Verksamhetsberättelse för
Naturskyddsföreningen i Jokkmokk
2021

Förord
Naturskyddsföreningen i Jokkmokk (även kallad “kretsen”) bildades 1969 och har sedan
dess framgångsrikt skyddat många fina gammelskogar. De aktiva unga är nu den fjärde
generationen miljöaktivister i Jokkmokk vilket är unikt och mycket glädjande. Jokkmokk
utmärker sig som en uthållig krets och visar att envishet och strukturerat miljöarbete lönar
sig. Trots framgångsrikt skyddsarbete är dock många gammelskogar fortsatt hotade och
avverkas än idag 2021! Steget Före arbetar fortfarande med skydd av skogar och det
arbetet har pågått i mer än 35 år.
Kretsens arbete fortsätter och i takt med klimatförändringen och dess konsekvenser har
miljöarbetet blivit kanske viktigare än någonsin.
Naturskyddsföreningen i Jokkmokk jobbar också med andra frågor, bland annat med att få
allmänheten att intressera sig för naturen och dess värden. Exempel på detta är
fågelskådningsaktiviteter i Porjus, Vuollerim och Jokkmokk.
Även fågelmatningarna på Getberget och Talvatisberget är goda exempel på aktiviteter som
lockar till trivsamma familjeutflykter och ökad naturkänsla.
Medlemmar
Föreningens medlemsantal uppgick vid årets början till 174 medlemmar varav 105
fullbetalande medlemmar. Vid årets slut var medlemsantalet 160 medlemmar varav 108
fullbetalande medlemmar.
Kommunikation
Två medlemsblad har delats ut till våra medlemmar. Mailutskick har skickats ut löpande
under året till de medlemmar som uppgett sin e-postadress.
Hemsidan http://jokkmokk.naturskyddsforeningen.se har uppdaterats löpande under året.
Ansvariga för hemsidan har varit Lars-Ture Lindholm och Ida Jansson.
Kretsens facebooksida har uppdaterats gemensamt av styrelsen och Ida Jansson.
Styrelsen
Under året har styrelsen haft nio styrelsemöten, alla via Zoom eller Teams, samt en
kretsstämma. Efter kretsstämman som hölls digitalt den 25 mars bestod styrelsen av:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Lars-Ture Lindholm (tillförordnad)
Lotta Silfver
Malin Karlsson
Caisa Isaksson
Kristien Kappers (tom 5 maj)
Mats Karström
Gunilla Falk
Jonas Segerström (tom 12 oktober)
Thomas Segerström (tom 22 oktober)
Jonas Vannar

Valberedning
Lars Thomsen och Greta Blind. Greta är nyinvald.
Revisorer
Anita Sjöberg och Grethel Wallin, ordinarie
Malin Sundström, ersättare

Evenemang och aktiviteter
10 januari
Fågelbordtävling
Lag från Porjus, Jokkmokk och Vuollerim deltog i den årliga fågelbordstävlingen. För de
tävlande lagen gäller att se flest antal arter som kommer fram och äter vid fågelmatningar i
samhället. Alla lagdeltagare måste ha sett arten för att den ska räknas. Lagen fick
tillsammans ihop hela 20 arter! Vandringspokalen, Kjell Wågbergs snidade talgoxe, gick i år
till Jokkmokkslaget som vann med 15 arter mot Vuollerimlagets 14 arter och Porjuslagets 10
arter.
25 april
Länsstämma
Lotta Silfver och Lars-Ture Lindholm deltog i den digitala länsstämman.
13 april, 20 april, 27 april, 4 maj och 11 maj
Fågelutflykter runt Vuollerim
De traditionsenliga fågelutflykterna fortsatte även i år. Deltagarantalet var gott, med ett
genomsnitt över 10 personer. Under exkursionerna fick vi se vintern övergå i försommar,
något som både vädret och fåglarna tydligt visade.
20 april, 29 april och 6 maj
Fågelutflykter runt Jokkmokk
Årets fågelutflykter blev välbesökta och många med nyfött fågelintresse deltog.
Utflyktsmålen var Kyrkogårdsviken, Abborrsundet, Fjällglimten, Stensundet och Hösundet.
Mellan 11 och 14 personer deltog på utflykterna. Guidade gjorde Emma Nilsson.
8 maj
Fågelutflykt till Luspetornet väster om Porjus
Det anordnades en utflykt till Luspen och Luspetornet en lördag i början på maj. Vädret var
på vår sida, spännande fåglar sågs och en sprakande eld fanns att samtala och fika kring.
Mycket vinter var det kvar men öppet vatten fanns tack vare strömfåran och barmark av den
låga vattennivån då snösmältningen inte riktigt tagit fart än. Utöver en hel del änder och
sångsvanar sågs även en del rovfåglar bland annat stenfalk, kungsörn, havsörn och
fiskgjusar. Totalt var vi cirka 16 personer som deltog under dagen.
25 maj
Fågelutflykt runt Dálvvadisjávrásj/Talvatissjön
Den sista fågelutflykten i Jokkmokk. Promenaden runt den fina sjön tog dryga 2 timmar, men
då stannade vi också till för en fikapaus på skogssidan. Grönbenor och gulärlor var det gott
om. En salskrakshane kom inflygande och landade i sjön. Cirka 14 personer deltog. Guidade
gjorde Emma Nilsson och Ida Jansson.
16 maj
Fågelutflykt för leksugna
Isen låg ännu när vi samlades för lek och span vid Dálvvadisjávrásj/Talvatissjön.
Regndropparna upphörde lagom till start. Många nyfikna ögon och öron var vi.
Storskrakarna flög över oss. Några storspovar gick ner på gungflyet. Utflykten avslutades
med smålommarna som ropade och kacklade över oss. 14 personer deltog.

