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Länsstämman 2017
Stämman hölls på Hotell Forsen i Vindeln 2017-04-08.
Jan Bergström var ordförande.
Stämman samlade 20 deltagare och förutom sedvanliga stämmoförhandlingar så presenterade
sig vår nyligen anställda verksamhetsutvecklare Natalie Toft. Stina Lindblad från
riksföreningens styrelse deltog per videolänk och berättade om processen att ta fram nya
verksamhetsriktlinjer, hur vi kan vara delaktiga i den och svarade på frågor. Vi hade även en
inbjuden gäst, Osvald Jonsson från ekoturismföretaget Fjällhästen, som berättade om deras
företag och ekoturismens förutsättningar och vi avslutade med att samtala om hur
Naturskyddsföreningen kan samverka med ekoturismen.

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda möten (inklusive konstituerande
möte), varav 11 genomförts via Skype och ett som fysiskt möte i Lycksele där även
kretsordföranden, valberedning och revisorer var inbjudna att delta. Kontakt inom styrelsen
har även skett löpande via telefon och e-post.

Rikskonferensen 12-14 maj
Mats Djupsjöbacka och Natalie Toft representerade länsförbundet och det regionala kansliet
på Rikskonferensen i Skövde den 12-14 maj. Under ett pass om verksamhet i länen så
presenterade Mats och Natalie verksamheten i Västerbotten.

Kretsar
Kretsar finns i Vilhelmina, Sorsele, Lycksele, Umeå, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln.
Doroteabygden, Storuman och Bjurholm är vilande kretar.

Medlemsantal
Vid årsskiftet var medlemsantalet totalt 4379, varav 1867 familjemedlemmar. Det var en
minskning med 167 medlemmar jämfört med 2016.

Representationer
Torgny Forsgren har representerat föreningen i
-

referensgruppen till Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt
naturvårdsfrågor vid Landsbygds-, Havs- och Fiskeriprogrammet i dess arbete på
Länsstyrelsen.
Klimatrådet på Länsstyrelsen
Föreningen Samverkan Umeälven, ersättare Sture Gustafsson.
Skogligt sektorsråd, Skogsstyrelsen i AC och BD län.
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Torgny Forsgren har varit ersättare i interimsstyrelsen för biosfärområde
Vindelälven/Juhtatdahka.
Länsförbundet har varit representerat i samtliga vattenråd som berör länet.
Peter Lugnegård har ingått i riksföreningens referensgrupp för gruvor.
Ingegerd Saarinen har varit representant i riksförbundets valberedning.

Konferenser och utbildningar
Kretskonferens
Länsförbundet har arrangerat en kretskonferens under året, den 26 november i Lycksele. Vid
kretskonferensen deltog 17 personer från 7 av länets kretsar. Kretsarna presenterade sina
verksamheter och medlemsaktiviteter under det gångna året – en uppskattad och inspirerande
del av dagen. Efterföljande samtal och diskussion handlade bland annat om förutsättningar för
en bättre intern kommunikation och samverkan mellan kretsarna. Stina Lindblad från
Riksstyrelsen berättade om vad som var på gång på riksnivå och gav mycket uppskattade tips
för det konkreta styrelsearbetet. Anna Johansson från Studiefrämjandet berättade om
organisationen i länet och möjligheter till samverkan. Slutligen berättade Länsförbundets
styrelse om hur vi arbetar för kretsarnas fortsatta utveckling genom långsiktiga mål och
verksamhetsplanen och deltagarna fick diskutera och ge förslag till verksamhetsplanen för
2018.
Styrelseutbildning
Länsförbundet har utifrån önskemål från kretsarna i länet arrangerat en styrelseutbildning för
kretsstyrelsemedlemmar och valberedningar, den 25 november i Lycksele. Vid utbildningen
deltog 15 personer från 6 av länets kretsar, kursledare var Kristina Keyzer från kansli
Mälardalen och Natalie Toft. Syftet med styrelseutbildningen var bland annat att ge
deltagarna en bättre kännedom om föreningens organisation, värderingar, arbetssätt och
stadgar samt kunskap om strategisk verksamhet och vilka resurser och support som finns att ta
del av. Inspiration och exempel gavs även på hur andra kretsar runt om i landet jobbar på
kreativa sätt. Det var en värdefull och givande dag som gav upphov till många nya idéer.
Länsordförandekonferens
Länsförbundet i Stockholm arrangerade Naturskyddsföreningens Länsordförandekonferens i
Djurönäset, Stockholm den 2-3 december. Mats Djupsjöbacka och Josefine Persson
representerade länsförbundet.
Ledarutbildning
I samband med Länsordförandekonferensen anordnade Riksstyrelsen en ledarskapsutbildning
under ledning av Elisabeth Flodin från företaget Differo AB. Vice ordförande Josefine
Persson deltog.
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Projektet Kraftsamling för de sista stora naturskogarna
Västerbottens länsförbund har under 2017 i samarbete med länsförbunden i Jämtland,
Dalarna, Västernorrland, Norrbotten och Riksföreningen genomfört en stor satsning för att
utbilda skogsintresserade i inventeringsmetoder samt mobilisera ideella krafter för att
identifiera skyddsvärd skog i nordvästra Sverige. Projektet startades som en respons på
Skogsstyrelsens beslut att ta en ”paus” från att inventera och registrera nyckelbiotoper i hela
nordvästra Sverige.
På mycket kort tid anmälde över 300 personer sitt intresse att delta i projektet. Under maj-juli
arrangerades 4 inventeringskurser under två dagar vardera i Dalarna, Norrbotten, Jämtland
och Västerbotten. Kurserna var öppna för deltagare från hela landet och totalt deltog drygt
100 personer.
Under juni till och med september samordnades och genomfördes inventeringar i fält med fler
än 100 frivilliga, varav drygt 20 var från Västerbottens län. Noterbart är att vi lyckades nå
många som tidigare inte varit aktiva inom föreningen.
Totalt genomfördes ca 400 inventeringsdagar och en mycket stor mängd data insamlades.
Data kommer främst att användas strategiskt av riksföreningen och länsförbunden. Analyser
och rapportskrivande pågår. Projekttiden har förlängts och slutrapport ska lämnas senast 1 juli
2018.
Projektledare var Mats Djupsjöbacka och som projektkoordinator anställdes Natalie Toft vid
Västerbottens kansli. En ledningsgrupp tillsattes som förutom Mats och Natalie innefattade
länsordföranden från medsökande län, Malin Sahlin, skogssakkunnig på
Naturskyddsföreningens rikskansli, och Maria Danvind från regionkansli Mitt. Regionkansli
Mitt genom Maria bidrog även med mycket värdefulla arbetsinsatser för att koordinera
inventeringarna.
Vi vill skicka ett stort tack till alla frivilliga inventerare som gjort ett fantastiskt jobb i
projektet!

