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Årsberättelse 2019 
Styrelse och övriga funktionärer 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

Ordförande   Björn Abelsson, Sundsvall-Ånge  
Vice ordförande  Andro Stenman, Örnsköldsvik 
Sekreterare    Susanne Rantakokko, Höga Kusten-Ådalarna   
Kassör    Jörgen Eriksson, Höga Kusten-Ådalarna 
Styrelseledamot  Lasse Bengtsson, Höga Kusten-Ådalarna 
”   Sara SUN Nordlinder, Härnösand 
”   Staffan Landström, Örnsköldsvik 
”   Brita Wessinger, Höga Kusten-Ådalarna 
”   Moa Eld-Isaksson, Sundsvall-Ånge 

Suppleant   David Rocksén, Örnsköldsvik 
”   Christer Borg, Höga Kusten-Ådalarna    
    
Valberedning   Jan Bengtson, Sundsvall-Ånge 
”   Kjell Johansson, Härnösand 

Suppleant   Monika Norberg, Örnsköldsvik 
”   Sara Friberg, Härnösand 

Revisor   Ulf Sandström, Härnösand 
”   Göran Abel, Härnösand 

Revisorssuppleant  Marianne Höglund, Höga Kusten-Ådalarna 
”   Linda Stiernberg, Härnösand 

Fältbiologrepresentant  Vakant 

Styrelsen har under 2019 haft sex sammanträden: 17 februari, 30 mars, konstituerande möte 
5 maj, 13 augusti, 24 september och 4 december. 



Länsstämma 
Länsstämman arrangerades den 5 maj av kretsen Sundsvall Ånge och hölls på 
Studiefrämjandet i Sundsvall.  

Viltförvaltningsdelegationen 
Naturvårdsorganisationerna i länet - Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, Medelpads 
Ornitologiska Förening och Ångermanlands Ornitologiska Förening - har två representanter i 
Viltförvaltningsdelegationen. Lasse Bengtsson, Kramfors och Wiltrud Daniels, Sundsvall är 
ledamöter och Maria Danvind, Kramfors och Bengt Allberg, Sundsvall är ersättare.  

Under året har det fortsatt varit stora motsättningar angående rimliga nivåer på 
rovdjursstammarna. Älgbetesskadorna har börjat uppmärksammas och ett förslag till 
älgförvaltningsplan har tagits fram.  

Skog  
Länsförbundets skogsarbete har under året i huvudsak bestått av medverkan i 
Skogsstyrelsens arbete med regionalt skogsprogram. I styrgruppen för arbetet har Lasse 
Bengtsson företrätt naturvårdsorganisationerna i länet. 

Maria och Eric Strangells stiftelse för natur- och djurskydd 
Stiftelsen förvaltar kvarlåtenskapen efter Ingeborg Strangell (skogsfastigheter och finansiella 
tillgångar). Styrelsen för stiftelsen består av fem ledamöter, med personliga suppleanter som 
utses av länsförbunden. Gävleborgs och Västernorrlands länsförbund har varsin ledamot, 
Jämtlands länsförbund har två ledamöter och föreningen Djurens Rätt har en ledamot. 
Ledamot för Västernorrland är f.n. Lasse Bengtsson med J-O Tedebrand som ersättare. 
Styrelsen har under 2019 haft ett sammanträde. Stiftelsen är ägare till sex skogsfastigheter, 
varav tre i Östersunds kommun och en i vardera Nordanstigs, Ånge och Krokoms kommuner. 
Den sammanlagda arealen är knappt 600 hektar. Stiftelsen förvaltar även en fastighet som 
tillhör Naturskyddsföreningen Jämtland. Stor del av avkastningen från tillgångarna bidrar till 
finansiering av olika projekt, vilka syftar till att gagna djur- och naturskydd i Norrland. Under 
senare år har bidrag beviljats bl.a. till delfinansiering av Forskningsresan. 

Skogliga sektorsrådet 
Andro Stenman är ordinarie representant för länsförbundet i Skogsstyrelsens skogliga 
sektorsråd. Susanne Rantakokko är hans ersättare. Rådet ska vara rådgivande till 
Skogsstyrelsen. Syftet med rådet (som omfattar Västernorrlands och Jämtlands län) är att 
medverka till erfarenhetsutbyte och dialog mellan olika intressenter, ge möjlighet till insyn 
och synpunkter på Skogsstyrelsens arbete, samt initiera egna frågeställningar och ärenden.  
 
Rådet har haft 3 möten under året. 
SNF har påpekat att kalhyggesbruket ger klimatutsläpp 5-7 år på kalytorna och att det 
kompenseras först efter 15-20 år av de nya plantorna. Vi har pekat på möjligheterna att inte 
underröja lövträd före slutavverkning och på det sättet minska klimatutsläppen. 

Vindkraft   
Inga ärenden har varit aktuella under året. 

