
 
 

 

Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Ölands Naturskyddsförening, krets av Svenska Naturskyddsföreningen, avger 
härmed följande verksamhetsberättelse för år 2018. 
 

  
Styrelse och andra uppdrag 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Jan Herrmann (ordförande och 
medlemsansvarig), Pav Johnsson (vice ordförande), Börje Ekstam (sekreterare), Anders 
Leander (kassör och kontaktperson) Mattias Karlsson (ledamot), Stina Nilsson (ledamot). Vid 
årsmötet 18 mars invaldes även Sandra Nilsson och Marie Engström i styrelsen, men tyvärr 
slutade bägge under hösten pga tidsbrist. 
Övriga förtroendeuppdrag: Staffan Arvegård (representant i Årets Ölandsfotograf och 
Kastlösa Naturfestival, tillika adjungerad i styrelsen), Åsa Bodenmalm (Natur och Kultur 
redaktör), Gunnar Kvarnbäck (krönikeredaktör, senare efterträdd av Börje Ekstam), Lisa 
Tengö (projekt Ängsskötsel), Liselotte Wetterstrand Waldenström och Naja Magnusson 
(projekt Naturnatten), Pav Johnsson (Station Linné och Biologiska mångfaldens dag), Stefan 
Svenaeus (hemsidesansvarig), Urban Anjar (facebookansvarig och intern IT-konsult) och 
Bengt Andersson (ansvarig strandinventering för Håll Sverige Rent). 

Staffan Arvegård var kretsens ordinarie representant, och Jan Herrmann ersättare, i 
Länsförbundets styrelse. Jan Herrmann var kretsens ombud vid Länsstämman i 
Vissefjärda/Emmaboda 20 april, Staffan Arvegård deltog också, men representerade 
Länsförbundet. Jan Herrmann deltog i Riksstämman i Uppsala 16-17 juni. Staffan Arvegård 
och Jan Herrmann representerade kretsen vid Regionala kretskonferensen i Rimforsa 13-14 
oktober. Jan Herrmann deltog i en ”Kurshelg för ett växande engagemang” 27-28 oktober. 
Pav Johnsson representerade kretsen vid Station Linnés årsmöte. Jan Herrmann var 
ordinarie, och Börje Ekstam ersättande, representant i styrelsen för Ölands vattenråd. 

Valberedning har varit Liselotte Wetterstrand Waldenström och Naja Magnusson. 
Digitala versioner av kretsens protokoll och arbetsmaterial arkiveras i kretsens mötesrum i 
Naturkontakt: https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/grupper/on-olands-
naturskyddsforening/filebox/ 

 
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 2018 hade kretsen 596 (570) medlemmar, varav 338 (334) 
fullbetalande och 258 (236) familjemedlemmar (föregående år inom parentes), alla enligt det 
centrala medlemsregistret ”Rutger”. 
 



Revisorer 
Under året har Gabriel Klingenstierna och Gunnar Kvarnbäck varit revisorer, med Rolf 
Lindström och Anders Marell som ersättare.  
 
Verksamhet  
Under året har styrelsen haft 3 protokollförda sammanträden; 18 april, 28 augusti och 13 
november, alla hos Jan Hn i Färjestaden. 
Årsmötet hölls den 18 mars på Klockaregården i Högsrum, varvid naturfotografen Henrik 
Karlsson berättade om ”Det vilda Norden”, 11 deltagare. 
Vår- och sommarprogrammet presenterades i Landborgen som skickades ut till alla 
fullbetalande medlemmar, tyvärr av misstag även till familjemedlemmar. Aktiviteterna 
presenterades även på kretsens hemsida.  
Programskriften Natur och Kultur på Öland trycktes i 33 000 exemplar och distribuerades 
till hushåll, företag, bibliotek och turistanläggningar på Öland. Åsa Bodenmalm var ansvarig 
för produktion, annonsförsäljning och utgivning.  
I vår hemsida (http://oland.naturskyddsforeningen.se), under utmärkt redaktörskap av Stefan 
Svenaeus, annonseras alla kommande aktiviteter, ibland även referat från dessa, vad som “är 
på gång” från länsförbund och riks, samt de mycket uppskattade månadskrönikan, som skrivs 
av någon i styrelsen eller andra personer med engagemang i Ölands natur. Sedan årsskiftet 
2018/19 är Börje Ekstam ”förste övertalare” av skribenter till krönikorna. Dessa handlade året 
2018 om allt (t ex) från vattenbristen på Öland, höghastighetståg och riksdagsvalets 
miljöprofil och världsarvet till ”Första öländska hösten” (ett par nysvenskars naturintresse, 
551 besök) och ”Sjösänkningar och blodfärgat vatten” (om Knisa mosse, 249 besök), de två 
sista de mest besökta/lästa. De från starten 61 krönikorna visar ett genomsnitt på 131 
besökare, en ökning med 17. Sammanlagt gjordes detta år 23 inlägg på hemsidan, vilket 
resulterat i 11 373 besök (från starten 54 734, på ca fem år). Särskilt populära sidor att läsa 
har sedan starten 2014 varit ”Smultronställen” (5 334 besök), en artikel om Roundup (1 544) 
och ”Årets Ölandsfotograf” (1 131), samt Styrelsen (1 207) och Program (1 136).  
Under 2018 gillades ÖN:s Facebook-grupp av 708 personer, kanske en ytterligare ökning 
från 2016, men denna siffra inkluderar även januari 2018, drygt.	
 
