
 

Verksamhetsberättelse 2019 

Medlemmar 

Kretsen hade den 31 december totalt 9 507 medlemmar.  

Det totala medlemsantalet har ökat med 570 jämfört med 2018. 

Årsstämma 26/3 

15 st var med på årsstämman. Föreläsare var Leif Öster som har ett hyggesfritt skogsbruk i 

Dalarna. Leifs föreläsning handlade om: ”hur kan man tjäna pengar utan att hugga ner 

skogen”. 

 

Styrelse, styrelsesammanträden och organisatoriskt arbete 
Styrelsen hade under tiden 1 januari – 25 mars följande ledamöter: 

Ordinarie: Per Hedberg ordförande, Marianne Kahn vice ordförande, Hans Hiller kassör,  

Nils Möller, Tomas Lohammar och Magnus Mattisson. 

Suppleanter: Victor Bergseije, Elizabeth Brunius Hayashida, Leonie Pervel, Hodan Dualeh, 

Josefine Palmgren och Adam Wallin. 

 

Från den 26 mars ingick följande medlemmar i styrelsen: 

Ordinarie: Per Hedberg ordförande, Marianne Kahn vice ordförande, Hans Hiller kassör,  

Nils Möller, Victor Bergseije och Tomas Lohammar. 

Suppleanter: Elizabeth Brunius Hayashida, Hodan Dualeh, Magnus Mattisson, Vera Röös, 

Annalena Ståhl och Adam Wallin.  

Victor Bergseije har inte varit med på något styrelsemöte sedan blev vald som ordinarie 

ledamot på årsstämman 26/3. 

 

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden: 21 januari, 25 februari, 25 april, 21 maj, 

17 juni, 14 augusti, 10 september, 7 oktober, 6 november och 7 december.  

Dessutom har vi haft en planeringsdag den 7 december. 

Deltagande i möten, konferenser, föreläsningar och seminarier 
Styrelsemedlemmar har bla deltagit i: miljöl, klimatlätt, Rikskonferens i Kristianstad, 
Länsstämma, föredrag Klimataktion, regionala skogsprogrammet, klimatprotokollet, 
kretskonferens och flora/faunakonferens. 

 

Aktiviteter och Evenemang  
Nedan följer redogörelser för aktiviteter och evenemang, vissa med personliga skildringar. 
 

Huggormssafari söndagen 7 april – Hans Hiller  
C:a 50 st var med på ormsafarin (varav hälften barn). Vi fick se två huggormar som visade 
upp sig. Allt under sakkunnig, pedagogisk och underhållande ledning av Rickard Malmström.  



 

 

Rickard Malmström med en huggorm på pinnen (Hans Hiller fotograf) 

Salamanderspaning 22 maj – Hans Hiller 
25 st var med och spanade efter salamandrar vid en damm i Valsätra. Vi fick inte se någon 

salamander men Rickard Malmström lärde oss en hel del om hur dessa groddjur lever. 



 

 

Fotograf: Hans Hiller (Rickard Malmström vid håven) 

 



 

Cykelutflykter – Björn Engström 
Cykeltur till Vallsgärde och Fullerö backar söndagen 28 april 
Endast 3 deltagare såg otroligt många backsippor i full blom. Denna tur går varje år men 
ibland har de inte slagit ut för fullt, 

 

 
Fotograf: Björn Engström 

Cykelutflykt runt Årike Fyris  söndagen 12 maj 

Endast 5 deltagare trots fint väder. Fullt med vitsippor i Lilla djurgårdsskogen 

Cykelutflykt till Fiby urskog söndagen 9 juni 

Denna gång fick vi en guidning genom skogen av Miram Grönroos som berättade om sägner 

i naturen i reservatet. Det kom medd10 deltagare på denna tur.  

Cykelutflykt till Wik via Vänge – Hagby – Ölsta söndagen 11 augusti  

Ingen deltagare kom till samlingsplatsen så den ställdas in – troligen pga. dåligt väder 
  

Stadsskogens dag 25/8 – Hans Hiller 
Vårt bord var välbesökt även i år. 
 

Buffelsafari till Ängsholmens Gårdsmejeri Harbo 1/9 – Hans Hiller 

Det var en trevlig utflykt som lockade 35 st, varav 11 st var barn. Vi vandrade ner till 

naturreservatet och våtmarken där vattenbufflarna betar och röjer.  

Vi fick också möjlighet att köpa mozarella och eldost. 



 

 

 

 

Hans Hiller tog denna bild. Pontus Elvingsson som var med och startade Ängsholmens 

gårdsmejeri tillsammans med en av bufflarna 



 

Utflykt Dalagård 5/10 – Hans Hiller 

Vi var 15 st som åkte till Dalagård och familjen Öster som bedriver ekoturism och hyggesfritt 

skogsbruk på sina egna marker. Dalagård är en del i familjen Östers jord- och 

skogsbruksföretag och all deras verksamhet ska vara ekologiskt hållbart. 

