavsson 
 
 
Jonas Nordén                     Kjell Antonsson 

 