Programverksamhet 
Denna har i år inte delats upp i Naturvård respektive Miljövård, dels för att nästan alla 
programpunkter var av det förstnämnda slaget, dels för att gränsen är svår att dra. 
Under vintern har som vanligt utfodring av vinterfåglar i Beijershamn pågått till minne av 
Rigmor Bohm. Staffan Arvegård har ansvarat för matningsschema och anskaffande av foder, 
några närboende och vidtalade medlemmar (inkl. Staffan) har skött aktiviteten.  
Fagning av Rune Johns äng 28 april (framflyttad från 14 april), arrangerad tillsammans 
med Torslunda hembygdsförening. Lisa Tengö ansvarade, 10-tal deltagare. 
Vårtecken 17 april, vandring från Station Linné till Rune Johns äng. Stefan Svenaeus och 
Lisa Tengö ledde, ca 25 deltagare. Samarrangemang med Torslunda Hembygdsförening. 
Världsbokens dag 24 april besöktes av Sven-Olof Karlsson, som på Löttorps bibliotek 
berättade om sin bok om den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Cirka 30 åhörare. 
Skådarskolans Gökotta 20 maj, inställd pga att 0 (NOLL!) deltagare uppenbarade sig. 



Biologiska mångfaldens dag 22 maj genomfördes i samarbete med Station Linné. 
Programmet innehöll Öppet hus samt fem halvtimmesföredrag av framstående biologer från 
regionen. Ca 50 personer hade hörsammat inbjudan. 
 