Vi avslutade dagen med att åka till de stora hasselbestånden i Hässlens naturreservat som 

är ett av Sveriges nordligaste. Den sällsynta nötkråkan är beroende av hasselnötter och har 

en större koloni här. 

 

Leif Öster Dalagård (i mitten på bilden närmast skogen) berättar om sitt hyggesfria skogsbruk. 

Foto: Hans Hiller  

 

Schysst jul 13/12 

Vi hade ett bemannat bord som många besökte under dagen.  

 

Remissvar och yttranden  

Vi har bla yttrat oss över och överklagat ett ärende om strandskydd Vårdsätra till mark- och 

miljödomstolen samt överklagat detaljplanen för Blodstensskogen till mark- och 

miljödomstolen. 

 

Nyhetsbrev 
Kretsen skickar ett e-nyhetsbrev till medlemmar i kretsen och andra intresserade. 

Hemsida och facebook 

Hemsides- och facebookansvariga har varit Magnus Mattisson och Adam Wallin.   



 

Mingelkvällar måndagar 
Vi har haft mingelkvällar för att öka möjligheten för nya medlemmar att komma i kontakt med 
styrelsen. 
 

Arbetsgrupper  
Arbetsgrupperna i föreningen har bedrivit en omfattande verksamhet under året. 
Deras redovisningar finns i bilaga 2 (gruppernas egna beskrivningar). 

Ekonomi 

Kretsen: 
Årets resultat – 31 804 kr.  
Kommentar: Minusresultatet beror på att kretsen bekostat juristhjälp för att överklaga ett 
beslut som berör Blodstensskogen (belopp 32 188 kr) och kretsen betalade för mat i 
samband med handlamiljövänligtupptakten (belopp 6 787 kr) som egentligen är 
Länsförbundets ansvar. 
 
Vi har följande saldon per den 31/12 
Nordea plusgiro 86 473 kr 
Resursbank 233 218 kr  

Kretsens resultat- och balansrapport bifogas.  
Övriga kostnader konto 6990 underlag se bilaga 3. 

Övrigt 

Arvet: 

 
Enligt Georgs Sjöbergs testamente, får kretsen from 2014 använda 50% av årliga 

utdelningarna på fonderna till ”projekt för djur- och natur”. Vi har använt dessa medel till att 

dela ut naturvårdspris. 

2019 är det sjätte året i rad som vi delar ut föreningens naturvårdspris Georg Sjöbergs 
minne. Priserna delades ut på Naturnatten i Stadsträdgården den 14/9. 
Årets pristagare var Rosmarie Sundström som tilldelas priset för hennes målmedvetna och 
idérika arbete för klimat och miljö. 
Ingemar Södergren fick priset för sitt starka engagemang för naturen i Uppland och för 
klimatet. 

 



 

 

Rosmarie Sundström och Ingemar Södergren visar upp sina diplom  

Foto: Hans Hiller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uppsala den 18 mars 2020 

 

 

_________________________  __________________________ 

Per Hedberg                       Marianne Kahn 
ordförande                        Vice ordförande 

 

______________________  __________________________ 

Hans Hiller   Nils Möller 
Kassör    Ledamot   
   

___________________________  __________________________ 

Tomas Lohammar                     
Ledamot        
 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1: Konstituering av Styrelsen 2019 

Vice ordförande - Marianne Kahn  

 

Kassör och Sekreterare - Hans Hiller 

 

Nyhetsbrevet - Tomas Lohammar 

och  

Hemsidan och facebook - Magnus Mattisson och Adam Wallin  

 

Kommunikation och kampanj - vakant 

Firmatecknare – Per Hedberg och Hans Hiller 

Postmottagare, riksföreningen och övrigt - Per Hedberg 

Läsa post i föreningens e-postlåda – Per Hedberg 

Fikaansvarig – Hodan Dualeh 
 
Representerar UNF i olika sammanhang 
Naturskyddsföreningen i Uppsala län - Marianne Kahn  

 
Kontaktpersoner för UNF:s arbetsgrupper  
Handla miljövänligt – Elizabeth Hayashida Brunius, Karin Holmstrand och Annalena Ståhl 
Skogsinventeringsgruppen - Nils Möller 
Nya skogsgruppen – Ingemar Södergren 
Klimatgruppen - Tomas Lohammar 
Kemikaliegruppen – Elizabeth Hayashida Brunius och Hodan Dualeh 
 
Inför styrelsemötena 
Dagordningen till styrelsemöten - Hans Hiller 

Programansvariga 
Elizabeth Hayashida Brunius och Egon Nilsson 
 

Arvet 
Arvet - Hans Hiller, Marianne Kahn och revisorerna 
 

Internvärvare 

allas ansvar 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2  Gruppernas redovisningar 
 

Klimatgruppen – Tomas Lohammar 

Klimatgruppen har under 2019 i samarbete med Klimataktion Uppsala, nätverket   

Klimatval Uppsala och Stadsbiblioteket arrangerat klimatrelaterade program:  

*190116 KLIMATLÄTT - Linnéa Häggström, projektledare för projektet Klimatlätt   

*190130 KIMATET OCH OMSTÄLLNINGEN - Staffan Laestadius, prof em KTH, utifrån sin b

ok   

”Klimatet och omställningen” om vad som krävs i praktiken av Sverige och presenterar   

konkreta lösningar.  

