Verksamhetsberättelse 2020
Medlemmar
Kretsen hade den 31 december totalt 7 240 medlemmar.
Det totala medlemsantalet har minskat med 2 267 jämfört med 2019. Knivstakretsen är
också med i statistiken för första gången med 843 medlemmar (har tidigare ingått i
Uppsalakretsens medlemsantal).
Under 2019 har riksföreningen utvecklat nya funktioner och nya rutiner för vilka uppgifter
som registreras för medlemmar i föreningens medlemsregister. Det innebär bland annat att i
fortsättningen kommer det att behövas personnummer 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.
Riksföreningen är också i år återhållsam med kommunikationen av medlemssiffrorna, då
minskningen i medlemsregistret bygger på en förändring av definitionen ”medlem” snarare
än en reell minskning av antalet medlemmar.
Eftersom återbäringen beräknas på fullbetalande medlemmar påverkas inte
återbäringsbeloppet av förändringen av familjemedlemmar.

Digital Årsstämma 28 maj
20 st var med på årsstämman. Innan stämman föreläste Bengt Lundegård och
Maryann Fargo om strandskydd med efterföljande diskussion.

Styrelse, styrelsesammanträden och organisatoriskt arbete
Styrelsen hade under tiden 1 januari – 27 maj följande ledamöter:
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.
Från den 28 maj ingick följande medlemmar i styrelsen:
Ordinarie: Adam Wallin ordförande, Marianne Kahn vice ordförande, Hans Hiller kassör,
Nils Möller, Elizabeth Brunius Hayashida och Tomas Lohammar.
Suppleanter: Egon Nilsson, Hodan Dualeh, Bella Strid, Ingemar Södergren och
Annalena Ståhl.
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden: 15 januari, 11 februari, 16 april, 18 maj,
16 juni, 27 augusti, 23 september, 20 oktober och 26 november.
Dessutom har vi haft en planeringskonferens den 17 december.
2020 blev ett märkligt år. Vi fick hålla våra möten utomhus eller digitalt. Tack vare smittan har
många lärt sig att ha digitala möten. Men många fler valde att gå ut i naturen.

Deltagande i möten, konferenser, föreläsningar och seminarier
Styrelsemedlemmar har bla deltagit i: Länsstämma, föredrag Klimataktion, klimatprotokollet,
och kretskonferens

Aktiviteter och Evenemang
Nedan följer redogörelser för aktiviteter och evenemang, vissa med personliga
skildringar.
Medveten konsumtion 20 januari - Adam Wallin
Samtal mellan Adam Wallin (Naturskyddsföreningen Uppsala), Laura Hartman
(Hållbarhetschef Uppsala Kommun), Jonna Elofsson Bjesse (Medveten Konsumtion) och
Malin Thonäng (Konsument Uppsala) samt inbjudna åhörare.
Temat var prylgalen eller prylsmart. En längre rapport från mötet finns på kretsens hemsida.

Huggormssafari 29 mars – Adam Wallin
Tillsammans med Rickard Malmström arrangerade Uppsala Naturskyddsförening ett
huggormssafari för intresserade medlemmar. 17 personer deltog och vi promenerade i
Pattons Hage i närmare 1,5 timme letandes efter och pratandes om huggormar i Sverige.
Vi hittade två stycken manliga huggormar och många intressanta diskussioner om dess
levnadssätt och bevarande kom upp.
Tack alla som deltog!

Fotograf ormsafari: Adam Wallin

Filminspelning Klimatlätt 29/4 – Adam Wallin
Adam Wallin och Elizabeth Brunius Hayashida från styrelsen var med i en filminspelning om
resultaten av Klimatlätt-projektet som Uppsala kommun har lett under 2019 och 2020. Adam
berättade om hur Naturskyddsföreningen Uppsala har använt appen Svalna för att peppa
sina medlemmar till att minska sina utsläpp av växthusgaser. Filmen lades sedan upp på
Facebook av Klimatlätt.

Vargspaning Siggefora 5 september – Hans Hiller
Ett tjugotal personer var med på Naturskyddsföreningens och Rovdjursföreningens
gemensamma aktivitet där de fick lära sig mer om vargen och hur man kan följa dess spår.

