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Ölands Naturskyddsförening 
 
Verksamhetsberättelse 2012 
 
Styrelsen för Ölands Naturskyddsförening, krets av Svenska Naturskyddsföreningen, avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för år 2012.  
 
Styrelse 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Börje Ekstam (ordförande), Caroline Kindblom (vice 
ordförande), Anders Leander (kassör och kontaktperson), Åsa Bodenmalm (redaktör), Gunnar Kvarnbäck 
(webredaktör), Britta Lööv (ledamot), Pav Johnsson (ledamot), Stina Engström (ledamot) samt Urban Anjar 
(ledamot). 
 
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 572 (590) 
medlemmar, varav 331 (332) fullbetalande och 241 (258) familjemedlemmar (föregående år inom parentes). 
 
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 3 protokollförda sammanträden. Dessa hölls den 20 mars i Färjestaden, 23 april i 
Borgholm, den 23 september i Ölands Skogsby. Årsmötet hölls den 9 april på Halltorps Gästgiveri. 
 
Caroline Kindblom var kretsens representant i Länsförbundets styrelse. Staffan Arvegård och Kurt Arvidsson var 
kretsens ombud vid länsförbundets årsmöte i Oskarshamn. Kurt Arvidsson var kretsens ombud vid riksstämman 
i Falkenberg i juni. Pav Johnsson utsågs att representera kretsen vid Station Linnés årsmöte. Börje Ekstam 
representerade kretsen i Ölands vattenråd. Sven Åhlin representerade föreningen vid invigningen av ”Geopark 
Öland” den 24 maj. 
 
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. 
 
Kretsens hemsida ingår i riksföreningens standardiserade mall för kretsar. Gunnar Kvarnbäck har varit 
webbredaktör. 
 
Naturvård – biologisk mångfald 
 
Svenska Malaisefälleprojektet 9 april Dave Karlsson gästade föreningens årsmöte och berättade för ett 20-tal 
medlemmar om Station Linnés arbete inom det ”Svenska artprojektet”. Projektet är en nationell inventering av 
insekter med syfte att få en utökad kunskap om den svenska insektsfaunan, särskilt grupper som t.ex. steklar och 
tvåvingar. 
 
Världsbokens dag den 23 april firades med en föreläsning av författaren och fjärilsexperten Ulf Westerberg, 
som visade bilder och berättade om sin nya bok ”På sköra vingar”. Dagen firades för femte året i rad tillsammans 
med Borgholms bibliotek tillsammans med ett 20-tal åhörare. 
 
Vårvandring 8 maj En exkursion på Jordtorpsåsen genomfördes med ett tiotal deltagare under ledning av Sven 
Åhlin och Anders Leander. 



 
Naturnatten 5-6 juni På kvällen arrangerade kretsen Naturnatten vid Gråborg från kl. 18.00 till ca 21.30. Årets 
upplaga lockade sammanlagt ca 60 deltagare. Nytt för i år var inomhusföreläsningar av Mats Lindeborg om 
småfjärilar, Hans Karlsson om fjärilar och Elin Boberg om orkidéer.  Jerry Svensson och Pav J. guidade i 
lövängen, Årets Ölandsfotograf presenterades av Urban Anjar (se nedan). Naturnatten organiserades av Caroline 
Kindblom (sammankallande), Pav Johnsson och Anders Leander. 
 
De vilda blommornas dag 17 juni Stina Engström förevisade alvarets flora vid Vickleby, Sven Åhlin var vid 
Lenstad och Börje Ekstam vid Honungstorp. Sammanlagt ca 55 personer deltog i de tre exkursionerna. 
 
 
Ängens dag 5 augusti Pumpbacken har röjts och hävdats av kretsen sedan 2001. Området är en öppen 
strandsluttning nedanför åkrarna utmed vandringsleden mot Klevabadet på fastigheten Mörbylånga 14:1/3. 
Marken var välhävdad betesmark fram till 50-60 talet och har sedan växt igen med buskar, högvuxna örter och 
vass. Av ca 3,5 ha har ungefär 2 ha har återställts. Enbart handredskap har använts för röjning och slåtter. 
Föreningens redskap förvaras i ett låst förråd på platsen. Årets slåtter samlade ett tiotal personer under ledning av 
Stina Engström.  
 
Slåtterkurs 12 augusti Stina Engström arrangerade också en slåtterkurs i Vickleby som samlade 7 deltagare. 
 
Naturforum med temat ”Vatten” anordnades söndagen den 23/9 på Ölands Folkhögskola i Skogsby. Årets 
upplaga besöktes av drygt 40 personer. Naturforum arrangerades för sjätte året i rad tillsammans med Station 
Linné. Börje Ekstam medverkade med ett föredrag med titeln ”Ölands säregna vatten, hårt, svårt men vårt”. Värd 
och ansvarig för årets uplaga var Anne Wilks, Station Linné. 
 