26 maj – 2 juni
Digital riksstämma
Riksstämman var digital och pågick i åtta dagar. Ida Jansson och Lars-Ture Lindholm deltog
som ombud för Jokkmokkskretsen, men behövde inte vara aktiva alla dagar. En viktig del i
riksstämman var att rösta på en rad frågor via VoteIT, till exempel motioner, propositioner
och val till styrelsen.
21 maj
Fågelutflykt till Berghem
I covidtider och i kyligt väder blev vi fyra tappra fågelskådare som mest förundrades över
den förtrollande gammelskogen.
5 juni
Ett skådardygn i fågeltornet
För 18:e året i rad skådade vi fågel i Porsitjärn strax utanför Vuollerim under 24-timmar,
uppdelade på 12 stycken 2-timmarspass. Den mycket trevliga räkningen resulterade i 55
olika fågelarter, bland annat sångsvanparet på bo och skönsjungande gärdsmyg. Dagens
höjdpunkt blev kvällens festmiddag, ordnad av kockarna Ronny Högström och Ingemar
Pettersson. Totalt deltog 14 personer i räkningen.
5-8 augusti
Aktseslåttern
Slåtter i Aktse sker årligen för att hålla den fjällnära slåtterängen öppen. Länsförbundet
Naturskyddsföreningen i Norrbotten ansvarar för slåttern och Markus Lidström håller i
trådarna.
15 augusti
Persbackaslåttern
För 32:a gången ordnades vår traditionsenliga slåtter I Persbacka. Slåttern startade för att
skydda både ängarna och skogen, något vi hoppas gå i mål med inom kort. 13 personer
deltog denna trevliga och somriga dag där kretsen bjöd på lunch vid elden.
7 oktober
Framtidsveckan
En guidad tur i den närmaste skogen vid Talvatissjön var planerad tillsammans med sfiundervisningen på Lapplands lärcentra. Tyvärr fick turen ställas in på grund av sjukdom.
10 december
Ljusmanifestation för miljöförsvarare
Den 10 december på FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter tände vi marschaller
och Stefan Mikaelsson höll tal. Han har länge arbetat med frågor om mänskliga rättigheter
och deltagit i internationellt arbete för urfolks situation. Speciell betoning lades på
miljöförsvarare och deras kamp för miljön världen över. Efteråt fikade några av oss på
Salem. Arrangör för manifestationen var Naturskyddsföreningen i Jokkmokk med stöd av
Röda Korset, Jokkmokks församling och Jokkmokks frikyrka, Salem.
15 december
Naturåret
Vi var många som hade längtat efter att kunna träffas på riktigt under denna jobbiga
pandemi, något vi gjorde denna gemytliga kväll på Vandrarhemmet Åsgård där värdinnan
Caisa Isaksson bjöd på fika och lättare middag. Lars-Ture Lindholm, Ingemar Pettersson,
Berth-Ove Lindström och Mats Karström bjöd på bildvisningar.

