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NATURSKYDDSFÖRENINGEN 
SUNDSVALL 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 

 
 

STYRELSEN 
 

Styrelsen som valdes på årsmöte den 9 mars 2011, har bestått av 8 ordinarie 
ledamöter och 2 suppleanter. 

 
Lisbeth Jakobsson  ordförande 
Björn Abelsson  vice ordförande 
Bengt Carlsson  kassör 
Hans Andersson  sekreterare 
Lena Almén   ledamot 
Marie-Louise Henriksson ledamot 
Johan Moberg  ledamot 
Lena Norell   ledamot 
Tina Jonsson  suppleant 
Charlotte Tingsjö  suppleant 
 
Fältbiologerna har detta år varit utan representant. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda styrelsemöten. 
 
Sedan 2010 räknas antalet medlemmar med rullande medlemskap. Det innebär att 
alla som stött oss med sitt medlemskap under ett år bakåt räknas som medlemmar, 
inte bara de som var medlemmar vid årets slut. 
 
Kretsen hade den 2012-02-14 1632 medlemmar, varav 923 var familjemedlemmar. 
 
I Länsförbundet Västernorrland har kretsen representerats av Jan-Olof Tedebrand 
och Lisbeth Jakobsson. 
  
I Medelpads kustvattenområde, ett delområde i Västernorrlands vattenmyndighet, har 
kretsen representerats av Lena Almén. 

I kommunen och Naturskyddsföreningens Naturskyddsfond sitter som ordinarie 
ledamöter för Naturskyddsföreningen Andreas Aronsson, Tina Jonsson, Håkan 
Lidström och som ersättare Lena Almén, Hans Andersson och Roy Resare. 
I kommunens nybildade Natur- och friluftsråd representeras kretsen av Johan 
Moberg. 
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Programblad har utkommit till kretsens huvudmedlemmar februari och september. 
Det har där poängterats att programmen kommer i fortsättningen endast ut på vår 
hemsida, via e-post och vid önskemål via posten. En påminnelse om varje 
kommande engagemang skickades via e-post till medlemmar som så önskade. 
 

Studiefrämjandet är Naturskyddsföreningens studieförbund. Alla föredrag och 
utflykter sker i samarbete med Studiefrämjandet. 

 
Kretsens hemsida, www.naturskyddsforeningen.se/sundsvall, uppdateras av vår 
webbmaster Hans Almén. 

 
SKRIVELSER 

 
2011-03-16 Till Sundsvalls kommun. Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun, 
tillägg till övsiktsplan. 
 
2011-07-11 Till Länsstyrelsen Västernorrland. Regler för strandskydd tas bort 2014. 
 
2011-10-14 Till Gansca Deponi AB. Samråd enligt miljöbalken om nuvarande och 
framtida verksamhet vid Gansca industrideponiområde, Vaple. 
 
2011-10-26 Till WSP Environmental. Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Finsta 5:19. 
 
2011-11-14 Till Sundsvalls kommun. Önskemål att pågående utställningsförslag ska 
nås i entréhallen. 
 
Vid några tillfällen har föreningens åsikter framkommit i lokala dagstidningar. 

 

PROGRAMVERKSAMHETEN 

 
9 mars. Årsmöte. Föredrag av Mattias Edman, Mittuniversitetet. 
7 maj. Länsförbundets årsmöte. Härnösand. 
8 maj. Fågelskådningens dag. Stornäset. 
15 maj. Vargberget – klapperstensfält och utsikt. 
29 maj. Skogsutflykt med vida vyer till Högåsen i Ljustorps vildmark. 
3 augusti. Utflykt till Grenforsen. 
21 augusti. Svamputflykt i Selånger. 
11 september. Skogens Dag. Sidsjön. 
17 september. Te från naturen. Stora Torget. 
1 oktober. Välj rätt fisk och skaldjur. 
15 oktober. Utflykt – gammelskog med mossor och trattkantareller. 
16 november. Nya E4 Skönsberg – Myre. 
16 december. Julfest – Knytkalas. 
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NATURSNOKARNA 
 
Snokarna har haft en utflykt i månaden med undantag för sommaren. Alla träffar har 
pågått i cirka två timmar. Vid en träff på hösten kom Sundsvalls Tidning och gjorde 
ett stort reportage om verksamheten. Under årets gång har alltfler familjer med både 
barn och vuxna kommit till träffarna.  
 

Deltagarna har plumsat i snö och hittat djurspår, betraktat insekter, blivit genomvåta 
av allt regnande och klätt djurgranar - allt efter årstiderna. Utefter stigar har blommor 
upptäckts och kossor (mammutar som barnen sa) stått och tittat på oss.  
Leken "icke släppa taget" -repet i oländig terräng, naturtipspromenad i "gammel"skog 
och gissa djurleken och så kurragömma. Vad gör djuren på vintern och var är de? 
Det finns massor att prata om med glada barn och nöjda föräldrar.  
 
