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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 

 
Styrelsen blickar tillbaka på ett aktivt år, Vi har gjort många aktiviteter för medlemmarna och 

arbetat med kommunikation via internet och inrättandet av Regionalt kansli bl.a.  

 

 

 

 

 
 

1.  Medlemsutveckling 2013-2014 
 
1.1 Enligt Riksföreningens medlemsregister 31 dec 2014 
         

MEDLEMSUTVECKLING 2013-2014      
      

      

Enligt Riksföreningens officiella uppgifter (återbäringsunderlag)    

(antal personer, som under hela eller någon del av 2014 varit medlemmar)   

 Totalt  Förändring  

Krets 2013 2014 Antal %  

Bollnäs Naturskyddsförening 413 419 6 1,5  

Dellenbygdens Naturskyddsförening 178 167 -11 -6,2  

Naturskyddsföreningen i Gävle 1799 2366 567 31,5  

Hanebo Naturskyddsförening 113 112 -1 -0,9  

Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker 226 237 11 4,9  

Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening 501 525 24 4,8  

Järbo Naturskyddsförening 62 73 11 17,7  

Naturskyddsföreningen i Ljusdal 227 234 7 3,1  

Naturskyddsföreningen i Nordanstig 324 331 7 2,2  

Ockelbo Naturskyddsförening 139 157 18 12,9  

Naturskyddsföreningen i Sandviken 593 581 -12 -2,0  

Söderhamns Naturskyddsförening 407 403 -4 -1,0  

Voxnadalens Naturskyddsförening 214 220 6 2,8  

Österfärnebo-Hedesunda Naturskyddsförening 73 69 -4 -5,5  

Totalt Naturskyddsföreningen i Gävleborg 5269 5894 625 11,9  
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2. Funktionärer 
 
2.1 Styrelsen  
 
Ordförande   Stefan Persson, Edsbyn 

Vice ordförande                                              Vakant  

Sekreterare   Denise Fahlander, Gävle 

Kassör   Ann Horn, Forsbacka 

Övrig ledamöter   Hans Levander, Delsbo 

   Mattias Degervall, Regnsjö  

     

Suppleanter    Eva Ekström Sundberg, Gävle 

   Håkan Vargas Sundberg, Gävle 

   Eva-Marie Åkerlund, Ockelbo 

 

 

2.2 Revisorer        Björn Eriksson, Hudiksvall 

        Gunilla Eriksson, Hudiksvall 

 

Suppleanter        Erik Aldergård, Gävle 

        Åke Englund, Arbrå  
 

2.3 Valberedning        Leif Modéer, Bollnäs   

        Lars Igeland (sammankallande) 
 

2.4 Arbetsgrupper och kontaktpersoner 

 
Handla miljövänligt                        Denise Fahlander, Gävle               

Jakt-Rovdjur                        Anders Ekholm, Årsunda 

Skogsgruppen Gävleborg               Magnus Andersson, Hudiksvall 

Hav-Sjö-Rinnandevatten                                     Peter Hansson-Robert Stahl 

Äng/jordbruk                         Per-Olof Erickson, Gävle 

Solceller och solcellsystem  Mats Andersson, Jättendal 

Vindkraft  Hans Levander, Dellenbygden

  

 

3. Länsstämman 2014 

 
Naturskyddsföreningen i Ljusdal stod som värd för 2014 års länsstämma den 11 Maj på 

Järvzoo i Järvsö. Stämman representerades av 25 personer från 10 kretsar. Från NFG:s 

styrelse deltog 4 ledamöter och från riksstyrelsen Göran Bergqvist. 

Som ny ordförande valdes Stefan Persson, Edsbyn. Ny kassör Ann Horn, Forsbacka. Vid 

lunchen avtackades efter många år som kassör och andra uppdrag inom länsförbundet Sven 

Norman, Nordanstig. P-O Erickson och Herbert Marscher kunde inte närvara och har därför 

avtackats vid senare tillfälle. 

