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Styrelsemöten och stämma  
Styrelsen har haft totalt 10 styrelsemöten där samtliga har hållits digitalt, oftast med Zoom. 
Länsstämman hölls även den digitalt på Zoom den 5 april (på grund av Covid-19), liksom 
kretskonferensen den 7 november. Ordförande för Länsstämman var Lotta Silfver, ledamot i 
Riksföreningens Styrelse. 

Länsordförandekonferenser 
Länsordförandemöten, länsordförandekonferensen samt länsarbetsgivarmöten organiserade från Riks 
har även de hållits digitalt under året. 

Ekonomi 
Scherdins Redovisnings och konsultbyrå i Åsele skötte fram till i höstas föreningens bokföring och 
betalningar, men från och med 1 november sköter Västerbotten Idrottsservice AB (svb) föreningens 
ekonomitjänster. Ekonomiansvarig hos föreningen är Maria Grånemo 

Kansli och anställda 
Kansliet har en anställd verksamhetsutvecklare, Natalie Toft, anställd på 50 procents 
tjänstgöringsgrad. För detta får föreningen kostnadsteckning från Riksorganisationen.  
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Johan Granstrand har fungerat som styrelsens ansvarige för arbetsledning och arbetsgivarfrågor. 

Kretsar 
Kretsar finns i Vilhelmina, Sorsele, Lycksele, Umeå med omnejd (Umeå, Nordmaling, Vännäs, 
Bjurholm)*, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln samt Doroteabygden (vilande) och Storuman (vilande). 
 
*Bjurholmskretsen har efter beslut från riksstyrelsen den 14/12-2020 uppgått i kretsen Umeå med 
omnejd.  

I samråd med kretsordförande och ett par tidigare kretsaktiva i Sorsele inledde 
verksamhetsutvecklaren under hösten ett arbete för att stärka kretsen som under de senaste åren haft 
väldigt lite aktivitet och kämpat med att få ihop en styrelse. Det har hittills skett utan resultat. Vi 
hoppas att kunna återuppta satsningen för Sorselekretsen under 2021. 

Medlemsantal 
Vid årsskiftet var medlemsantalet totalt 4163 st, varav familjemedlemmar 1494, en minskning med 
634 medlemmar sedan 2019. 
  
Kommentar: Under 2019 utvecklade riksföreningen nya rutiner för vilka uppgifter som registreras för 
medlemmar i föreningens medlemsregister. Det innebar bland annat att personnummer nu behövs 
också för familjemedlemmar. Till följd av de nya rutinerna blev ca 30 000 familjemedlemmar 
borttagna från medlemsregistret under hösten 2019. Denna justering syns nu för första gången i 
rapporten för 2020 års medlemssiffror.  
 
Verksamhet 
De dokument som styrt föreningens prioriteringar under året är “Verksamhetsplan för 2020”, samt 
dokumentet “Mål 2017-2020” som antogs vid länsstämman 2017.  
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. Sektorsråden har under 2020 hållits digitalt, i 
anpassning till Corona.  

Tidigare styrelseledamoten Christine Ratke - som deltog i workshops för temaområdet Natur- och 
miljövård för Regionala skogsprogrammet Västerbotten, temaområde Natur- och miljövård som var 1 
av nio temaområden som arbetats med för Skogsprogrammet under 2019 - skrev ett remissvar 
tillsammans med Skogsgruppen Umeå till förslaget “Skogsstrategi för Västerbottens Län” (februari 
2020). Skogsprogrammet har nu sammanställt 5 fokusområden. Tillsammans med fyra andra län i norr 
har vi beslutat att gå ut med att vi i dagsläget inte ställer oss bakom det regionala skogsprogrammet 
men att vi fortsatt aktivt kommer och vill delta i fortsatt arbete. Vi ämnar fortsätta bevaka arbetet med 
det Regionala skogsprogrammet, dess utveckling och framtida innebörd för vår natur. Vi söker även 
efter fler medlemmar med intresse att vara delaktiga i ev. kommande aktiviteter rörande 
Skogsprogrammet. 
Läs gärna mer på: https://www.skogsprogramvasterbotten.se/ 
Vi har tillsammans med länsstyrelserna för Norrbotten, Västernorrland och Jämtland beslutat att 
skicka in en skrivelse i form av ett frågebrev gällande politikernas syn på gröna taxonomin i EU som 
de gjort via Europaforum norra Sverige, EFNS. 