Årets Ölandsfotograf är ett samarbete med Ölandsbladet och Ölands skördefest. I projektgruppen har ingått 
Urban Anjar (projektledare), Maria Wiell och Tommie Skoog. Året började med fortsatta utställningar med 2011 
års Ölandsfotograf på Halltorps gästgiveri. 
 
Bilderna till tävlingen 2012 togs emot av Sven Åhlin som avkodade och presenterade bidragen för tävlingsjuryn. 
I juryn ingick Urban Anjar , Tommie Skoog (Ölands skördefest), Pav Johnsson, Maria Wiell (Ölandbladet) och 
Göran Forsberg (fotograf). Bland ett tiotal bidrag utsågs Miriam Eriksson till Årets Ölandsfotograf för 2012. 
Priset tillkännagavs vid en mindre ceremoni under naturnatten 5 juni. 
 
Vernissage för utställningen hölls på Borgholms stadsmuseum den 21 juni. Utställningen har sedan visats bland 
annat i Ottenby Naturum och på Ölands Köpstad. En tävling om den bästa Ölandsbilden samlade 1 600 röster. 
Vinnarna fick priser i form av middagar eller övernattningar på Böda Camping, Halltorps gästgiveri, Hotell 
Skansen, Bo Pensionat och Mellby Ör Inn. 
 
Officiell prisutdelning skedde i samband med invigningen av Skördefesten. Vinnarbilderna har publicerats i 
Borgholm Energis kalender som delats ut till alla hushåll i kommunen. Tyvärr har vi inte lyckats ge bilderna 
samma spridning i Mörbylånga kommun. 
 
Nationalnyckeln Kretsen har tillsammans med länsförbundets ordförande Chatarina Lihnell-Järnhester skrivit 
en debattartikel, som publicerats i Ölandsbladet och Östra Småland, om regeringens planerade neddragningar av 
anslaget till det svenska artprojektet. Besparingarna befaras innebära en nedläggning av Nationalnyckeln. 
 
 
Miljöfrågor – hållbart utnyttjande av naturresurser 
 
Metangasutvinning på Öland Under året har Gripen Gas AB arbetat med 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). Gunnar Kvarnbäck har varit föreningens 
representant i AMFÖ. Under året har ett konto öppnats för insamling av pengar till arbetet, en namninsamling 
mot planerna har fortsatt och vår hemsida har informerat om projektet. Kretsen medverkade också i ett 
informationsmöte om utvinningsplanerna i Borgholms stadsmuseum den 27 juni med ett 40-tal deltagare. Börje 
Ekstam berättade där om klimateffekter och om riskerna för vattentillgångarna vid modern metangasutvinning i 
alunskiffer. 
 



Vindkraft 17 november Kretsen ordnade ett besök i Kårehamn med information av platschefen om bygget av 
den havsbaserade vindkraftsparken. Jan Pettersson berättade om undersökningarna av hur fågellivet påverkas. 
Efter föredragen erbjöds båtturer ut till själva byggplatsen. Gunnar Kvarnbäck hälsade ett 30-tal medlemmar 
välkomna till besöket. 
 
Miljövänliga veckan 
Åsa Bodenmalm deltog med aktiviteter i Färjestaden. Informationsblad och affischer fanns på biblioteket. 
 
Bekämpningsmedel Kretsen har tillsammans med Ölands vattenråd i en skrivelse till kemikalieinspektionen och 
regeringen påpekat de nyligen klarlagda riskerna för vattenmiljön med tillsatsämnet POEA, som ingår i Roundup 
och liknande glyfosatbaserade växtgifter. I skrivelsen framförs kritik mot att POEA inte behöver redovisas i 
produktbladen. Det är därför omöjligt för miljömedvetna jordbrukare att välja bort preparat med POEA. Vidare 
krävs en översyn av hänsynreglerna för spridning av gifter med POEA. Svar har kommit från både regeringen 
och KemI att en översyn är planerad till 2015. Kretsen har vidare fått stöd av rikskansliet som tagit upp 
problemet i Växtskyddsrådets möte med Miljödepartementet och Landsbygdsdepartementet. 
 
Julmässa Skäftekärr Kretsen medverkade med miljöinformation, fladdermus och fågelholkstillverkning på 
julmässan i Skäftekärr fredag till söndag den 2 - 4/11. Bordet bemannades av Kurt Arvidsson, Anders Leander, 
Börje Ekstam, Britta Lööv, och Gunnar Kvarnbäck. Ewa och Anders Paulsson (Böda Allservice AB) donerade 
försågat virke och utrustning för att snickra ihop holkarna.  
 
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. 
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