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Ölands Naturskyddsförening

Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen för Ölands Naturskyddsförening, krets av Svenska Naturskyddsföreningen, avger härmed följande
verksamhetsberättelse för år 2011. 

Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Börje Ekstam (ordförande), Gunnar Kvarnbäck (vice 
ordförande), Sven Åhlin (sekreterare), Anders Leander (kassör och kontaktperson), Åsa Bodenmalm (redaktör), 
Pav Jonsson (ledamot), Caroline Kindblom (ledamot), Kjell F. Olsson (ledamot) samt Stefan Thorsell (ledamot).
Stina Engström och Urban Anjar har fungerat som valberedning.

Medlemsantal
Som medlemmar i Ölands Naturskyddsförening räknas medlemmar i Svenska Naturskyddsföreningen som är 
bosatta eller har sitt säte på Öland samt övriga som valt att tillhöra kretsen. Vid årets slut hade kretsen 590 
medlemmar, varav 332 fullbetalande och 258 familjemedlemmar. Det är en ökning med 49 jämfört med 
föregående år. 

Revisorer
Under året har Gabriel Klingenstjärna och Rolf Lindström varit revisorer. Sven-Olof Aleljung och Anders 
Marell har varit ersättare.

Verksamhet
Under året har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden. Dessa hölls den 13 april i Borgholm, den 30 
augusti i Algutsrum, den 27 oktober i Algutsrum och den 20 december i Färjestaden. Årsmötet hölls den 27 mars
på Halltorps Gästgiveri.

Kjell F. Olsson var kretsens representant och Caroline Kindblom var ersättare i Länsförbundets styrelse. 

Kretsens program presenterades i riksföreningens aktivitetskalender och via länkning på kretsens hemsida. 
Sommar- och höstprogrammet publicerades i skriften Natur och Kultur på Öland. Denna trycktes i ca 30 000 
exemplar och distribuerades till hushåll och företag på Öland. Åsa Bodenmalm var ansvarig för produktion och 
utgivning. En marknadsundersökning rörande annonsörernas och användarnas inställning till ”Natur och kultur 
på Öland" som genomförts av Gunnar Kvarnbäck visade att skriften är uppskattad och att det finns en fortsatt 
vilja att medverka med annonser.

Kretsens hemsida ingår i riksföreningens standardiserade mall för kretsar. Sven Åhlin och Gunnar Kvarnbäck 
har varit webredaktörer.

Naturvård – biologisk mångfald

Naturnatten 5-6 juni På kvällen arrangerade kretsen Naturnatten vid Gråborg från kl. 16.00 till ca 21.30. Årets 
upplaga lockade inte lika många besökare som under tidigare år, sammanlagt deltog ca 40 personer. 
Sven Å visade hur man känner igen vanliga växtfamiljer, Jerry Svensson och Pav guidade i lövängen, 
Årets Ölandsfotograf presenterades, Pav och Sven genomförde en fågelsångsvandring och Börje en 
våtmarksvandring.

På kvällen fanns det möjlighet att köpa grillad lammkorv med bröd och dricka. Dessutom erbjöds en naturstig 
och en tävling där man får nytta av sina kunskaper i fågel- och växtkännedom. Naturnatten 
organiserades av Caroline Kindblom (sammankallande), Pav Johnsson,  Anders Leander och Sven 
Åhlin.



De vilda blommornas dag 19 juni Stefan Torsell ledde en vandring vid Horns kungsgård. Börje Ekstam höll till
på sjömarkerna vid  och Stina Engström och Åsa Bodenmalm förevisade alvarets flora vid Vickleby.
Sammanlagt ca 40 personer deltog i de tre exkursionerna vilket är få jämfört med tidigare år.

Betesdjuren och naturvården Stefan Torsell ledde en sommarvandring vid Horns kungsgård i juli.

Ängens dag 7 augusti Sedan slutet av 2001 har Pumpbacken röjts och hävdats av kretsen. Området är en 
strandnära sluttande markremsa mellan åkermarken och vattnet på fastigheten Mörbylånga 14:1/3, 
utmed vandringsleden mot Klevabadet. Marken var välhävdad betesmark fram till 50-60 talet som 
sedan blev igenväxt med vedväxter, högvuxna örter och vass. Ytan är ca 3,5 ha varav ungefär 2 ha har 
återställts. Enbart handredskap har använts för röjning och slåtter. Föreningens redskap förvaras i ett 
låst förråd på platsen. Vid ängens dag den 7 augusti på Pumpbacken deltog sex personer. Kjell F Olsson
har lett arbetet sedan starten.