Första fyndet! Här har en varg passerat, Per Axell ordförande i Svenska rovdjursföreningen
visar spillningen på skogsvägen.
Fotograf vargspaning: Emma Åhman unt

Studiebesök Sunnansjö gård 19 september - Hans Hiller
På Sunnansjö gård, vid Strandsjön söder om Järlåsa, bedrivs småskaligt KRAV-certifierat
lantbruk. Man odlar ca 100 grödor, restaurerar igenväxta strandängar och bedriver
hyggesfritt skogsbruk. Gården har försäljning av trädgårdsväxter och grönsaker och deltar
också i REKO-nätverket.
Vi var 19 st som njöt av ett fint besök i solen, ett intressant föredrag och av en god sopplunch
som avslutning.

Ann-Helen Meyer von Bremen (i mitten på bilden) som driver Sunnansjö gård tillsammans
med sin man Gunnar Rundgren (till vänster syns Egon Nilsson som arrangerade utflykten).
Fotograf: Hans Hiller

Uppstartsträff för arbetsgrupp inom mat och jordbruk 25 oktober – Adam
Wallin
Vi hade en uppstartsträff för Uppsala Naturskyddsförenings nya arbetsgrupp inom
Mat och Jordbruk.Träffen ägde rum på Flogsta Foods stadsnära permakulturordlingar, där de
som odlar visade oss vad de har skördat och vad som går att odla där.

Skogsutflykt med grillning 31 oktober – Ingemar Södergren
Ingemar Södergren vägledde deltagarna genom Nåsten och berättade om hur man känner
igen en naturskog. Utflykten riktade sig till de som är intresserade av skog, men som inte har
allt för mycket kunskap om naturskogens ekosystem och kännetecken. Det fanns även gott
om tid för skogsmys och strövande. Vandringen avslutas med grillning vid Håga ängar.

Cykelutflykter – Björn Engström
April utflykt till Fullerö backar: Stor anslutning 14 st. Fantastiskt med backsippor i blom.
Perfekt timing detta år.
Maj Åriket runt. 7 deltagare. Fin tur med mycket blommor.
Juni tur till Funbo och Lagga blev inställd pga regn.
Augusti Ny tur med start och slut vid Örbyhus station. 6 deltagare. Mycket lyckad tur med bra
väder. Picknick i Varggropen och fina stopp vid Vendels kyrka och Örbyhus slott.

Miljövänliga veckan (v 40)
Vi i Naturskyddsföreningen Uppsala samarbetade med Stadsbiblioteket genom att ha ett
informationsbord stående hela veckan och ha flera aktiviteter, däribland:
En bokrundell med hyllor med aktuella böcker om ämnet
En TAGE-tunna, där man kan lämna använda böcker som vem som helst kan ta av – en
succé!

Elizabeth Brunius Hayashida syns på bilden från Stadsbiblioteket

Information och diskussion om skötseln av naturreservat
Detta evenemang skulle ha ägt rum den 21/10 på Biotopia men ställdes in pga av nya
Coronarestriktioner.
Naturvårdsförvaltare Jochen Schreiber och enhetschef Åsa Hedin från
Stadsbyggnadsförvaltningen var inbjudna för att svara på frågor och diskutera skötseln av
naturreservat Hågadalen-Nåsten och andra kommunala naturreservat.
Denna aktivitet sker i stället digitalt den 20/1 2021.

Remissvar och yttranden
Vi har bla yttrat oss över och överklagat ett ärende om strandskydd Vårdsätra till mark- och
miljödomstolen, överklagat detaljplanen för Blodstensskogen till mark- och miljödomstolen,
yttrat oss över detaljplan västra boländerna och yttrat oss över planprogram sydöstra
stadsdelarna.
Naturreservat Kungshamn-Morga: tack vare bla en insändare i unt och en skrivelse till
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen beslutade Länsstyrelsen att all avverkning inom
naturreservatet endast får ske efter tillstånd från Länsstyrelsen.
Naturskyddsföreningen Uppsala med flera skapade en namninsamling för att sätta press på
universitetet och myndigheter att öka skyddet i naturreservatet Hågadalen-Nåsten.

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

Hemsida och facebook
Hemsides- och facebooksansvariga har varit Adam Wallin och Ingemar Södergren.