 

Efter stämman berättade Benny Gäfvert från De 5 Stora om deras verksamhet. Efter det så 

bjöds det på rundvandring i parken Järvzoo. 
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4. Styrelsesammanträden 

 
Under året har 7 styrelsesammanträden genomförts. 14-01-29 hölls mötet via skype, 14-03-23 

i Voxnadalen, 14-05-21 via skype, 14-06-15 i Järbo, 14-09-07 i Ockelbo, 14-10-29 via skype 

och 14-11-16 i Delsbo. 

 

 

5. Höstkonferensen 

 
Inget deltagande i år. 

 

6. Länsordförandekonferensen 

 
Inget deltagande i år. 

 

7. Föreningsutveckling 

 
På Länsstämman antogs förbundets nya stadgar Rev.20150511. I samband med detta så ändrades 

länsförbundets namn till Naturskyddsföreningen Gävleborg. 

 

Länsförbundet har mer eller mindre kontinuerligt under året haft kontakt med kretsarna för 

information och utbyte av erfarenheter. En viktig bit i detta arbete har varit att få igång verksamhet i 

de kretsar där aktiviteten varit låg. Och kretsen Dellenbygden kommer ha årsmöte för första gången 

på ett antal år. 

 

För att få en bättre bild av kretarnas arbetssituation har föreningens styrelsemöten under 2014 

förlagts ute hos kretsarna med medverkan från dem. 

 

För Länsförbundets hemsida har föreningens arbetsgrupp Webb & Kommunikation ansvarat. På 

hemsidan finns, förutom aktuell information inom ett flertal områden, även möjligheter att länka sig 

vidare till både riksföreningen, landets länsförbund och kretsar m.fl.  

Vi arbetar idag mycket med att utveckla och använda oss av interaktiv kommunikation. 

 

Vi har ordnat hemsidesutbildning för våra kretsar. Den ägde rum i Bollnäs 18 januari. En 

lyckad dag med flera kretsar representerade.  

 

För föreningsutvecklande aktiviteter i kretsarna har det funnits medel att söka. Under 2014 hade vi 

möjlighet att bevilja sökta bidrag. 

 

Flaggor och dukar har köpts in till länsförbundet för att kunna lånas ut till kretsar som ordnar 

aktiviteter. 
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8. Regionalt kansli 

 
Under 2014 har vi arbetat med bildandet av ett regionalt kansli tillsammans med Dalarna. Vi har bla 

utsett en styrgrupp som består av Stefan Persson, Ann Horn, Ulla Magnusson och Ulf Jernberg. 

Suppleant Denise Fahlander. Gruppen har haft 4 möten under året. Kansliet kommer ligga i Mora pga 

av att Dalarna redan har ett etablerat kansli där. Lilian Stöt Lundin kommer att vara Länskonsulent. 

 

 

9. Natur- och miljöskydd 

 
 

Stefan Persson och Per-Olof Erickson har representerat NFG vid samrådsgruppen för naturvård i 

länet som sammankallas av länsstyrelsen. Det har vart två möten under året varav ett tema-möte ang. 

tillgänglighet som ägde rum i Söderhamn. 

 

NFG har deltagit i planeringen av Framtidsveckan i april. Framtidsveckan arrangerades av 

Omställning Gästrikland. 

 

Stig Holmstedt fortsätter vara NFG:s representant i Färnebofjärdens nationalparks skötselråd. Stig 

Holmstedt är mycket kunnig och insatt i frågorna runt parken. 

 

Gästriklands Vattenråd och Fiskeområde Södra Bottenhavet har under året arbetat med nya 

programperioden inom EU och därmed har det inte funnits någon verksamhet där 

Naturskyddsföreningen efterfrågats som representant. 

 

10 maj 2014 anordnades en rovdjursdag i Hemlingby, Gävle. Rovdjurscentret De 5 Stora var med, 

liksom LRF, Jägarförbundet, Studiefrämjandet, Björn och vildmark, den lokala kretsen i Gävle m.fl.. 