Kansli Mitt 
Kansliet har under 2019 arbetat främst med stöd till länsförbund och kretsar, i syfte att 
allmänt underlätta den ideella verksamheten och vara en länk mellan Riks och länets ideella. 
Kansliet har deltagit i ca hälften av länsförbundets styrelsemöten och vid styrelsemöten med 
Höga Kusten-Ådalarna, Härnösand och Örnsköldsvik. Kansliet har även verkat som stöd till 
länsförbundet inför inlämning av uppgifter för återbäringen från Riks och representerat 
länsförbundet i ett antal kontakter med andra organisationer. 

Träffar med övriga Regionala kanslier 



Möten med övriga verksamhetsutvecklare på regionala kanslierna hölls under året i Tällberg i 
samband med länsordförandekonferensen i november och i april i Enaforsholm, Åre. Den 
senare planerades av kansli Mitt. Mötena behandlade den utredning om regionala kanslierna 
som riksföreningen lät göra inför beslut om framtida verksamhet 2020 och framåt. 

Ledning 
Kansliets styrgrupp har under 2019 bestått av Katja Kristoffersson och Per Hedman 
(länsförbundet Z) och Staffan Landström och Björn Abelsson (länsförbundet Y). Under 2019 
har arbetsgivaransvaret förts över från Jämtland till Västernorrland. 

Kretskonferens 
Med stöd av styrgruppen för kansliet planerades två kretskonferenser under 2019 - en om 
valberedning som ställdes in i november pga få deltagare och en som genomfördes i februari 
i Gällö.  

Kretsträffen i Gällö behandlade främst Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi och 
Studiefrämjandets ”Medlemsmodellen”. 

Remisser och yttranden 
Länsförbundet har inte yttrat sig över några remisser under året. 

Övriga skrivelser eller debattartiklar 
Länsförbundet har medverkat till eller skrivit under följande skrivelser under 2019: 
* Debattartikel om strandskyddet, publicerad i Tidningen Ångermanland 191024, författad 

av Emma Andersson. Replik senare av Emil Källström (c). 
* Debattartikel ”Vår skog”, om Sveaskog, publicerad i författad av Riks. 

Länsförbundets hemsida  
Stig Carlsson, Timrå, har tillsammans med Kansli Mitt haft uppdraget att uppdatera 
länsförbundets hemsida. Förslag på utformning och förbättringar tas gärna emot av 
styrelsen! 

Naturvårdspriset 2019 
Naturvårdspriset delades ut till Lena Högberg med middag den 25 januari på 
Hällristningsmuseet i Näsåker. Föreningsmedlemmar i Näsåker var särskilt inbjudna och vi åt 
en fin middag tillagad av Agnes Bodén i Näsåker. Motiveringen till Lena löd: 

”Lena Högberg tilldelas miljöpriset för sitt uthålliga och engagerade arbete för skogens 
biologiska mångfald. Hög kompetens och ambition, samt stor skicklighet i bemötande 
kännetecknar Lenas arbete.” 

Samverkan med andra organisationer 
Kansliet representerade länsförbundet vid några tillfällen under året: 

januari - workshop inom världsarvsprojektet Lystra inför framtagande av en natur- och 
kulturvägledningsplan. 

maj - utomhuspedagogik med gymnasieelever på Barn- och fritidsprogrammet i Sollefteå. På 
begäran av gymnasielärarna vid programmet. Inriktningen skulle vara Naturvägledning 
eftersom gruppen blir pedagoger med möjlig inriktning mot guide. 

september - inbjuden av lärare vid Härnösands folkhögskola för att delge föreningens syn på 
skog och skogsbruk för en klass. 

november - byggde bihotell och informerade om föreningen vid Hållbarhetsfestival på Hola 
Folkhögskola. 



Möten och övrig verksamhet 
Länsförbundet har genom Kansli Mitt och / eller styrelsens ledamöter representerat 
föreningen i följande arrangemang  

Kurshelg på Tollare folkhögskola i november med nätverksträffar - tema ”Hur vi engagerar 
flera”. 

Björn Abelsson deltog i två Länsordförandekonferenser under året. 

Projektbidrag 
”Artrace Ångermanland 2019” 

”Mer utomhuspedagogik i Västernorrland - UTE-lådor” 
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Styrelsen i länsförbundet 

    
Björn Abelsson, Sundsvall-Ånge  Andro Stenman, Örnsköldsvik 
Staffan Landström, Örnsköldsvik  Jörgen Eriksson, Höga Kusten-Ådalarna 
Lasse Bengtsson, Höga Kusten-Ådalarna Sara SUN Nordlinder, Härnösand  
Susanne Rantakokko, Höga Kusten-Ådalarna Brita Wessinger, Höga Kusten-Ådalarna  
Moa Eld-Isaksson, Sundsvall-Ånge