Hållbarhetslöften
Uppsalakretsen har arbetat med hållbarhetslöften som ingår i åtgärdsprogrammet färdplan
för ett hållbart län. Vi har bla jobbat med åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald,
verkat för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn och öka hänsyn till biologisk mångfald
i fysisk planering.

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

Ekonomi
Kretsen:
Årets resultat – 71 350 kr.
Kommentar: Minusresultatet beror på att kretsen bekostat 66% av extra 30% tjänst för
verksamhetsutvecklare Kristina Keyzer (kostnad 116 916 kr, Kristinas förordnande är på
70%). Vi har också bidragit med 10 000 kr till Klimatstudenternas konferens.
Vi har följande saldon per den 31/12
Nordea plusgiro 13 742 kr
Resursbank 234 598 kr
Kretsens resultat- och balansrapport bifogas.
Övriga kostnader konto 6990 underlag se bilaga 3.

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.
2020 är det sjunde året i rad som vi delar ut föreningens naturvårdspris Georg Sjöbergs
minne. Priserna delades ut på Hågahögen den 26/9.
Årets pristagare var Debora Arlt som fick priset för hennes stora engagemang i den praktiska
naturvården för tornseglarna och stararna i Uppsalas närhet.
Vilhelm Nilsson fick priset som motivation för att fortsätta utveckla ett framåtsträvande
lantbruk i balans med vardagslivet och naturen i Håga.
Pristagarna fick 5 000 kr vardera och ett fint diplom.

Pristagarna Vilhelm Nilsson och Debora Arlt
Fotograf: Hans Hiller

Uppsala den 23 mars 2021
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Bilaga 1: Konstituering av Styrelsen 2020
Ordförande – Adam Wallin i avvaktan på datum för årsmötet
Vice ordförande - Marianne Kahn
Kassör och Sekreterare - Hans Hiller
Nyhetsbrevet – Egon Nilsson (Tomas introducerar Egon)
Hemsidan och facebook - Adam Wallin och Ingemar Södergren
Firmatecknare – Adam Wallin och Hans Hiller var för sig
Postmottagare, riksföreningen och övrigt – Adam Wallin
Läsa post i föreningens e-postlåda – Adam Wallin
Skola, integration och studiefrämjande – Hodan Dualeh
Fikaansvarig – Hodan Dualeh

Representerar UNF i olika sammanhang
Naturskyddsföreningen i Uppsala län - Marianne Kahn
Kontaktpersoner för UNF:s arbetsgrupper
Handla miljövänligt – Elizabeth Brunius Hayashida, Karin Holmstrand och Annalena Ståhl
Inventeringsgruppen - Nils Möller
Nya skogsgruppen – Ingemar Södergren
Klimatgruppen - Tomas Lohammar
Kemikaliegruppen – Elizabeth Brunius Hayashida och Hodan Dualeh

Inför styrelsemötena
Dagordningen till styrelsemöten - Hans Hiller

Programansvariga
Hans Hiller, Elizabeth Brunius Hayashida och Egon Nilsson

Arvet
Arvet - Hans Hiller, Marianne Kahn och revisorerna. Vi behöver förslag på namn till
pristagare Georg Sjöbergs minne.