Föredrag hölls av bl.a. Länsstyrelsen och Fäbodföreningen. En trevlig dag där familjer kom och 

diskuterade, testade och utvecklade sin kunskap om rovdjur.  

 

NFG har under året engagerat sig i frågan om gruvor. En arbetsgrupp har bildats. Föreningen har till 

regeringen överklagat Bergmästarens beslut om bearbetningskoncession för Vindfallsfyndigheten i 

Gävle kommun. En styrelseledamot deltog också i Mark- och miljödomstolens förhandling avseende 

miljötillstånd för gruvan i Bricka i Hudiksvalls kommun.  

Ann Horn har föreslagits plats i riks nya gruvnätverek. 

 

 

 

HMV v. 40. TEMA Byt till Eko. Några kretsar i länet hade verksamheter för allmänhet, stod i 

livsmedelsbutik med bönder, utställning på bibliotek, föredrag m.m. Veckan förbereddes med 

regional upptakt på Grangärde Musteri/Tillmans, 24 augusti 2014, i samverkan med 

Naturskyddsföreningen Dalarna.  
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10. Jakt- och rovdjursfrågor 

 
I den av länsstyrelsen tillsatta viltförvaltningsdelegationen representeras Naturvården av 

Naturskyddsföreningen Gävleborg och som representant har Per-Olof Erickson utsetts som 

ordinarie och Anders Ekholm, Svenska rovdjursföreningen är ersättare. Från 2015 skall nya 

ledamöter tillsättas och länsstyrelsen tillsätter dessa efter förslag från 

naturvårdsorganisationerna. 

 

Ett nätverk för rovdjursintresserade har under året fått löpande information från 

viltförvaltningsdelegationens sammanträden. 

  

Rovdjurensdag 10 Maj. Stefan, Denise från NFG, och Robban från Gävlekretsen bemannade 

vår monter på rovdjursdagen som arrangerades i Hemlingby motionsområde. Det var 

Naturskyddsföreningen Gävleborg, De 5 Stora, Naturvårdsverket och Studiefrämjandet som 

stod bakom arrangemanget. En trevlig dag med ett antal aktiviteter bla, Rovdjursskola, 

Barnteater och quis med mjölk och bullar till alla barn, fyra st föreläsningar av Länsstyrelsen, 

Stefan Olander, Gunther Schmidt och Rovdjurscentret.  

 

Under Fäbodriksdagen som i år ägde rum i Ovanåkers kommun 20-21/9-14 representerade 

Stefan Persson Länsförbundet. En helg där det pratades om Fäbodbrukets existens och bidrag 

till biologisk mångfald samt den komplexa samexistensen med rovdjur. Riksdagen gästades 

även av Landshövding Barbro Holmberg och Ovanåkers kommunalråd Yoomi Renström. 

 

I oktober hölls en kretskonferens i Hudiksvall och utbildningsdag om rovdjur. 

Dagen var mycket lyckad och 8 av 14 kretsar var representerade. Vi lärde oss mer om rovdjur 

så vi kan bemöta allmänhetens frågor och pratade om hur vi kan jobba tillsammans i länet. 

Frågorna är mycket infekterade i samhället idag och det kan vara svårt att bemöta argument, 

men nu är vi mycket bättre förberedda.  

Läs mer på http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2014/11/21/lyck ad-rovdjursdag/ 

 

Riksföreningen delegerade sin plats i rådet för Rovdjurscentret De 5 Stora. Stefan Persson 

utsågs till Länsförbundets representant och deltog på mötet vid Grimsö forskningsstation 17-

18 Nov -14. 

 

Under året har Jakt-Rovdjursgruppen arbetat med att ta fram en ny Rovdjurs-Policy för 

länsförbundet. 
 

11. Strandskydd 

 
Strandskyddsfrågorna har onekligen fått mycket mindre uppmärksamhet nu när Sven Norman 

inte längre är med i styrelsen och bevakar dessa frågor. Sven har tillfrågats och varit 

behjälplig i att svara på Länsstyrelsens remiss om ”Förslag till utvidgat strandskydd för 

inlandsvatten i Gävleborgs län”. Inför svaret tillfrågades också kretsarna om deras åsikter. 