*190213 STIGANDE FOSSILSKATT MED FULL UTDELNING - Henrik Petrén från föreninge

n   

Klimatsvaret berättar om det internationella initiativet Avgift & Utdelning.   

*190220 KAN LANTBRUKET BÅDE PRODUCERA OCH KLIMATREPARERA? - Ekolantbruk

are Kjell Sjelin   

från Vattholma berättar om sin gård i dag och framöver. Ett hoppingivande föredrag   

där det lokala möter det globala!  

*190327 CYKELN RÄDDAR VÄRLDEN STADEN OCH DIG SJÄLV - Torbjörn Albért, Cykelfr

ämjandet   

visar vägen mot en klimatvänlig trafik, och   

Rickard Malmström, gatukommunalråd, om vad kommunen ska göra  

*190424 SPOLA INTE KRETSLOPPET - SLU-forskarna Annika Nordin och Cecilia Lalander  

om bättre hantering av resurser i toalettavfall. Det största flödet av näringsämnen   

från hushållen finns i toalettavloppet.   

*190918 MEDVETEN KONSUMTION - INSPIRATION UTAN PEKPINNAR  

Det ekologiska fotavtrycket. NN från föreningen Medveten konsumtion lyfter problemen    

med våra konsumtionsmönster och inspirerar oss att ta hållbara beslut i vardagen.  

*191016 EXTREMVÄDER KLIMAT OCH FRAMTIDEN - Hur bör vi agera idag?  

Meteorolog Martin Hedberg gör klimatvetenskapen tillgänglig för beslutsfattare och   

allmänhet. Vad kan man göra själv?  

*191113 HUR GÖR VI FASTIGHETER OCH BYGGANDE KLIMATPOSITIVA?  

Vasakronans prisbelönta hållbarhetschef Anna Denell talar om hur man drar ned   

klimatutsläpp från fastigheter och bygger klimatpositivt, gärna i trä!  

*191211 NÄR VI VET SÅ MYCKET, VARFÖR HÄNDER SÅ LITE?  

Ira Sundberg, ekopsykolog, om att gå från ord till handling, hur vi kan framföra   

klimatbudskap på ett effektivt sätt  

 

Klimatgruppen medverkar även i nätverket Klimatval Uppsala, som samlar Uppsalas   

miljö- och cykelföreningar, och i nätverket Klimatstrejk Uppsala, som manifesterar   

varje fredag 15-17 på Forumtorget i Greta Thunbergs efterföljd, i syfte att få   

kommunpolitiken att faktiskt förverkliga kommunfullmäktiges beslut från dec 2015   

att Uppsalas kommungeografi ska vara fossilfri 2030.  

 

 



 

Skogsinventeringsgruppen – Jörgen Sjöström 

Skogsinventeringsgruppen har under 2019, som under tidigare år, arbetat med 

fältinventeringar enligt Skogsstyrelsens metod som bygger på signalartsbegreppet. Generellt 

har verksamheten, jämfört med tidigare år, påverkats av bildandet av den nya skogsgruppen. 

Den har, för vår del, inneburit att antalet deltagare minskat något och att vi fyra (eller några 

av oss) som tillhör kärntruppen haft en friare planering som innebär att vi oftare åker ut med 

kort varsel utan att vi hinner kalla de som står på sändlistan. 

Vi har gjort ett tjugotal utflykter till olika slags skogar i Uppsala län under det gångna året. Av 

dessa var tio områden som avverkningsanmälts, avverkats eller är under uppenbart hot att 

bli avverkade den närmaste tiden. Vi har i ett fall skrivit till Skogsstyrelsen om avverkning i ett 

naturvärde där vi anser att skogsägaren gått för hårt fram och förstört naturvärden. Men 

responsen har varit svag. Vi har på senare tid försökt att hinna ut till områden med 

gamalskog före det att avverkningsanmälningar kommer in. Vi har också besökt 

nyckelbiotoper och områden där vi vet eller misstänker att de har naturvärden men som 

saknar skydd. Ett sådant skogsområde är beläget vid nordöstra hörnet av Finnsjön som 

visade sig hysa både en rik kärlväxt- och kryptogamflora samt en kärna med trehundraåriga 

tallar. I en skrivelse (februari 2010) kommer vi därför föreslå att länsstyrelsen avsätter 

området som naturreservat. Vi anser också att det skulle behövas bättre skydd av 

nyckelbiotoperna runt Lindbacken förslagsvis i ett kommunalt naturreservat. Till detta 

kommer att vi funnit skogsområden vid Funbosjön och sjön Vällen som borde få bättre 

skydd.  