Kandidaturarbetet för Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka
Länsförbundet har en plats som suppleant i den interimistiska styrelsen för projektet
Vindelälven-Juhtatdahkas kandidaturarbete för att få ett Biosfärområde sanktionerat av
UNESCO.
Under året har vi avgett remissvar på den slutliga ansökan, i svaret lämnade vi ett flertal
förslag på aktiviteter där vi kan bidra för att bevara och utveckla biologisk mångfald i
samverkan med lokalsamhället och vi lämnade vårt stöd för ansökan.
Torgny Forsgren har under året deltagit på 2 möten och genomfört en föreläsning om
ekosystemtjänster.
Länsförbundet har även erhållit projektmedel från riksföreningen 2015 för ett
informationsprojekt inom ramen för kandidaturarbetet. Såväl under 2016 som nu under 2017
har endast några få möjligheter givits för sådant arbete, varför endast en liten del av anslaget
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förbrukats. Nu när kandidaturarbetet avslutas och ansökan inlämnas finns dock större
möjligheter för sådana insatser från vår förening, och vi ska därför undersöka om projekttiden
kan förlängas.

Gruvfrågor
Vi har följt upp föreningens Mineralpolicy genom att bevaka främst nya gruvor och
ansökningar om nya gruvor. Det har gällt Botnia Explorations fyndighet vid Vindelälven och
Dragon Minings vid Fäbodliden.
Peter Lugnegård har via Skype deltagit i föreningens nationella Gruvarbetsgrupp, som haft 5
sammanträden.

Överklagande av skyddsjakt på Järv 2017-11-30
Med stor hjälp av vår representant i länets viltförvaltningsdelegation, Krister Persson,
lämnade vi in ett överklagande och begäran om omedelbar inhibition av Länsstyrelsen i
Västerbottens beslut 2017-11-28 om skyddsjakt efter tre järvar inom del av Vilhelmina norra
sameby i Västerbottens län (Dnr 218-9488-2017).
Våra grunder för överklagandet var främst; att järvstammen i Sverige inte uppnår gynnsam
bevarandestatus, även så inom Västerbottens län; att inga särskilt skadegörande individer hade
identifierats; att inga direkta skador på grund av järvförekomsten hade dokumenterats för
området och att vi inte såg att grunderna var uppfyllda för undantag från det strikta skydd som
järven åtnjuter i art och habitatdirektivet.
Som resultat av vår överklagan tog Förvaltningsrätten i Luleå 2017-12-04 beslut om
inhibition av jakten men tyvärr hade järvarna då redan hunnit skjutas.

Kansliet
Länsförbundets kansli har under året kontinuerligt stöttat kretsarna med bland annat
medlemsutskick, grafiskt material, hemsidor, verksamhetsutveckling och utbildningar. Vår
verksamhetsutvecklare Natalie Toft har administrerat Länsförbundets hemsida och Facebooksida för att löpande kommunicera och synliggöra engagemanget i kretsar och länsförbund.
Under hösten har Natalie genomfört en webbutbildning i användning av medlemsregistret
Rutger, med fokus på e-postutskick till kretsens medlemmar. Vid utbildningen deltog 6
personer från 4 av länets kretsar.
Tillsammans med Handla Miljövänligt-nätverket har Natalie deltagit vid upptaktsträffen i
Umeå 3 september, inför rikskampanjen Fräsch på riktigt i samband med Miljövänliga
Veckan.
I samarbete med rikskansliet anordnades en regional remissträff med fokus på föreningens
nya verksamhetsriktlinjer, Framtidsstrategin. Vid den webbaserade remissträffen deltog två
representanter från riksstyrelsen samt 8 personer från Västerbotten varav 3 personer från
Länsförbundet.
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Natalie har tillsammans med anställda från de övriga nio regionala kanslierna deltagit vid två
verksamhetsutvecklarkonferenser under året. En på rikskansliet i Stockholm 9-10 mars och en
på kansliet i Lund 11-13 oktober.

Övrigt
Tack vare engagerade medlemmar och kretsar, det utmärkta arbete som vår verksamhetsutvecklare Natalie Toft gjort, stöd från Riksföreningen och Studiefrämjandet m.fl. har vi haft
en omfattande verksamhet under året. Ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till vår
verksamhet!
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