Verksamhet
Steget Före
Steget Föres skyddsarbete av unika Jokkmokkskogar har pågått sedan 1986. Mats Karström
jobbar ideellt minst två dagar i veckan. Målet är att till 2022-2023 långsiktigt ha skyddat 150
skogar som naturreservat, Natura 2000, biotopskydd och naturvårdsavtal. Diskussioner om
skydd förs med bland andra SCA, Sveaskog, Vattenfall, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
Förhoppningsvis kan vi under 2022 nå en överenskommelse med SCA om skydd av ett 35tal Steget Föreskogar, varav 8 naturreservat och 18 naturvårdsavtal.
Naturmorgons Jenny Berntson Djurvall har följt Mats under året och gjort radiodokumentären
Skogsräddaren. I programmet får vi höra om kretsens framgångsrika skogsarbete och möta
flera jokkmokksprofiler. I dokumentärfilmen om Kamerajägaren Stig Wesslén på SVT i
augusti får Mats berätta om Steget Före. I augusti gästades vi av ytterligare ett filmteam som
gör en dokumentärfilm kallad Skogen som Spegel.
Under året har många personer stöttat oss genom att bidra ekonomiskt, något som vi är
mycket tacksamma för.
Skogscirkeln
I slutet av januari bjöd gruppen in Karin Beland Lindahl på en utflykt till Getbergets
fågelmatning. Karin berättade om olika vägar för att åstadkomma förändring och vad som
kan förena och skilja olika aktörer.
Under året pågick en utbildningssatsning ”Upptäck gammelskogen” som anordnades av
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. På flera orter anordnades kurser i grundläggande
inventering. I Jokkmokk anordnades en studiecirkel där Mats Karström var kursledare. I
cirkeln ingick tre zoommöten och tre fysiska skogsträffar. 5 – 14 personer från skogscirkeln
deltog på träffarna. Utöver träffarna med Mats så ordnade gruppen också en spontan utflykt
till Överselet.
Deltagarna i “Upptäck gammelskogen” bjöds under hösten in till två digitala skogsträffar.
Den 10 november var det föreläsningar och samtal om vad som händer med skogen där
Naturskyddsföreningens skogsexpert Malin Sahlin gav oss kontext till den pågående
skogsdebatten. Amanda Tas berättade om Skogen & Klimatet och Lars Andersson
berättade om hyggesfritt skogsbruk och naturnära skogsbruk. Den 16 november berättade
Brita-Stina Sjaggo om samernas situation och samarbete i skogsfrågan. Marie Karlsson
pratade om Skog eller Oskog och Frédéric Forsmark om hur en skog skyddas. Träffarna
arrangerades av Naturskyddsföreningen i Norrbotten i samverkan med Studiefrämjandet.
Filmprojektet ”Sjumilaskogen”
Filmprojektet som har skjutits fram ett och ett halvt år på grund av pandemin närmar sig
slutfasen. Vi har varit en hel del ute i fält och filmat, bland annat i Pärlälvens
urskogsreservat, i Vatme på Arjeplogsidan och i Jiellka Rimakåbbå. Intervjuer har gjorts och
filmpremiären är bestämd till onsdag den 30 mars 2022 och vi hoppas verkligen att det nu
kan bli verklighet.
Skogsfågelmatningar på Talvatisberget och Getberget
Kretsen har drivit skogsfågelmatningar både på Talvatisberget och på Getberget. Båda
matningarna är populära och besöks av både medlemmar, besökare och ortsbor.

Ekonomi
Allmänt
Naturskyddsföreningen i Jokkmokk är en krets med god ekonomi. Ekonomin är uppdelad i
ett konto för föreningens allmänna intäkter och utgifter och ett konto som är öronmärkt för
Steget Föres aktiviteter. Steget Före har även en fond.

Föreningens ordinarie konto
Vi gick in i 2021 med 327 997 kronor på föreningens konto. En stor del av de pengarna var
öronmärkta för två olika projekt. Föreningens intäkter består av ett kommunalt bidrag på 10
000 kronor, återbäring från riksföreningen på 6 100 kronor och bidrag för vårt arbete med
slåtter på 8 620 kronor.
Projektet Förstudie Pedagogiskt centrum för gammelskog slutredovisades under 2020 och
de medlen som inte hade förbrukats (19 749 kronor) återbetalades i början av 2021.
Filmprojektet Sjumilaskogen.
Intäkter 2019 och 2020
326 938,11
Utgifter 2019, 2020 och 2021
Överfört till 2022

270 721,00
56 217,11

Vi går ut ur året med 168 785 kronor på kontot. Av detta är 56 217 kronor öronmärkta för
Filmprojektet. Detta gör att de pengar som finns för föreningen är 112 567 kronor och årets
resultat är 7 999,50 kronor (15 292,50 kronor minus Steget Föres vinstresultat på 7 293
kronor, se nedan).

Steget Före.
På Steget Föres konto fanns i inledningen av året 18 636 kronor. Under året har många
gåvor kommit in till vårt arbete med skogen (12 900 kronor) och bidrag till fågelmat (900
kronor). Årets resultat är knappt 7 300 kronor.
Intäkter 2021

13 800

Utgifter 2021

6 507

Resultat

7 293
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