Naturnatten 5 juni, med aktiviteter vid Gråborg från kl. 18 till ca 23. Årets upplaga lockade 
drygt 100 deltagare, och innehöll ett varierat program; ängsblommor med Börje eller Pav, 
Ölands blommor med Ulla-Britt Andersson, Skådarskolans holkvandring, Jans sötvatten-
smådjur, barnaktiviteter med Stina och Johan, närproducerad mat, tipspromenad, 
folkdansuppvisning av Ölands allmogedansare och Alvartrion. Kvällen avslutades med 
nattflygande insekter på lakan med Pav. Årets Ölandsfotograf Bengt Kallenberg presenterades 
av Staffan Arvegård (se nedan), som även offentliggjorde temat för 2017 års tävling; ”Mina 
öländska pärlor”. Naturnatten organiserades av Liselotte Wetterstrand Waldenström, till 
vilken riktas ett stort tack för allt arbete. Lokalpressen rapporterade. 
De vilda blommornas dag 17 juni, ca 15 personer hade samlats vid Vickleby, men tyvärr 
uteblev blomguiden. 
Årets Ölandsfotograf vernissage 1 juli på Ölands turistbyrå i Borgholm. Tävlingen 
”Årets Ölandsfotograf” är ett samarrangemang mellan Ölands Naturskyddsförening, 
Ölandsbladet, Ölands skördefest och Ölands turistbyrå. I projektgruppen, liksom juryn, har 
ingått Staffan Arvegård (projektledare), Maria Wiell, Tommie Skoog och Staffan Smedfors. 
Bland 14 bidrag på temat "Öländska möten" utsågs Bengt Kallenberg till Årets 
Ölandsfotograf 2018, vilket tillkännagavs i samband med naturnatten 5 juni. Efter vernissagen 
1 juli, som samlade 33 deltagare, på Ölands turistbyrå i Borgholm, hängde utställningen där 
med vinnarens tolv bidrag under juli. Den har under augusti visats på Naturum Ottenby och 
under september i årets Ölandsby Böda. Diplom, prissumman 15 000 kr. samt 
vandringspriset, en kamera i glas, utdelades i samband med invigningen av skördefesten i 
Böda 27 september. I samband med utställningarna och en presentation i Ölandsbladet samt 
på Ölandsbladets hemsida har en av bilderna utsetts till årets bild genom allmänhetens 
omröstning. Aktuell information om tävlingen finns på Ölands Naturskyddsförenings, Ölands 
skördefests, Ölandsbladets och Turistbyråns webbplatser. Information om tävlingen har spritts 
bland annat på Facebook och i Ölandsbladet. Temat för 2019 års version av Årets 
Ölandsfotograf är ”Mina öländska pärlor”. Bidrag ska skickas senast 30 april 2018 till Jan 
Herrmann. 
Slåtter av Rune Johns äng 15 juli, ett samarrangemang med Torslunda Hembygdsförening, 
lockade 20 personer; Lisa Tengö samordnade. 
Naturfestival i Kastlösa 12 augusti. Staffan Arvegård arrangerade naturfestivalen med hjälp 
av medlemmar i Naturfotograferna. Bildvisning av fyra medlemmar i Naturfotograferna, 
naturfilmaren Patrik Waernbaum från Västervik avslutade med att visa delar av sitt filmande 
av all skönhet i vår närhet. Alla bildvisare ställde upp ideellt och det ekonomiska överskottet 
gick till Ölands Naturskyddsförening, sannolikt för att bekosta en släpkärra för slåtterbalken 
som används på Rune Jons äng. För intresserade besökare på festivalen ordnades en 
fototävling med fina bokpriser. Festivalen besöktes av 45 personer. 
Höstbålen/vårdkasarna 25 augusti, samarrangemang med Ölands vattenråd, för att ta farväl 
av sommaren och markera den gemensamma Östersjön och vårt ansvar för dess vatten, tändes 
i år bara på fem platser (hamnar) på Öland, bland annat pga eldningsförbud. På flertalet 
ställen fanns någon från Vattenrådet eller ÖN på plats för att berätta om ffa torskens situation, 
utifrån ett ”manus” av Roland Enqvist i Vattenrådet. Antalet deltagande lyssnare är oklar, 
men sannolikt färre än föregående år. 
Miljövänliga veckan i september; affischer sattes upp om denna vecka och Återbruk på bl.a. 
flera bibliotek och affärer på några platser på Öland. 
Bildvisning av Brutus Östling 20 oktober, ett (ekonomiskt) samarbete mellan Ölands 
Naturskyddsförening, Ölands Ornitologiska Förening, Ölands Fotoklubb och Galleri Tinnert, 



som höll i det praktiska, liksom visade en utställning av Östlings bilder i galleriet under sept-
okt. Bildvisningen samlade ca 100 intresserade åhörare. 
Strandinventering för Håll Sverige Rent, dvs tre gånger av standardiserad skräpinsamling 
under året, vid Kårehamn, ansvarig Bengt Andersson, vid två tillfällen (april och oktober) 
samlades 3 respektive 3 deltagare. 
Julmässa Skäftekärr 2-3 november. Besökare visades hur fågelholkar kan byggas. 
Besökare fick själva bygga, eller ta med byggsatsen hem, bestående av för-sågade delar som 
tagits fram av Ewa och Anders Paulsson vid Böda Allservice. Kretsen är särskilt tacksam för 
denna värdefulla sponsring. Cirka 35 holkar köptes, därmed nåddes ca 100 människor. Bordet 
bemannades av fyra medlemmar. 

 
Yttranden  
Inga ärenden har detta år behandlats, kanske beroende på att kretsens mailadress i början av 
2019 upptäcktes inte fungera, vilket nu håller på att rekonstrueras. 

 
–  –  –  –  – 

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

Öland i mars 2018 
 

 
Börje Ekstam   Jan Herrmann   

 
   

Pav Johnsson    Mattias Karlsson 
 

  
Anders Leander   Stina Nilsson   
 
 