https://www.skogsprogramvasterbotten.se/
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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 2020, i september hölls ett sektorråds-möte mellan Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen i 
Västerbotten. Skogsstyrelsen presenterade vad de har arbetat med och arbetar med i dagsläget. Vi från 
Naturskyddsföreningen kom med synpunkter på bland annat SKS avslut med registrering av 
nyckelbiotoper samt utfärdandet av undantagstillstånd till skogsbolagens skogliga enheter. 
NF och SKS har haft ett sådant här möte tidigare under 2018 och planen är att det om två år hålls ett 
nytt möte mellan aktörerna.  

Jordbruk och livsmedelstrygghet 
Inga särskilda insatser på området har gjorts under året. 
 
Klimatfrågor 
Vi har fortsatt diskuterat Naturskyddsföreningens roll i den lokala klimatdebatten och undersökt 
framtida samarbeten med andra aktörer inom klimatrörelsen som t ex Fridays for Future för att öka 
medvetenheten lokalt och på så vis öka trycket i rörelsen nationellt. 

Marina Ekosystem och Fiske 
Maria Grånemo tog 2019 över efter Torgny Forsgren som representant för länsförbundet 
Naturskyddsförening Västerbotten i styrelsen för biosfärområde Vindelälven/Juhtatdahka. Hon har 
varit suppleant för Anders Forsberg, STF.  Under början på 2021 bytte Maria plats med Anders och har 
blivit ordinarie ledamot i styrelsen. Vi har också skrivit under ett par debattartiklar gällande 
miljöanpassning och utrivning av småskalig vattenkraft i bland annat Hednäs, Åbyälven. Vi har också 
tillsammans med Riksorganisationen lämnat in remisssvar till Havs och Vattenmyndigheten gällande 
förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken.   
 
Rovdjursfrågor 
Naturskyddsföreningen är tillsammans med Västerbottens Ornitologiska Förening och 
Rovdjursföreningen representerade i  ViltFörvaltningsDelegation vid Länsstyrelsen. 
Naturvårdsintresset innehar här två platser, under innevarande mandatperiod är de ordinarie 
ledamöterna Christian Emilsson och Krister Persson. Under året har föreningen genom dessa deltagit i 
framtagandet av förvaltningsplaner för de stora rovdjuren i länet liksom övergripande mål för 
klövviltförvaltningen. Övriga mandat innehas av brukarorganisationer såsom Skogsintresset, Ägare av 
jordbruksmark, Renskötsel (2), Yrkesfisket, Jägarintresset, Lokalt Näringsliv och Turism, 
Friluftsintresset. Dessutom Polisen och fem förtroendevalda  med utgångspunkt i mandatfördelning i 
Landstingsvalet. Landshövdingen är ordförande och 5-6 sammanträden avhålls per år. 
Naturvårdsintressets huvudsakliga uppgift, varandes en minoritet av församlingen, är att hävda 
naturvårdslagstiftningens giltighet och bevaka dess efterlevnad. Förutom detta arbete ingår 
representanterna i det nätverk som utvecklats av samarbeten i de län som ingår renskötselområdet. Det 
finns också en tät kontakt med riksorganisationen vid remissarbete i samband med översynen av 
jakttider, licensjakt på stora rovdjur och nationella miniminivåer.   