Natursnokarna beviljades ett projektbidrag för sin verksamhet från riksföreningen. Ett 
samarbete med IKEA. 

       SKOG OCH ÄNG 

Sveriges radios ekoredaktion och dess miljöreporter Malin Olovsson sände under 
hösten 2011 en lång serie program om riskerna med den starkt ökande 
kvävegödslingen av svensk natur. Många lokala radionstationer bl a Radio 
Västernorrland kopplade på och gjorde lokala reportage. Här i länet intervjuades bl a 
Bengt-Gunnar Jonsson (professor i naturvård vid Mittuniversitetet) och Jan-Olof 
Tedebrand (Naturskyddsföreningen) som varnade för att svensk natur riskerar att på 
sikt bli artfattigare om man tillåter starkt ökad kvävegödsling enligt regeringens och 
skogsminister Erlandssons intentioner. Många arter av marklavar, mossor och 
marksvampar är beroende av mager, kvävefattig skogsmark. 
 

Hyggesfritt skogsbruk var temat för ett seminarium där två styrelsemedlemmar 
deltog. Många forskningsrapporter visar att kontinuitetsbruk ger lika bra ekonomisk 
avkastning som kalavverkning. Det ger mer och bättre virke, inga klimatnackdelar, 
ökar biologiska mångfalden och därmed många ekosystemtjänster. Bland talarna 
fanns prof. emeritus Mats Hagner, prof. Bengt-Gunnar Jonsson och journalist Roger 
Olsson.   

KUSTVATTENRÅD 

Medelpads Kustvattenråd, som Naturskyddsföreningen Sundsvall är representerad i, 
har under året träffats två gånger för information och samråd om våra kustnära 
vatten. 
• ( Medelpads Kustvattenråd är en frivillig sammanslutning av intressenter som 

aktivt vill delta i vattenförvaltningsarbetet inom ett geografiskt område och som 
genom samarbete och dialog med länsstyrelse samt vattenmyndigheten kan 
få ett betydande inflytande i vattenförvaltningsarbetet.) 

Under majsammanträdet visades och redogjordes för Miljösaneringen i Fagervik. 
LRF gav en genomgång om hur lantbruket skall jobba med vattenvård för att sjöar, 
åar, hav och grundvatten skall bli renare. Hushållningssällskapet redogjorde för 
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miljötillståndet i Sundsvallsbukten och från Länsstyrelsen meddelades nyheter från 
vattenförvaltningen. 
I december träffades rådet och fick en föredragning om flottledsrestaurering i 
norrländska vattendrag. 

HAVSNÄTVERKET 

Naturskyddsföreningens havsnätverk träffades i samband med höstkonferensen och 
diskuterade nätverkets fortsatta program och verksamhet. 

Från Sundsvallsavdelningen deltog Johan Moberg och Lena Almén. 

 
HANDLA MILJÖVÄNLIGT- MILJÖVÄNLIGA VECKAN 

 
För att upplysa allmänheten om de bästa valen för miljön och individen har nätverket 
Handla Miljövänligt funnits i mer än tjugo år. Årets höstkonferens, Rädda mannen,  
förstärker vetskapen om vad vi utsätts för och för dess följder. Vi konsumenter får i 
oss en mängd gifter som vi inte ska bära på. Det blir än mer angeläget att ge 
kunskap till konsumenterna. 
 
Årets tema under Miljövänliga veckan var för andra året i rad fisk och skaldjur. 
Fiskarna och skaldjuren drabbas av de gifter som till slut hamnar i sjöar och hav och 
tillgången av fisk minskar. Arter håller på att utfiskas. Konsumenterna bör välja arter 
utan risk för överfiskning och med så låg halt av gifter som möjligt. Det internationella 
miljömärket Marine Stewardship Council  (MSC) och/eller svenska miljömärket  
KRAV ger en lätt vägledning för bra val. 
  
Riksupptakten gav mycket fakta om hur vi ska välja i fiskdisken och förslag till 
aktiviteter. En rapport av en samarbetspart i Indonesien gav en syn på hur sociala 
och andra faktorer påverkas negativt av att ett stort bolag ”styr” i fattiga länder.  
I ett samarbete med kommunen och andra föreningar samt utställningen Kretshopp 
fanns vi i Kulturmagasinet med utställningsbord. Betoningen låg på jätteräkor. 
Senare inbjöds nästan etthundra restauranger, sushi, butiker och hotell till ett 
frukostmöte om dessa räkor men vi fick inget gensvar för mötet. 
En utvärderingsträff senare med riks visade ett stort genomslag av Miljövänliga 
veckan över hela landet.  
 
