
Verksamhetsberättelse 2018 
Naturskyddsföreningen i Jokkmokk  

 

Medlemsantal 
Föreningens medlemsantal uppgick vid årets början till 113 medlemmar varav 41 
familjemedlemmar. Vid årets slut var medlemsantalet 140 medlemmar varav 58 
familjemedlemmar.  

Medlemsblad 
Två medlemsblad har publicerats under året och distribuerats till kretsmedlemmarna.  

Hemsidan och facebook 
Hemsidan har uppdaterats fortlöpande av Tor L. Tuorda: 
http://jokkmokk.naturskyddsforeningen.se. Facebookgruppen Naturskyddsföreningen 
Jokkmokk används även för kretsen.  

Valberedning 
Valberedningen har under året varit Anna-Lisa Nyberg och Tommy Nyberg. Lars 
Thomsen invaldes som ny suppleant efter Klas Wallmark på kretsstämman. 

Revisorer 
Nya revisorer valdes på kretsstämman för verksamhetsåret 2018 Anita Sjöberg och 
Grethel Wallin. Revisorssuppleant var Malin Sundström. 

Styrelse 
Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten varav ett fjärrmöte den 16 januari, 20 
mars, 29 maj, 27 augusti, 10 oktober, 8 november och 11 december. 
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Evenemang 
7 januari 
Fågelbordstävling i Vuollerim och Jokkmokk 
Räkningen skedde för 15:e gången. 5 personer deltog i Vuollerim och 8 personer i 
Jokkmokk. Jokkmokkslaget segrade med 19 arter mot Vuollerimlagets 16 arter. Totalt 
sågs 21 arter, varav ringduva och björktrast var nya. 

27 februari 
Årsmöte 
Apmut Ivar Kuoljok tilldelades Steget Föres Urskogsstipendium för sitt livslånga 
engagemang för skogen.  

20 mars 
Medlemsmöte  
Vi visade våra medlemmar kravlistan och tog in synpunkter. På mötet bildades en ny 
grupp, Valgruppen med syfte att jobba med politisk påverkan. 

11 medlemmar deltog. 

22 april 
Föredrag med Rebecka Le Moine  
Under sin föreläsningsturné på tema biologisk mångfald kom Rebecka Le Moine till 
Jokkmokk. I samarbete med Ájtte hölls föredraget på Ája och kretsen bjöd på fika. 
Rebecka tog ett grepp på vad biologisk mångfald är och betyder både lokalt och globalt 
och lät publiken delta i samtal. Rebecka avslutade med Spoken word. Ca 30 personer 
deltog.  

11 april, 18 april, 25 april, 2 maj, 9 maj 16 maj och 23 maj 
Fågelutflykter runt Vuollerim 
Vi mötte vårfåglarna runt Vuollerim under 7 onsdagskvällar. Som mest deltog 16 
personer. Skärpiplärka, bläsgås och tretåig mås var de mest överraskande fynden. 

4 maj, 11 maj och 25 maj 
Fågelskådning runt Jokkmokk 
På papperet var det Märith och Lars-Ture som var ansvariga för fågelskådningen runt 
Jokkmokk, men i verkligheten var det Kjelle och Mats. Varje fågelskådning samlade 
mycket folk och trevligt var det. Att få samlas och fika tillsammans hade en nästan 
lika stor plats som själva fågelskådningen. 4 maj deltog 16 personer, 11 maj deltog  21 
personer och 25 maj deltog 6 personer.  

18 maj 
Fågelskådning kring Pärlälven vid Berghem 
Den 18 maj kom det 17 fågelskådare Märith och Lars-Ture i Berghem som bjöd på röd 
linssoppa med hembakat bröd och äppelkaka till efterrätt. Fågelskådning blev det 
också och vi fick se bl.a. havsörn. 



22 maj 
Biologiska mångfaldens dag 
En uppskattad kvällsvisning av naturhistorisk samlingen på Ájtte och exkursion. 
Valgruppen och Silva Herrmann tog initiativ till genomförandet. Samarbete med Ájtte. 
11 personer deltog på guidningen och 4 personer på exkursionen. 

2 juni 
Fågeldygnet vid Porsitjärn 

Vår 24-timmarsräkning gjordes för 15-e gången. Totalt har nu 100 olika fågelarter 
observerats. 23 personer deltog på middagen. 

10 juni 
Deltagande i Naturens dag vid Talvatissjön 
4 medlemmar arrangerade fågelskådning, två pedagogiska tävlingar om fåglar och 
växter och bidrog med ett informationsbord om föreningen. 

14 juni 
Filmvisning av Gállok på Folkets hus 
Filmen Gállok skildrar Tor L. Tuorda och hans dotters kamp mot en gruva och lyfter 
fram viktiga perspektiv på samisk identitet. Efter filmen samtalade Tor med publiken 
och fick ett viktigt erkännande för att ha förenat samebyar med aktivister och 
naturvårdskämpar. Ca 50 personer deltog. 

20 juni 
Slåtterpepp och bihotellsbygge 
Föreläsning med Karin Fallén i Fjällbotaniska trädgården. Samarbete med 
Fjällbotaniska trädgården och Kulturskolan i Jokkmokk. 5 personer totalt. 3 personer 
från Fjällbotaniska trädgården deltog.  

18 augusti 
Exkursion till Persbacka 
Exkursion till slåtterängarna i Persbacka tillsammans med LarsGöran Ek på Sveaskog 
som inventerat området efter sommarens stora brand kring Klockarmyran och 
Persbacka. Den planerade slåttern uteblev i år p g a branden. 14 personer deltog. 