Strandskyddet är också sedan 2012 huvudsakligen en angelägenhet för våra lokala kretsar. 

Vilket vi vill passa på att påminna om. Genom en ändring i Miljöbalken har nu kretsar med 

minst 100 medlemmar talerätt i sådana frågor varför länsförbundets roll huvudsakligen 

inskränkt sig till viss rådgivning. 

      

http://www.gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/
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12. Skog 

 
Magnus Andersson är ledare för föreningens skogsgrupp 

som har bestått av 68 medlemmar, som finns med på den mail-lista som används för att hålla 

kontakt och utbyta idéer och kunskap inom gruppen. Under året har gruppen haft en 

utbildningsdag om Lavar i Bollnäs. Denna dag uppmärksammades i Tidningen Ljusnan. 

Gruppen har också haft en exkursion i Stockviksskogen utanför Ljusne den 4/5. Inom de 

flesta kretsar ordnas olika skogsutflykter och arbeten med att få till stånd skydd av värdefulla 

skogsområden.  

Skogsgruppen finns nu också på facebook och på länsförbundets hemsida. 

 

13. Handla miljövänligt 

 
Denise Fahlander har varit kontaktperson för Handla Miljövänligt i Gävleborg under ett antal 

år. Under 2014 har Pia Svedén, Kilafors, tillfrågats och visat intresse för att vara 

kontaktperson. Pia och Denise jobbar vidare på att stärka och utvidga HMV-nätverket i länet.  

Sveriges största klädbytardag den 16 april arrangerades i bl.a. Gävle. 

Miljövänligaveckan v. 40 genomfördes med föredrag om årets tema ”Byt till eko”, 

utställningar på bl.a. bibliotek och affärer samt aktiviteter i livsmedelsbutiker tillsammans 

med bönder och en del artiklar i tidningarna. Inför Miljövänliga veckan var det regional 

upptakt för Dalarna och Gävleborg i Grangärde, där vi fick vara med på ett studiebesök på 

Tillmans. Vi fick se hur de jobbat upp ett litet familjeföretag med några svartvinbärsbuskar 

för leverans till stor syltproducent, till att själva investera i och bygga upp Grangärde Musteri 

som nu har många KRAV sorter och till och med har börjat producera till andra. Ca 25 

personer varav 3 st från Gävleborg deltog på upptakten.  Rapport från träffen 2014 finns på 

hemsidan eller kan fås av Pia eller Denise. 

Livsmedelsbutiker Bra MiljöVal-märks i länet av några butiksmärkare som jobbar på i länet. 

De kollar så att lokala kriterier såsom sopsortering finns och miljömärkta rengöringsmedel 

används. 

 

14. Vindkraft 

 
Vi har under 2014 stöttat Ljusdals krets och tillsammans med dom överklagat 

vindkraftutbyggnad på Riberget i Ljudsdals kommun. Ärendet handläggs av Mark och 

Miljödomstolen Nacka. 

 

Vi har på uppdrag av riksföreningen ordnat en vindkraftkurs för Gävleborg och Dalarna. 

”Vindkraft på rätt plats”. En tvådagars kurs som var förlagd i Jädraås med många föreläsare 

och studiebesök i vindkraftparken. Kursen drog ca 45 deltagare. 

 

15. Projekt 

 
Förenigen har under året drivit projektet Klimatomställning i Gävleborg under ledning av 

Lars Igeland och i samarbete med Studiefrämjandet.  

 

Pol till pol 

Naturskyddsföreningen Gävleborg deltar i klimatkampanjen Pol till pol tillsammans med 

Rovdjurscentret De 5 stora och Järvzoo. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om 

klimatförändringarna och vilka konsekvenser det får för djur och natur vid polerna, men också 

i andra områden i världen. Kampanjens mål är att inspirera till att minska sin egen 

klimatpåverkan och få nya vanor som ger ett mindre ekologiskt fotavtryck. Under 2014 

genomförde projektet en klimatdag på Järvzoo. Kampanjer fortsätter under 2015. 
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16. Motion till riksstämman 

 
NFG lämnade en motion om olika organismers upptag av medicinrester ur avloppsslam och 

lakvatten från reningsverk. Motionen har skrivits av Ove Wallberg från 

Naturskyddsföreningen i Nordanstig. 