Miljömärkning av livsmedelsbutiker och butiksundersökning är två metoder att få 
butiker att miljöanpassa sitt sortiment.  
I Sundsvall är Willys butiker Bra Miljöval märkta. Kretsen har vid två tillfällen kollat om 
butikerna följer kraven för märkningen.  
Vid två tillfällen har kretsen också inventerat livsmedelsbutiker på förekomst av 
kemtekniska produkter respektive jätteräkor liksom många andra kretsar i landet. 
Uppgifterna sammanställs och utvärderas av riks.  
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HÖSTKONFERENS 
 
Temat för höstkonferensen var Rädda mannen vars minskande fertilitet påvisades 
redan på nittiotalet. Kemikalier hittas idag över hela jordklotet. Kunskapen om den 
negativa påverkan börjar bli alltmer bekräftade. Många syntetiska ämnen är 
persistenta (långlivade) och bioackumulerande (ansamlas i fettvävnader) vilket gör 
att kemikalier ackumuleras och påverkar oss under lång tid. De negativa 
hälsoeffekterna kan ta åtskilliga år innan problemen uppmärksammas. Forskningen 
har hittills riktats mot vissa hormoner men andra endokrina studier med misstänkt 
negativ påverkan bör intensifieras.  
Om en syntetisk kemikalie förbjuds i en produkt kan den dyka upp i en helt annan 
produkt eller bara förändras på molekylnivå. Det finns många möjligheter för 
kemikalieindustrin att kringgå förbud. 
En nytillsatt, parlamentarisk miljömålsberedning ska lägga fram strategier för råd och 
långsiktighet för giftfri miljö. 

 
KRETS- OCH NÄTVERKSKONFERENS 

 
En mobiliseringsdag för idébyte och policypåverkan mellan riksorganisationen och 
kretsar. Information från riks om Nya Naturkontakt (www.naturkontakt.se) kommer 
snart att starta. Där kan vi hitta material, artiklar och själva lägga in lokalt material 
och material från media m.m.  
Ett föredrag om sociala medier betonade vikten av att finnas med på de allt viktigare 
nätsidorna facebook, twitter, blogg.  
De sex mer eller mindre fristående nätverken från riksorganisationen presenterades. 
Handla miljövänligt, Kemikalie-, Klimat-, Skogs-, Havsnätverken och Mat och 
jordbruksnätverket. Dessa är de prioriterade områden som beslutades på 
riksstämma. Ytterligare ett nätverk hoppas föreningen få igång med hjälp av 
kretsarna, Naturvänliga veckan.  

 
SUNDSVALLS NATURSKYDDSFOND 

 
För att stärka naturvårdens ställning i kommunen bildade Naturskyddsföreningens 
krets i Sundsvall tillsammans med Sundsvalls kommun en särskild fond år 1995, 
insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond. Styrelsen i fonden består av 
ledamöter från Naturskyddsföreningen Sundsvall, politiker från kommunen plus några 
tjänstemän från kommunens miljökontor och stadsbyggnadskontor. Vid fondens 
styrelsemöte diskuteras konkret naturvård t ex framtagande av skyltar vid 
förekomster av lind, ett sydligt ädelt trädslag som överlevt i tusentals år i en del 
varma lägen. Fonden ansvarar även för skötsel av ängsmarken i Hällom. 
Borttagande av gran i hassellundar är även ett område där fonden stöter på 
skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Efter initiativ från fonden har 
stadsbyggnadskontoret och Tony Erson i vinter initierat borttagandet av granar i 
hassellundarna vid Döviksberget i Njurunda. Efter diskussioner i fonden så har 
Sundsvalls kommun nu även beslutat utreda dels hyggesfritt skogsbruk på sina egna 
skogar dels framtagandet av en naturvårdsplan för hela kommunens yta där alla som 
är intresserade av naturen och dess mångfald bör kunna bidra under kommande 
åren. 
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Tyvärr så får fonden inte in så mycket pengar. Tanken är att fondens ledamöter, folk i 
Naturskyddsföreningen, kommunen själv och andra ska betala in till fonden vid 
begravningar uppvaktningar osv. Har du som läser dessa rader själv kommit ihåg att 
betala in till fonden i sådana sammanhang? 

 
EKONOMI 

 
Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse. 
 
 
 
 
 
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall org. nr 889201-5606 
 
 
 
 
Björn Abelsson Lena Almén  Hans Andersson 
 
 
 
 
Bengt Carlsson  Lisbeth Jakobsson Marie-Louise Henriksson 
 
 
 
 
Johan Moberg Lena Norell 
 

 