Vi har under åren anmält områden som har stora biologiska värden till Skogsstyrelsen. De 

lägger då in dem i sitt tippsskikt. Det kan innebära att de vid en avverkningsanmälan kan 

reagera men tyvärr är chansen att Skogsstyrelsen helt stoppar avverkning på grund ovanliga 

arter mycket liten om det inte är en privat ägare som frivilligt avsätter området. Maktmedel 

saknas och skogsbruket har en stark lobbyverksamhet vilket leder till att naturskyddet får låg 

prioritet hos Skogsstyrelsen. Vi har även hjälpt Upplandstiftelsen med att inventera några 

områden och där går samarbetet bättre. 

Hållbara Uppsala – Gudrun Utas 

Vår verksamhet i år har till största del handlat om klimatstrejkerna på Forumtorget. Det 

anslag vi fick till tryckning av folder att dela ut vid strejkerna samt utanför fullmäktige när 

politikerna sammanträder har använts som planerat. Upplagan är nu slut och vi arbetar med 

att få fram en uppdaterad folder, först i en mindre provupplaga (foldrarna ska även 

översättas till flera andra språk). 

Hållbara-Uppsalabroschyren är så gott som slut den också, överblivna exemplar delas på 
Forumtorget eller i samband med möten tex i Klimatprotokollet när någon visar intresse. 



 

Natursnokarna – Bea Hagvall Olsson 

Jag har haft nio träffar totalt under 2019. En av dessa var på mångfaldsdagen med 

naturfalkstagning ihop med Julia från Tierp. Mina träffar har varit både slutna och öppna, alla 

som har hört av sig har fått erbjudande att följa med på slutna träffar. På två av träffarna kom 

inga, ett tillfälle var öppet och ett var slutet. Annars kom det en- till åtta familjer.  

Nya skogsgruppen – Barbara Kühn 

Under verksamhetsåret 2019 startade vi en andra skogsgrupp i Uppsala som tills vidare 

kallar sig Nya skogsgruppen, Uppsala. Vi arrangerade totalt 23 aktiviteter, vissa med fokus 

på folkbildning och andra med fokus på inventering. Antalet aktiva personer i Nya 

skogsgruppen har växt och vi har nu en stabil struktur med bra arbetsfördelning. I samband 

med att vi startade Nya skogsgruppen Uppsala, bildades även en facebooksida med samma 

namn och senare även en instagram, där vi kommunicerar vad vi gör och försöker inspirera 

folk att följa med oss ut i skogen.  

Aktiviteter: 

24/1 Skogsträff #9 Hyggesfritt skogsbruk 

 

29/1 Filmvisning: När skogen tystnar på Slottsbiografen (100 st. kom)  

31/1 Uppstartsmöte Nya skogsgruppen 

9/2 Skogsutflykt till Nåsten 

20/3 Skogsträff # 10: Skogens kulturarv 

25/4 Skogsträff #11: Skogen och dess källor  

27/4 Kurs i naturvårdsarter i Styggkärret 

4/5 Inventering nära Jumkil -> en ny nyckelbiotop registrerade 

11/5 Inventering i Solbergen 

5/6 Skogsträff #12: Påverka politiken! 

7/7 Vandring och inventering runt Velången 

9/9 Planeringsträff 

15/9 Inventering i Solbergen 

9/10 Filmvisning och rapportsläpp från Forskningsresan i Naturvårdens utmarker 2019 

12/10 Inventering i avverkningsanmälan -> två nya nyckelbiotoper registrerades 

20/10 Inventering i tjäderskog 

23/10 Workshop i digitala verktyg 

26/10 Kurs i naturvårdsarter i Styggkärret 

17/12 Närvarande i arbetet med det regionala skogsprogrammet 



 

28/11 Närvarande i arbetet med det regionala skogsprogrammet 

10/12 Möte angående Ekopark Forsmark 

11/12 Artkväll på Evolutionsmuseet 

17/12 Filmkväll och säsongsavslutning 

 

Bilaga 3 Specificering övriga kostnader konto 6990 
Kostnadsersättning ordförande, vice ordförande och kassör 7 000 kr 

Visma bokföringsprogram 1 869 kr 

Juristhjälp överklagat beslut Blodstensskogen 64 375 kr (Blodstensskogens förening betalde 

också in 32 187 kr till kretsen) 

 

 

 

 
   
 
 
 

 