Internvärvare
allas ansvar

Bilaga 2 Gruppernas redovisningar
Klimatgruppen – Tomas Lohammar
Klimatgruppen har under 2020 i samarbete med Klimataktion Uppsala och Stadsbiblioteket
arrangerat klimatrelaterade program, under pandemin via Zoom:
200128 -- KLIMATKUNSKAP FÖR KLIMATSTREJKARE - OCH ALLA
Det finns så många siffror att hålla reda på i klimatkrisen.
Vilka är de viktigaste, och hur hänger de ihop? Tomas Lohammar
200129 -- JORDAD - ENKLARE LIV I KOLLAPSENS SKUGGA
David Jonstad skriver i böckerna Kollaps – Livet vid civilisationens slut och
Jordad om hur en världsordning byggd på billig olja och evig tillväxt börjar falla isär.
200226 -- HUR KAN SKOGEN RÄDDA KLIMATET ?
Skogen förväntas räcka till att binda koldioxid, till bioenergi och att leverera många produkter.
Vilka mål för skogen ska sättas främst? David van der Spoel, UU och Rolf Björheden,
Skogforsk
200422 -- KAN ETT UNIVERSITET BLI KLIMATNEUTRALT PÅ KORT TID ?
Johanna Sennmark, miljöchef SLU, om utmaningarna för ett universitet i omställning,
och samtalar med företrädare för SLU:s forskare och Klimatstudenterna
200916 -- VÄRLDENS ENERGIMÖJLIGHETER
Tomas Kåberger, prof Chalmers och ledamot av det Klimatpolitiska rådet,
beskriver hur coronakrisen skyndar på utvecklingen där allt billigare förnybar
energi ersätter fossila bränslen och hur detta påverkar de totala klimatutsläppen.
201111 -- VÄRLDENS STÖRSTA NYHET
Klimatkrisen är världens genom tiderna största nyhetshändelse med potential att både
förstöra och förändra vår civilisation. DNs kulturchef Björn Wiman utifrån sin bok
”Sent på jorden 33 tankar om världens största nyhet”
201209 -- DANIEL LINDVALL författare UPPHETTNING
Daniel Lindvall är sociolog och var huvudsekreterare i Demokratiutredningen.
Tar sin utgångspunkt i boken Upphettning – Demokratin i klimatkrisens tid
Klimatgruppen medverkar även 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
Skogsinventeringsgruppens verksamhet har, liksom det mesta i samhället, under 2020
påverkats av pandemin. Det är bara fyra av oss som varit ute i fält och vi har inte haft några
inomhusaktiviteter. Eftersom två av oss (Thorleif Joelson och Henry Åkerström; även Birgitta
Blom och undertecknad har deltagit) bor nära Lunsen har de gjort en omfattande inventering
av dess signalarter för skyddsvärd skog. Under sommaren har flera utflykter gjort till

nordöstra Uppland, framför allt av Torleif och jag – det har främst gällt att försöka stärka
skyddet på några nyckelbiotoper med kalkbarrskog.
I övrigt kan nämnas att några av oss också har inventerat ett skogsområde vid Lejsta som
var avverkningsanmäld och vi informerade Skogsstyrelsen om dess höga naturvärden och
området har blivit nyckelbiotop. Ytterligare ett område har nyckelbiotopkvalitéer anser vi och
därför har vi skickat våra synpunkter till Skogsstyrelsen som vidarebefordrade detta till
markägaren som i detta fall också var Uppsala Akademiförvaltning. Här är bara att avvakta.
I maj upptäckte vi att ett naturvärdesobjekt avverkningsanmälts i Kungshamn-Morga
naturreservat (samt ytterligare anmäld skog söder om denna). Vi inventerade och tyckte att
skogen borde få ett bättre öde än att kalhuggas. Vi kontaktade Skogsstyrelsen samtidigt som
Naturskyddsföreningen Knivsta informerades och därefter studsade informationen tillbaka till
Naturskyddsföreningen Uppsala. Sedan drog ett stort pådrag igång som slutade med att
Länsstyrelsen skulle se över reservatsbestämmelserna och avverkningarna stoppades. Vi får
se vad som händer …
I och med att Skogsstyrelsen ogärna inrättar nya nyckelbiotoper (den nyligen avslutade
skogsutredningen föreslog att nyckelbiotopbegreppet tas bort helt) har det blivit svårare för
den ideella naturvården att skydda de få naturskogarna som finns kvar i Uppsala län. Frivillig
avsättning och naturreservat (som inrättas av länsstyrelsen), tycks vara framtidens
skyddsformer medan till ytan mindre skyddsvärda områden med gammal skog, som tidigare
kunde få nyckelbiotopsskydd, kommer därför till största delen att avverkas.