Kommunikation 
Länsförbundets interna kommunikation sköts via vårt digitala forum samt per mail, telefon och 
videomöten. Endast ett fåtal av kretsarna använder sig av forumet. Syftet med forumet när det togs 
fram var att underlätta kommunikationen mellan engagerade i länet och på så sätt ge förutsättningar 
för samverkan och regionala nätverk att kunna utvecklas. Men det har föga förvånande visat sig 
väldigt svårt att få folk inom föreningen att använda det. 
På sociala medier har vi under året stärkt vår närvaro på Facebook med hjälp av bland annat riktade 
annonskampanjer som gett totalt ca 1000 nya följare på sidan. Kampanjen för vårt nyinrättade 
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miljöpris Guldspoven fick väldigt många inläggsinteraktioner (598) och nådde ut till ca 6500 personer 
från vår valda målgrupp, medan ett sommarinlägg om invasiva lupiner nådde ut till ca 15000 personer 
och delades drygt 100 gånger. 
Kansliet skickar regelbundet ut regionala nyhetsbrev (7 st under året) via Mailchimp till länets 
medlemmar. Nyhetsbreven läggs även ut på hemsidan, forumet och Facebook. Inför varje utskick 
uppdateras sändlistan med uppgifter från föreningens medlemsregister Rutger, där vi idag har en 
täckning av e-postadresser på bara drygt 40% av länets medlemmar. Här finns stor 
förbättringspotential också för föreningen i stort där täckningen av e-postadresser i medlemsregistret 
generellt är låg. Vår önskan om ett förbättrat tillstånd med utökad täckning har kommunicerats till 
riksföreningens mobiliserings- och marknadsavdelning. 
Hemsidan har under året fått en översyn med uppdaterad information på länsförbundets och kretsarnas 
sidor. Kontaktsidan har gjorts om för att bli mer lättöverskådlig och personlig och inkluderar nu 
porträttbilder på styrelsen med en kort presentation för varje person. En ny huvudsida med ett flertal 
underkategorier av ämnesområden har tagits fram, med syfte att bidra till det vetenskapliga 
perspektivet genom att dela och tipsa om intressanta forskningsrapporter och studier inom natur och 
miljö. Nytt för året är också att det nu finns möjlighet att via hemsidan ge en gåva till föreningens 
regionala arbete via Swish. 
Behovet av att höja den digitala kunskapsnivån hos våra ideella i länet ser vi som fortsatt stort, och 
särskilt under det gångna året har det ställts större krav på att erbjuda digitala lösningar och support till 
våra kretsverksamheter. Länsförbundet har upplåtit en betal-licens av Zoom till kretsarna för att 
underlätta digitala styrelsemöten.  

Kretskonferensen 
Den 7 november arrangerades den årliga höstkonferensen digitalt via Zoom med 33 anmälda och 25 
deltagande. Det var en inspirerande och lärorik dag med workshop om politisk påverkan med Annelie 
Andersson, chef stab analys och påverkan på rikskansliet, och en utbildning i att leda Naturfalken – ett 
simborgarmärke i artkunskap – med Eva Lindberg, verksamhetsledare för Naturfalken på rikskansliet. 
Två lokala politiker, Elin Söderberg och Felicia Lundmark, deltog via förinspelad video för att ge sina 
perspektiv på påverkansarbete. Som avslutning delades det nya natur- och miljöpriset Guldspoven ut 
för första gången. 
 
Guldspoven 
För att uppmärksamma och lyfta fram naturvårdsinsatser av stor betydelse som utförs av ideella krafter 
har länsförbundet inrättat priset “Guldspoven”. Priset utdelas årligen till förtjänta efter ett 
nomineringsförfarande, där alla är välkomna att delta. Den första “Guldspoven” utdelades till Stefan 
Delin 2020. 

Kretsundersökningen 
Varje år sedan 2015 genomför länsförbundets verksamhetsutvecklare en kretsundersökning där 
underlag från kretsarnas verksamheter samlas in. Syftet med undersökningen är att inhämta 
information och önskemål som kan ligga till grund för det övergripande strategiska arbetet med att 
stötta och utveckla lokalföreningarna i Västerbotten. Kretsundersökningen har detta år utgjorts av två 
delar: en digital enkät som skickats ut via Google forms och en uppföljande telefonintervju med 
samtliga kretsordförande. Syftet med frågorna som ställts i enkäten har varit att inhämta enklare 
uppgifter och sifferdata från verksamhetsåret 2019, såsom typ av aktiviteter och antal styrelsemöten. 
Avsikten med intervjusamtalen har varit att komplettera enkätinformationen med fokus på det 
pågående verksamhetsåret 2020, och därigenom få en mer detaljerad bild av kretsarnas nuvarande 
förutsättningar och verksamhetsformer samt vilka utmaningar som upplevs i kretsarbetet och hur 
behovet av stöd ser ut idag. Kretsrapporten för 2019-2020 publicerades i början av juni 2020. 
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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 och 
rådande omständigheter med Covid-19 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 28 februari 2021 
 
Johan Granstrand, Josefine Persson, Sture Gustafsson, Maria Grånemo, Krister Persson, Peter 
Lugnegård, Maria Eriksson och Maria Mårtensson


