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Verksamhetsberättelse för 2019  
Naturskyddsföreningen i Västerbotten 

Styrelsens sammansättning 
Josefine Persson , Umeå, tillförordnad ordförande  
Sture Gustafsson, Åsele, sekreterare  
Maria Grånemo, Umeå, kassör  
Christine Ratke, Umeå, ledamot  
Frauke Molander, Umeå, ledamot  
Krister Persson, Umeå, ledamot  
Peter Lugnegård, Skellefteå, ledamot  
Johan Granstrand, Skellefteå, ledamot  
(Emelie Arkad, Umeå, avhoppad ordförande)  

Valberedning 
Alexandra Sailer, Umeå, Ingegerd Saarinen, Skellefteå och Hanna Jonsson, Umeå. 
Kontakt: valberedningen.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se 

Revisorer 
Ordinarie: Nils-Ivar Arvidsson, Lycksele,  
Suppleant: Richard Hansson, Lycksele  

Styrelsemöten och stämma  
Styrelsen har haft totalt nio styrelsemöten där sju hölls över Skype och två fysiska möten, ett i Umeå 
samt ett i Lövånger. 
Länsstämman hölls på Hotell forsen i Vindeln den 30/3. Ordförande för stämman var Lotta Silfver, 
ledamot i Riksföreningens Styrelse.  

Länsordförandekonferenser 
Ingen representation vid länsordförandekonferenser.  

Ekonomi 
Scherdins Redovisnings och konsultbyrå i Åsele sköter föreningens bokföring och ekonomiska 
transaktioner. Ekonomiansvarig hos föreningen är Maria Grånemo  

Kansli och anställda 
Kansliets ordinarie verksamhetsutvecklare Natalie Toft har varit föräldraledig större delen av året. 
Som vikarierande verksamhetsutvecklare har Owen Laws varit anställd från 190114-191127.  
Efter Emelie Arkads avhopp som ordförande i augusti har Frauke Molander (till och med november) 
och Johan Granstrand fungerat som arbetsledare för verksamhetsutvecklaren. Mats Djupsjöbacka har 
på styrelsens delegation innehaft ansvaret för arbetsgivarfrågor.  

Kretsar 
Kretsar finns i Vilhelmina, Sorsele, Lycksele, Umeå, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln. 
Doroteabygden (vilande), Storuman (vilande) Bjurholm,(vilande) 
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Medlemsantal 
Vid årsskiftet var medlemsantalet totalt 4797 st, varav familjemedlemmar 2142, en ökning med 266 
medlemmar sedan 2018. 

Verksamhet 
De dokument som styrt föreningens prioriteringar under året är “Verksamhetsplan för 2019”, samt 
dokumentet “Mål 2017-2020” som antogs vid länsstämman 2017. Redan under sommaren lämnade 
föreningens nyvalda ordförande av personliga skäl, vilket lämnade styrelsen i något av en limbo tills 
en interimslösning nåddes (se ovan). Parallellt med detta fullgjorde vår vikarierande 
verksamhetsutvecklare inte sin överenskomna arbetstid om 50% tjänstgöringsgrad under flera månader 
vilket till slut ledde till att vi kom överens om att han slutade i slutet på november månad. Styrelsen 
vill på intet sätt skjuta över ansvar på andra, men vill ändå förklara varför vissa saker som vi hade 
föresatt oss att göra under året inte har kunnat genomföras. Vi har helt enkelt inte haft tillgång till de 
resurser som vi har ett normalt år.  
Nedan redovisas, område för område, vad vi har gjort.  

Skogsfrågor 
Maria Grånemo har varit vår ordinarie representant i Skogligt sektorsråd, Skogsstyrelsen AC och BD 
län. Krister Persson har varit supplerande representant. 
Christine Ratke deltog i workshops för temaområdet Natur- och miljövård för Regionalt skogsprogram 
Västerbotten. Temaområde Natur- och miljövård är 1 av nio temaområden som arbetats med för 
Skogsprogrammet under 2019. Christine skrev ett remissvar tillsammans med Skogsgruppen Umeå till 
förslaget “Skogsstrategi för Västerbottens Län” (februari 2020). Vi ämnar fortsätta bevaka arbetet med 
det Regionala skogsprogrammet, dess utveckling och framtida innebörd för vår natur. 
Läs gärna mer på: https://www.skogsprogramvasterbotten.se/ 
Den 17 december deltog Maria Grånemo i en konferens med rubriken “Vad vet vi egentligen om älgar, 
skog och betesskador i norra Sverige”, anordnad av Skogsprogram Västerbotten. Tillsammans med 
Birdlife och SLU försökte naturskyddsföreningen bredda perspektivet gällande betesskador. Vi ställde 
frågor som: varför blir skadorna så stora, vilken koppling finns till dagens intensiva trakthyggesbruk, 
vilken trädart-sammansättning ser vi i produktionsskogar, hur ser historiken med lövträds-
bekämpning ut, hur ser älgens vandringsstigar ut och kopplingen till skogsbruk där (kalhyggen eller 
kontinuitetsbruk) och vilken är den långsiktiga planen. 
Maria och Christine planerade och höll i en föreläsning om skog på kretskonferensen i Vindeln.  
Vi försöker i övrigt hålla oss uppdaterade med skogspolitiska frågor som berör Västerbotten genom att 
föra debatt i sociala medier och ifrågasätta aktiviteter som negativt påverkar skog, djurliv och klimat. 
Under 2019 kom förslag på ett sektorsråd-möte, från Skogsstyrelsen, mellan Skogsstyrelsen och 
Naturskyddsföreningen i Västerbotten som vi ämnar hålla under 2020.  