Naturforum med temat ”Träd” anordnades söndagen den 25/9 på Ölands Folkhögskola i Skogsby. Årets 
upplaga av besöktes av ca 60 betalande personer. Ett lotteri bidrog med intäkter. Naturforum 
arrangerades för femte året i rad tillsammans med Station Linné ,Ölands Ornitologiska förening, 
Ölands Botaniska förening, Föreningen Sydostentomologerna, Länsstyrelsen, Ölands Skördefest och
Södra Ölands Trädgårdsförening. Helena Lager, Pav Johnsson och Caroline Kindblom var 
projektansvariga.

Askskottsjukan och andra trädsjukdomar 

Årets Ölandsfotograf. År 2011 var premiär för fototävlingen Årets Ölandsfotograf, som vi lanserade 
tillsammans med Ölands skördefest och Ölandsbladet. En tävling där varje fotograf som deltar ska spegla Ölands
natur och kultur med en bild från varje månad under året och ett förutbestämt tema som ska genomsyra bilderna. 
Årets tema var harmoni och till den första att bli utsedd till årets Ölandsfotograf efter juryns bedömning blev 
sommarölänningen Bengt Kallenberg. Priset bestod av en egen producerad utställning av de tolv bilderna som 
betalades av arrangörerna och en symbolisk prischeck på 10 000 delades ut till vinnaren vid invigningen av 
skördefesten av Ölandsbladet och ÖN. Utställningen har hängt under 2011 i Borgholms statsmuseum (juni-sept) 
och Skäftekärr (nov) och 2012 kommer den att hänga på Halltorps gästgiveri, Ekerums konsthall och Gärdslösa 
Prästgård. Arbetsgruppen bestod av Henrik Karlsson, Annika Hedman, Caroline Kindblom, Anders Leander, och
Sven Åhlin. I juryn ingick Pav Johnsson Staffan Arvegårds och en representant för Ölandsbladet respektive 
Ölands Skördefest.

Fågelfotografen och författaren Henrik Karlsson berättade och visade bilder och berättade om sin nya 
Ölandsbok för drygt 30 deltagare på världsbokens dag den 13 april i Borgholms bibliotek. 

Station Linné Föreningen är medstiftare till Station Linné och var representerad av Pav Johnsson och Anders 
Leander.

Miljöfrågor – hållbart utnyttjande av naturresurser
Metangasutvinning på Öland Under året har Gripen Gas AB ansökt och beviljats tillstånd till förundersökning 

om utvinning av metangas ur alunskifferlager i fyra områden på Öland. Kretsen samverkar aktivt 
mot dessa planer i Aktionsgruppen Mot Fossilgasutvinning på Öland (AMFÖ). Under året startade 
en namninsamling mot planerna och en avdelningen på hemsidan skapades för att sprida kännedom 
om projektet. Kretsen medverkade också i fyra informationsmöten om utvinningsplanerna. Börje 
Ekstam berättade där om klimateffekterna och om riskerna för vattentillgångarna vid modern 
metangasutvinning i alunskiffer. Offentliga möten genomfördes tillsammans med LRF i Högsrum 
(17/11), Torngård (20/11), Källa (24/11) och Byxelkrok (27/11). Därutöver medverkade kretsen i ett
nyhetsinslag i SVT Aktuellt i juni. Kretsen har också i en skrivelse motsatt sig tillståndet till 
förundersökningar och provborrningar.

Miljövänliga veckan
Åsa Bodenmalm deltog med aktiviteter på Konsum i Färjestaden. Informationsblad och affischer fanns på 

biblioteken.

Julmässa Skäftekärr Kretsen medverkade med miljöinformation och fågelholkstillverkning på julmässan i 
Skäftekärr fredag till söndag den 4 - 6/11. Bordet bemannades av Anders Leander, Börje Ekstam, Eva Pohl, Ewa
och Anders Paulsson (som driver en byggnadsfirma i Böda) och Gunnar Kvarnbäck. Holkarna hade försågats av 
Anders och Ewa E. Kent Karlsson, Hörlösa bygg, bidrog med material till fladdernusholkar. Vidare spreds 
information om planerna på metanutvinning (se ovan). 



Klimatpåverkan Den nybildade klimatgruppen har under året samlats till ett möte i Borgholm. Sven Åhlin har 
varit sammankallande.

Ölands vattenråd Föreningen har, genom Börje Ekstam, varit representerad i vattenrådet för Öland.

Yttranden Föreningen har under året tagit del av åtgärdsprogram för hotade arter, planhandlingar från de båda 
Ölandskommunerna samt utökade samrådshandlingar från lantbrukare och andra verksamhetsägare. 

Styrelsen vill tacka alla som deltagit i vår strävan för en hållbar utveckling och en rik naturmiljö.

Öland i april 2012

Börje Ekstam      Gunnar Kvarnbäck  Sven Åhlin                          Anders Leander

Caroline Kindblom Kjell F. Olsson Pav Jonsson                           Stefan Thorsell
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