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ÖN Ölands Naturskyddsförening

Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen för Ölands Naturskyddsförening, krets av Svenska Naturskyddsföreningen, avger härmed följande
verksamhetsberättelse för år 2015.

Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Börje Ekstam (ordförande), Jan Herrmann (vice ordförande), Anders
Leander (kassör och kontaktperson), Åsa Bodenmalm (N&K redaktör), Gunnar Kvarnbäck (ledamot), Britta Lööv (ledamot),
Pav Johnsson (ledamot), Naja Magnusson (ledamot), Stefan Svenaeus (hemsidesansvarig), Liselotte Wetterstrand
Waldenström (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. Under året hade kretsen 571 (593) medlemmar, varav 342
(352) fullbetalande och 229 (241) familjemedlemmar (föregående år inom parentes).

Revisorer
Under året har Gabriel Klingenstierna och Rolf Lindström varit revisorer. SvenOlof Aleljung och Anders Marell har varit
ersättare.

Verksamhet
Under året har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden. Dessa hölls den 15 januari i Färjestaden, den 29 mars i
Halltorp, 16 april i ett Emöte, 26 augusti i Färjestaden och 26 november i Färjestaden. Årsmötet hölls den 29 mars på
Halltorps Gästgiveri.
Staffan Arvegård var kretsens representant, och Naja Magnusson ersättare, i Länsförbundets styrelse. Vid länsstämman i
Timmernabben den 26 april representerades ÖN av Börje Ekstam och Jan Herrmann. Staffan Arvegård medverkade som
ledamot i styrelsen för länsförbundet. Förutom sedvanliga förhandlingar, blev vi utmärkt guidade i Kronobäcks fina
gäddfabrik/våtmark, och Kronobäcks intressanta klosterruin.
Pav Johnsson representerade kretsen vid Station Linnés årsmöte. Jan Herrmann representerade kretsen i Ölands vattenråd.
Gunnar Kvarnbäck representerade kretsen i Aktionsgruppen mot fossilgasutvinning på Öland (AMFÖ).
Vårprogrammet presenterades i Landborgen som skickades ut till alla fullbetalande medlemmar. Aktiviteterna presenterades
på kretsens hemsida. Sommar och höstprogrammet publicerades i skriften 
Natur och Kultur på Öland
. Denna trycktes i

33 000 exemplar och distribuerades till hushåll, företag, bibliotek och turistanläggningar på Öland. Åsa Bodenmalm var
ansvarig för produktion, annonsförsäljning och utgivning.
Under året har 41 inlägg gjorts på .hemsidan. (
http://oland.naturskyddsforeningen.se
). Av dessa har tolv varit
månadskrönikor. ÖN:s program under året, yttranden m m har på vanligt sätt lagts ut på hemsidan.
Vidare presenterades riksföreningens resurser i Naturkontakt/Aktivitetskalendern. I kretsens mötesrum i Naturkontakt
(
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/grupper/onolandsnaturskyddsforening
/) arkiveras digitala versioner av
kretsens protokoll och arbetsmaterial.
Aktiviteter och nyheter har också publicerats på sidan för kretsens Facebookgrupp (ÖN  Ölands Naturskyddsförening).
Antalet personer som gillade ÖN:s Facebook grupp ökade under året från 341 till 442 personer (31/12 2015).

Naturvård – biologisk mångfald
Under vintern har 
utfodring av vinterfåglar
i Beijershamn pågått till minne av Rigmor Bohm. Staffan
Arvegård har ansvarat för aktiviteten med hjälp av…….

Fågelsträck 12 april 
genom Kalmarsund, med Staffan Rodebrand, vid nya vindskyddet i Stora Rör samlade
endast ca 10 deltagare pga ganska miserabelt väder.
Naturnatten 5 juni
lockade ett rekordstort antal besökande, kanske 150 personer. Det variationsrika

programmet var en stor framgång; 
ängsblommor, folkmusik och Öland blåsensamble, barnaktivitet i form av

grodletning och plockning av teväxter samt rit och målarlåda från Vattenrådet, tipsrunda med frågor om ängar,
holkbyggesinfo, info från biodlarna och honungsförsäljning, info från ÖOF och ÖBF, ekologisk korv, servering
av och tips på örtteer, presentationen av Stefans Svenaeus Ölandsguide och Årets Ölandsfotograf. Presentation
av nattens djur med Najas tavla, och därefter fladdermusguidning. Liselotte Wetterstrand Waldenström ledde
organisationen.
De vilda blommornas dag 14 juni
Stina Engström och Åsa Bodenmalm förevisade alvarets flora vid Vickleby,
och Börje Ekstam vid Lilla Horns löväng i Persnäs. Sammanlagt ca 60 personer deltog i de båda exkursionerna.
Humlor och vildbin
den 17 juni, med Göran Holmström, lockade 7 deltagare trots att det var mitt på dagen en
vardag.
Slåtter i Rune Jons Äng 18 juli 
samlade 8 deltagare
Samarbetet mellan ÖN och Torslunda


Hembygdsföreningens ängskommitte har utvecklats. Årets arbete har omfattat fagning, slåtter, efterslåtter och
röjning 17 oktober. Vid samtliga tillfällen ÖNs medlemmar deltagit. Lisa Tengö leder arbetet.
Kjell Bolmgrens
presentation av f
enologinätverket den 23 september 
samlade en liten grupp på 5 personer i
Ölands folkhögskola.
Årets Ölandsfotograf 
är ett samarbete mellan Ölands Naturskyddsföreningen, Ölandsbladet och Ölands

skördefest. I projektgruppen har ingått Staffan Arvegård (projektledare), Maria Wiell och Tommie Skoog. Bland
ett femtontal bidrag på temat "Alvar på Öland" utsågs Bengt Kallenberg till Årets Ölandsfotograf för 2014.