Hållbara Uppsala – Gudrun Utas
Utställningen har legat nere under året och kommer inte att återupptas om vi inte får några
som vill jobba med att datera upp den.
Av de broschyrer vi senast fått upptryckta finns nu bara enstaka ex kvar.
Den veckoliga Klimatstrejken på Forumtorget har tagit det mesta av vår energi. UNF bidrog
med 3528 kronor till tryckning av den foldern. Ytterligare 2000 ex har sedan tryckts upp,
men de betalades av Jordens Vänner.
Strejken på Fyristorg har pågått hela året varje fredag (även midsommar, jul och nyår) och vi
har nått och pratat med många människor och märker att fler och fler känner till oss och
lyssnar till vår klimatinformation (även om media inte varit särskilt intresserade).
När kommunfullmäktige sammanträtt har det stått folk med klimatskyltar och pratat med
politiker inför mötena - så länge sådana hölls i UKK.
Det senaste nu, 29/1-21, är att polisen inte ger oss tillstånd att fortsätta med våra, under
pandemin så nedskurna demonstrationer, trots att vi efter bästa förmåga hållit oss till de
regler om max 8 personer som satts upp. De säger också att vi inte kan åberopa den
grundlagsenliga demonstrationsrätten utan att det är bestämmelserna för allmän
sammankomst som gäller. Som det nu ser ut är det alltså oklart hur vi kommer att fortsätta
men räknar förstås att kunna komma igen på något sätt under året.

Nya skogsgruppen – Barbara Kühn
Verksamhetsåret 2020 startade med ett planeringsmöte där många idéer skapades och

samlades inför året. Mycket blev dock annorlunda än planerat under detta speciella år.
Trots allt genomförde Nya Skogsgruppen 28 aktiviteter under året.
Intresset för Nya skogsgruppen har växt mycket under året vilket framgår exempelvis på
facebooksidan som idag har 486 följare och Instagram som har 206 följare.
Vi var under våren med och stoppade avverkningsplanerna i Kungshamn-Morga
naturreservat genom inventeringar och påverkansarbete. Det slutade med att Länsstyrelsen
gick in och stoppade alla avverkningar inom reservatet under 3 års tid.
I november publicerade Sveriges Natur en artikel om Nya Skogsgruppen:
https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/gruppens-artkoll-raddadestadsnaraskog/?fbclid=IwAR2KG-HNiSPY2-iBiichCrun9o3GbqXk_1i6xmoQZjpbLMsCQj8NYR59jM
Skogsgruppen genomförde under höst och vinter även stort påverkansarbete i samband med
att en skog avverkningsanmäldes i Naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Vårt och andras
arbete resulterade i att Uppsala universitet pausade avverkningen i väntan på dialog med
oss och forskare inom universitet.
Aktiviteter:
2020-01-05 Inventering och rappoortering till Skogsstyrelsen
2020-01-13 FSC-workshop
2020-01-16 Möte Ekopark Forsmark
2020-01-18 Årsträff
2020-01-19 Skickade in förslag på skyddsvärda statliga skogar
2020-01-29 Signalartskurs inomhus
2020-02-02 Inventering
2020-02-08 Exkursion till Nåsten och avenzaworkshop
2020-02-15 Inventering
2020-02-18 Workshop: Hitta och kartlägg skyddsvärd skog
2020-03-21 Röjning Erken
2020-04-04 / 2020-04-05 Restaurering och inventering av lövskog
2020-04-17 Skickade in reservatsförslag för Solbergen
2020-05-09 / 2020-05-10 Inventering
2020-05-14 Kvällsinventering
2020-05-22 Inventering
2020-07-11 Inventering
2020-08-20 Inventering
2020-09-05 / 2020-09-06 Inventering
2020-09-09 Planeringsmöte
2020-09-25 Möte med Länsstyrelsen angående Solbergen
2020-10-09 - 2020-10-11 Inventering
2020-11-01 Skogsutflykt Nåsten
2020-11-03 Skogsträff #13 Vitryggens återkomst
2020-11-08 Röjning för vitryggig hackspett
2020-11-22 Utflykt till den avverkningsanmälda skogen i Nåsten
2020-11-30 Filmvisning "Om Skogen"
2020-12-21 Julfika och filmvisning

Bilaga 3 Specificering övriga kostnader konto 6990
Kostnadsersättning ordförande, vice ordförande och kassör 5 983 kr
Visma bokföringsprogram 2 000 kr
Juristhjälp överklagat beslut Blodstensskogen 5 000 kr
Bekostat 66% av extra 30% tjänst för verksamhetsutvecklare Kristina Keyzer 116 916 kr
Bidrag årsmöte nya Knivstakretsen 3 000 kr