Jordbruk och livsmedelstrygghet 
Christine deltog juni 2019 i skrivandet av ett remissvar tillsammans med Umeå kretsen till Umeå 
kommuns miljömål där livsmedel- och jordbruksfrågor berördes.  
 
Klimatfrågor 
Vi har diskuterat Naturskyddsföreningens roll i den lokala klimatdebatten och framtida samarbete med 
Fridays for future för att öka medvetenheten lokalt, och därmed påverka nationellt. 
Vid kretskonferensen i november gick David Kihlberg, chef för klimat och juridik på Rikskansliet 
igenom föreningens arbete och nationella perspektiv i klimatfrågan. 
Christine deltog i Umeå kommuns konferens “Den koldioxidsnåla platsen” som handlade om hur den 
offentliga sektorn kan underlätta för klimatsmarta livsstilar. 

https://www.skogsprogramvasterbotten.se/
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Marina Ekosystem och Fiske 
Maria Grånemo har tagit över efter Torgny Forsgren som representant för länsförbundet 
Naturskyddsförening Västerbotten, att vara ersättare i interimsstyrelsen för biosfärområde 
Vindelälven/Juhtatdahka.  
Johan Granstrand har ersatt Torgny Forsgren som föreningens representant i vattendelegationens 
referensgrupp i Bottenvikens vattendistrikt.  
 
Rovdjursfrågor 
Krister Persson har varit föreningens representant i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation. 
Styrelsen svarade på remiss från riksföreningen angående hur riksföreningens bör svara på remiss från 
Näringsdepartementet gällande Naturvårdsverkets hemställan om att 28 b § jaktförordningen ändras så 
att det blir möjligt att vidta åtgärder med stöd av 28 och 28 a §§ i nationalpark för att förhindra 
angrepp på ren.  
Vi, tillsammans med länsförbunden i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen lämnade 
svar där vi tydligt motsatte oss en ändring, bland annat då behovet föreföll litet enligt tillgängligt data 
och att ett sådant beslut kan äventyra de syften som finns med nationalparker.  
Vi har också deltagit i ett gemensamt möte med de norra Länsförbunden i Sundsvall där 
riksföreningens arbete i rovdjursfrågan var under luppen.   

Kommunikation 
Arbetet med en kommunikationsplan för länsförbundet och kretsarna har påbörjats och ett utkast till 
strategi för våra nyhetsbrev, som beskriver målgrupper, syfte, innehåll, samt en plan för hur vi ska 
marknadsföra och använda vårt webbforum har tagits fram.  
En komplett kommunikationsstrategi är inte färdig utan ligger nu i verksamhetsplanen för 2020.  
 
Kansliet skickar dock även utan en färdig kommunikationsplan regelbundet ut nyhetsbrev inom länet 
och kommunicerar via sociala medier, liksom på hemsidan. Forumet har fortfarande få användare, 
men arbete pågår med att försöka få liv i det.   
Ett kalendarium har lagts upp på hemsidan och kommunicerats ut via mejl till länets medlemmar och 
förtroendevalda. 
En snabbutbildning i MailChimp (ett program för nyhetsbrev via e-post) anordnades i samband med 
Kretskonferensen i november.  

Kretskonferensen 
Kretskonferensen arrangerades den 9 november i Vindeln och ca 30 personer från en majoritet av 
länets kretsar deltog. David Kihlberg, chef för klimat och juridik på Rikskansliet gick igenom 
föreningens arbete och nationella perspektiv i klimatfrågan. Kretsarna presenterade som vanligt kort 
sin senaste verksamhet och Extinction Rebellion Umeå var på plats för att berätta om hur de arbetar 
med civil olydnad kring klimatfrågan och med det specifika målet att regeringen ska utlysa 
klimatnödläge.  

Kretsundersökningen 
Kretsundersökningen för 2019 är genomförd och enkäten utökades med några frågor för att få 
indikatorer för alla länsförbundets långsiktiga mål.  
Kretsenkäten för 2018 blev aldrig sammanställd under 2019 och inga resultat av undersökningen har 
därför kunnat redovisas. Under 2020 är ordinarie kanslist tillbaka och planen är att undersökningen 
ska sammanställas och redovisas under 2020 istället.  
 

https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/2018/09/20/valkommen-till-kretskonferens-i-umea-lordag-17-november/
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Slutord  
Stort tack till våra medlemmar som bidrar till att allt vi gör är möjligt. Tack vare ert engagemang och 
kretsarnas fantastiska arbete anordnar Naturskyddsföreningen i Västerbotten trots små resurser 
aktiviteter och skapar opinion som räddar natur och miljö! 

Vi riktar ett stor tack till alla er som bidrar till vår verksamhet och således till kampen för en levande 
natur och ett rikt djurliv!  
 
 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Västerbotten, den 20 mars 2020. 

Josefine Persson, Sture Gustafsson, Maria Grånemo, Christine Ratke, Frauke Molander,  
Krister Persson, Peter Lugnegård och Johan Granstrand 
 