21 augusti 
Ängsslåtter i Fjällbotaniska trädgården 
Samarbete med Fjällbotaniska trädgården och Kulturskolan. Kulturskolan i Jokkmokk 
arbetade med metallslöjd och hade besök av dagcenter. 4 personer deltog i 
slåtterarbetet. 

1 september 
Höstmarknaden 
Kretsen deltog på höstmarknaden med ett stånd. Vi visade resultatet från valenkäten 
och kravlistan och pratade med förbipasserande. Nina Nordvall Vahlberg bjöd på 
dragspel och sång.  



28:e november 
Cafékväll på ViddernasGasskas 
 Ett nytt grepp där vi bjöd in medlemmar och nyfikna på föreningen att få höra mer. 
Lotta inspirerade till engagemang och berättade om föreningen och olika sätt att bidra 
på i föreningsarbete. Lars-Ture och Tor bjöd på ett välkommet musikinslag med en 
egenkomponerad låt av Lars-Ture. Kretsen bjöd alla på fika. Ca 28 personer deltog.  

11 december 
Naturåret 
I Bokenskolans lokaler samlades vi för traditionsenligt för bildvisning och reflexioner 
från året som gått. Lars-Ture Lindholm, Sonja Kuoljok och Mats Karström visade 
bilder. 

 

Steget Före 
Steget Föres skyddsarbete av unika Jokkmokksskogar har nu pågått över 30 år. Mats 
Karström jobbar ideellt minst en dag i veckan. Diskussioner om skydd förs med bl a 
SCA, Sveaskog, Vatttenfall, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Gruppens arbete 
hedrades genom att en nybeskriven vedgallmygga fick namnet Peromyia karstroemi. 
Jokkmokks Allmänning och länsstyrelsen kom äntligen överens om att skydda delar 
av Karatj-Råvvåive. I uppgörelsen ingick fler Steget Föreskogar. I dagsläget förs det 
diskussion om skydd av många av våra värdefullaste skogar.  

 

Arbetsgrupper i kretsen 
Valgruppen 
Valgruppen bestående av Greta Blind, Silva Herrmann, Ida Jansson, Nina Nordvall 
Vahlberg, Lotta Silfver och Ann-Marie Smeds hade sitt första möte i maj. Gruppen gav 
sig snabbt in ett ett arbete med en valenkät till att partier i Jokkmokks 
kommunfullmäktige. Första mötet resulterade också i aktivitet på Biologiska 
mångfaldens dag. Under flera träffar arbetade gruppen med enkäten och hur resultatet 
skulle presenteras och användas för lokal miljöpolitisk påverkan. Gruppens arbete 
resulterade i: 

• Presentation av resultat i valbilaga och gratistidning inför valet 
• Sammanställning av arbetet på kretsens hemsida 
• Pressmeddelande och uppmärksamhet i lokala medier (se nedan) 
• Stånd under höstmarknaden 
• Debattartikel "Värna gammelskogarna" under hösten (se nedan) 

Valgruppen har efter valarbetet gått vidare och diskuterat nya fokusområden med 
planer på utåtriktad verksamhet.  

Totalt 8 möten; 6 maj, 20 maj, 13 juni, 7 augusti, 22 augusti, 10 september, 4 november, 1 
december. 

  



Projektbidrag 
Pedagogiskt centrum för gammelskog 
Ann-Marie Smeds var initiativtagare till ett projekt om en förstudie om ett pedagogiskt 
centrum för gammelskog i Jokkmokk. Ann-Marie Smeds och Ida Jansson författade 
ansökan där fokus låg på 1) Genomföra aktiviteter under året för att öka intresset för 
gammelskogen 2) Undersöka förutsättningarna i samarbete med andra organisationer 
för ett pedagogiskt centrum om gammelskog i Jokkmokk. Under sensommaren och 
tidig höst tog initiativ till träffar med Ájtte där projektet presenterades. En KUPP-
ansökan lämnades också in under hösten för två aktiviteter vilken fick avslag med 
uppmaning att istället söka föreningsstöd vilket också gjordes.  

 

Samarbete med andra organisationer/rörelser  
Samarrangemang med Jokkmokks riksteaterförening 
Riksteaterföreningen visade två teaterföreställningar; Slutet enligt Rut den 24 april 
och Polarfararna den 6 november på temat Människa och natur. Vid båda 
föreställningarna fanns Naturskyddsföreningen på plats i foajén och 
riksteaterföreningen erbjöd alla medlemmar i kretsen rabatterat pris på 
föreställningarna. 

Samarrangemang med Kulturskolan i Jokkmokk 
Kulturskolan arrangerade bihotellsbygge för fritids och barn och ungdomar. 
Naturskyddsföreningen informerade om evenemanget för sina medlemmar.  

Engagemang i #FridaysForFuture 
Kretsen deltog och tog initativ till två klimatstrejker fredagen den 30:e november och 
14:e december utanför kommunhuset för att stödja Greta Thunbergs skolstrejk och visa 
att klimatkrisen kräver att vi agerar.  

 

Press och debattartiklar 
13 mars 
Öppet brev till näringsminister Mikael Damberg tillsammans med länsförbundet och 
riksföreningen 

29 augusti 
S nobbade enkät om naturvård 

2 september  
Nyhetsartikel: Stora skillnader i synen på naturskydd och klimat i Jokkmokk 

1 november 
Debattartikel i NSD: Värna våra gammelskogar 
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