 

NFG lämnade en motion till riksstämman 2014 ang. Återbäringen. 

” För att föreningen skall få kraft till att förändra samhället i positiv riktning vad gäller natur 

och miljö, måste aktiviteten i hela landet öka. Kretsarna spelar här en mycket viktig roll. 

Återbäringen är den viktigaste ekonomiska faktorn för kretsarnas verksamhet. Det är inte 

rimligt att återbäringens storlek har legat stilla under flera år. En normalstor krets på ca 150 

medlemmar får idag 2 250 kr plus den fasta delen på 3 500 kr i återbäring. Som jämförelse 

kan nämnas att en mindre annons i lokaltidningen kostar ca 1 500 kr. När kretsen har betalat 

sina annonskostnader finns det inte mycket kvar att bedriva verksamhet för. 

Återbäringen till kretsen på landsbygden blir i kronor liten jämfört med kretsen i stadsmiljö på 

grund av skillnaden i medlemsantal. En utjämning borde kunna ske genom att införa 

differentierad återbäring.” 

Motionen avvisades då den inkommit för sent. 

 
17. Debattartiklar/insändare i länstidningarna 

 
2014-06-27. Gefle Dagblad. Farligt mikroskräp. Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen 

i Gävleborgs län. 

2014-07-15. Gefle Dagblad. Klimatanpassa skogsbruket. Karin Åström Vice ordförande 

Naturskyddsföreningen, Stefan Persson Ordförande Naturskyddsföreningen Gävleborg. 

2014-09-11. Gästriklands Tidning. Webb. Klimatvalet 2014. Svante Axelsson 

Generalsekreterare Naturskyddsföreningen, Stefan Persson Ordförande 

Naturskyddsföreningen Gävleborg, Staffan Lundgren Ordförande Naturskyddsföreningen 

Gävle, m.fl. 

2014-09-21. Gefle Dagblad. Välj svenskt smör. Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen. 

2014-10-01. Gefle Dagblad. Debatt. Välj ekologiska äpplen. Johanna Sandahl ordförande 

Naturskyddsföreningen, Stefan Persson ordförande Naturskyddsföreningen Gävleborg. 

2014-10-10. Gefle Dagblad. Ät dig miljösmart – Handla ekologiskt. Denise Fahlander, 

Naturskyddsföreningen Gävle. 

2014-10-31. Gefle Dagblad. Se upp med dunjackan. Per-Olof Erickson, 

Naturskyddsföreningen. 

2014-11-06. Gefle Dagblad. Människans konsumtion av textil ökar. Per-Olof Erikson, 

Naturskyddsföreningen. 

2014-11-23. Gefle Dagblad. Debatt. På vilket sätt blir trycket för högt? För Naturvården i 

Gävleborg, Per-Olof Erickson naturvårdens representant i VFD, Anders Ekholm dito 

ersättare, m.fl. 

2014-12-02. Gefle Dagblad. Replik till Barbro Holmberg. Det är knappast en fungerande 

förvaltning. Per-Olof Erickson VFD, Anders Ekholm ersättare, m.fl. 

2014-12-11. Gefle Dagblad. Björnen kostar mer än varg och lodjur, Per-Olof Erickson 

VFD, Anders Ekholm ersättare, m.fl. 
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Repliker relaterat till NF insändare: 

 
2014-11-26. Gefle Dagblad. Debatt. Förvaltningen måste sträva mot att rovdjuren fortsätter 

sprida sig. Barbro Holmberg, LST Gävleborg 

 

18. Ekonomi 

 
Beträffande vår ekonomi hänvisas till separat ekonomisk rapport. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Gävleborg 
 

 

 

 

 