Detta tillkännagavs i samband med naturnatten 5/6. I juryn ingick Urban Anjar, Maria Wiell, Staffan Arvegård
och 
Tommie 
Skoog. Vernissage för utställningen hölls på Borgholms stadsmuseum den 3 juli. Utställningen har
sedan visats bland annat i Naturum Ottenby och Stora Rör. Diplom och prissumman 10 000: utdelades i

samband med invigningen av skördefesten i Stora Rör. hushåll i kommunen. I samband med utställningarna och
en presentation i Ölandsbladet har en av bilderna utsetts till årets bild genom omröstning. Företag har sponsrat
med priser till dem som röstat på vinnande bild. Aktuell information om tävlingen finns utlagd på Ölands
Naturskyddsförenings webbplats och information om tävlingen har spritts bland annat på Facebook och i
Ölandsbladet.
Vadarprojektet  predatorkontroll. S
tefan Svenaeus har representerat oss i tre planeringsmöten under våren

2015. Projektet fortsätter med jakt i utvalda områden, inventeringar av rödspov mm.
Styrelsen 
beslutade att ÖN
nu väljer att avstå från fortsatt representation.

Julmässa Skäftekärr 30 oktober  1 november.
Kretsen medverkade med en klimatutställning, och visade hur
bibatteri, humleholkar, fladdermusholkar och fågelholkar kan byggas. Besökare fick själva bygga dessa med

försågade delar som tagits fram av Ewa och Anders Paulsson vid Böda Allservice. Kretsen är särskilt tacksam
för den värdefulla sponsringen. Många besökare utnyttjade tillfället att bygga något. Bordet bemannades av
Anders Leander, Börje Ekstam, Eva Pohl, Gunnar Kvarnbäck och Emelie Nilsson.

Miljöfrågor – hållbart utnyttjande av naturresurser
Klmatfrågor  Världsbokens dag 21 april.Klimatproblematiken presenterades sakkunnigt och ändå
underhållande av kändismeteorologen Pär Holmgren på Borgholms bibliotek. Föredraget hade ett fokus på ”vad
kan man göra personligen/lokalt”, och var välbesökt; ca 70 personer som ställde många frågor.
Träff med Södra Skogsägarna 10 augusti.
Börje Ekstam, Staffan Arvegård och Eva Öberg deltog i
en informationsträff söder om Kalmar. Södra gav sin syn på sina miljövårdande insatser, t ex miljöcertifiering
och en god hyggespolicy. 
Södras representanter uttryckte sitt ogillande
av att en fix procentsiffra för andel
skyddad skogsmark, istället vill man ha möjlighet till olika nivåer/grader av skydd, beroende på de naturgivna
omständigheterna. ÖNgästerna efterlyste uppföljning och mätbara naturvårdsresultat av hänsynsåtgärderna.
Vårdkase Östersjön 29 augusti
En gammal tradition runt Östersjön med eldar som avslut av sommaren har

återuppstått som en gemensam manifestation för vår miljö och Östersjöns överlevnad. Tre år i rad har vi nu på
Öland tänt upp vårdkasar i några hamnar. I år medverkade vi genom Britta Lööv i Bläsinge hamn, ca 100
deltagare och Jan Herrmann i Sandviks hamn, ca 90 deltagare. För manifestationen tänds vårdkasarna på samma
tidpunkt runt om i alla länder kring Östersjön. Arrangemanget leds av Ölands Vattenråd. Britta Lööv har
fungerat som kretsens kontaktperson.
Vindkraftskurs 20 september
medverkade Staffan Arvegård.
Cykeldagen 19 september.
På initiativ av Kim Teleman deltog ÖN i Naturskyddsföreningens nationella


cykeldag. Kretsen greppade styret och medverkade till organiserade cykelturer på tre platser; Mörbylånga,
Borgholm och Löttorp. Sammanlagt deltog ett 30tal personer.

Skogsnätverkets fortbildning den 2425 oktober
. Jan Hermann medverkade.
Sjöfartens miljöeffekter
var temat för Kjell Larssons föredrag den 
3 november
som samlade ett 10tal
deltagare.
Regionalt kretsmöte i Vimmerby 78 november
. Jan Hermann och Staffan Arvegård deltog i diskussionerna
med de andra kretsar i regionen.
Klimatmöte i Paris 30 nov12 dec.
Kretsen gav ekonomiskt stöd till Fältbiologernas medverkan i Paris.
Metangasutvinning på Öland 
Under året har Gripen Gas AB haft 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). Gunnar Kvarnbäck har varit föreningens
representant i AMFÖ. Insamling av pengar till arbetet, en namninsamling mot planerna har fortsatt och vår
hemsida har informerat om projektet.
Ansökan
LONAansökan där ÖN är medfinansiär i form av ideell tid motsvarande ett värde av 50 000 kr, med Pav som

projekledare, har beviljats ett anslag på 360 000 kr till ett bokprojekt om unika inslag i Ölands natur 20152018.

Yttranden
ÖN har under året tagit del av planhandlingar från de båda Ölandskommunerna. Alla ledamöter har
deltagit i arbetet med granskning och utforming av yttranden. Kretsen har lämnat yttranden om
 Översiktsplan för Mörbylånga kommun
 Åtgärdsplan för vadare (beredning av Pav Johnsson/ Stefan Svenaeus)
Förslaget till nytt naturreservat Knisa lövskog (beredning av Britta lööv).
Ställplatser för 
husbilar
i Byxelkrok till Miljödomstolen (beredning av Jan Herrmann).
Uteslutning av Öland och Kalmar från Leaderprogrammet (beredning Börje Ekstam).

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