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Verksamhetsberättelse
& ekonomisk redovisning 2021

Naturskyddsföreningen i Örebro län
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Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft elva protokoll-
förda styrelsemöten. fem av dem var fysisk 
och sex av dem skedde digitalt. Länsstäm-
man skedde den 28 april digitalt via zoom 
med hänsyn till rådande restriktioner. 27 
personer deltog.

Verksamhetskonferens 2-3 oktober
Styrelsen samlades i Sixtorp där de anställ-
da berättade om sitt arbete under året. Anki 

Rauséus informerade om Hopajola, Hala 
Buraq berättade om Språka mellan tallarna 
och samarbetet med Livsstilsmottagningen i 
Karlskoga. David Tverling talade om Lärande 
Vatten, Våtmark och vatten och skogsgrup-
pen. Sandra Boström berättade hur hon har 
kommit in i jobbet och hennes planer fram 
till årsskiftet. Under ledning av Niklas Ja-
kobsson genomförde vi tre workshops med 
tema projektidéer, verksamhetsutveckling 
och stödjande av kretsar. Styrelsen tillsam-
mans med verksamhetsutvecklaren fortsat-

te arbetet baserat på underlag från 
workshops hur verksamheten kan 
utvecklas ytterligare. Prioriterade 
framtida fokusområden valdes ut 
och styrelsens ledamöter tog huvud-
ansvar för olika områden, skogsfrå-
gor, Natursnokarna, klimatnätverk, 
vattenfrågor och djur. Dessa områ-
den är stående punkter på dagord-
ningen för styrelsemöten. 

Kretskonferens
Styrelsen hoppas på sikt kunna ska-
pa mer kontakt och samarbeten med 
kretsarna och kunna samla hela 
länet oftare. Kretskonferens för 2020 
flyttades till 24 januari 2021 och ge-
nomfördes digitalt. Kretskonferens 
2021 planerades 13 november men 
ställdes in på grund av för få anmäl-

Styrelse

1 jan - 28 april
Ordförande: Vakant
Vice ordförande: Simon Pettersson (Degerfors) 
Kassör: Silke Frank (Nora)
Sekreterare: My Soling (Laxå)
Övriga ledamöter: Ann-Sofi Eliasson (Västernärke), Agne Björklund (Västernärke), 
Jan, Greve (Örebro), Ina Knutsson (Örebro)
Revisorer: Kenny Petersson (Örebro), Roger Björkeroth (Västernärke)
Ersättare revisorer: Christer Persson (Degerfors), Ingemar Hallberg (Hallsberg) 
Valberedning: Tomas Bergkvist (Örebro) Malin Norberg (Örebro) Henrik Perrin (Nora) 

28 april – 31 december
Ordförande: Silke Frank (Nora)
Vice ordförande: Niklas Jakobsson (Örebro)
Kassör: Jan Greve (Örebro)
Sekreterare: My Soling (Laxå)
Övriga ledamöter: Ann-Sofi Eliasson (Västernärke), Agne Björklund (Västernärke), 
Oula Hussein ( Örebro)

Verksamhetskonferens i Sixtorp Foto: Silke Frank
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oktober var vi värd för höstens konferens 
som var i Örebro. Det var ett långt efterläng-
tad återseende med många workshops och 
sakdiskussioner. Silke Frank fungerade som 
gästgivare på konferensen. Örebro kresten 
guidade oss i Sörbyskogen, vilket var väl-
dig uppskattat. Hanna Sjöberg berättade 
om kretsen verksamhet och hur samarbete 
kring att rädda Sörbyskogen har fungerat.

Nätverket för länsförbunden emellan hade 
under året fem digitala träffar och ordföran-
de har deltagit i fyra av dessa. Länsförbund 
Örebro är del i LUFO, länsförbundens utveck-
lingsforum. 

Rundberget
Naturskyddsföreningen fick Rundberget 
med förbehållet att skogen inte ska utnyttjas 
för kommersiellt skogsbruk och att den ska 
finnas kvar utan kalhyggen. Vi har inte haft 
någon verksamhet i samband med Rundber-
get 2021. Skogen växer.

Snokverksamhet
Snokarna har firat 30 år i år med många 
aktiviteter och tårta i hela landet. Vårt eget 
snoklok Ann-Sofi Eliason har deltagit i pep-
ponlineträffar och online utbildningar, varit 
med i snokråd, varit i Åre o marknadsfört 
oss, tagit fram Rollups och skapat kontakter. 

da. Kretskonferensen flyttades till februari 
2022 men också den fick ställas in av sam-
ma anledning. Kretskonferensen planeras 
därmed till hösten 2022.

Remisser
Vi har svarat på en remiss om utbyggnaden 
av Flygplats Örebro. 

Det regionala skogsprogrammet vägrade vi 
att skriva på och vi upplyste media och läns-
styrelsen om vår ståndpunkt i skogsfrågor. 

Vi har skickat en hemställan till landshöv-
dingen angående skydd av Dovreskogen. 

Skogsstyrelsen fick en hemställan avseen-
de Garphytteklint avverkningsanmälan och 
samråd. 

Vi skickade in en insändare om strand- och 
skogsutredningen till NA. 

Rosenbergdagarna - en konferens 
för biologisk mångfald i Örebor län
Naturskyddsföreningen i Örebro län 
har varit delaktiga i planeringen och 
utförandet av kommande konferens 
om och för biologisk mångfald i 
länet. Temat är ”Hur står det till med 
den biologiska mångfalden i Örebro 
län?” Konferensen är planerad att 
genomföras 14-15 oktober 2022.

Arbetsgivare
Styrelsen är huvudman för Region-
kansliet i Örebro och Värmlands län, 
det innebär att vi är arbetsgivare 
för våra anställda på kansliet. Vi är 
sammankallande för styrgruppen 
som vi har tillsammans med läns-
förbundet i Värmland, som hade 2 
möten 2021. Arbetsgivare represen-
tant var Silke Frank, som deltagit 
i fyra digitala och en fysisk arbetsgivare 
träffar som ordnas av Riks.

Riksstämma
Naturskyddsföreningens Riksstämma hölls i 
maj och juni, digitalt. Silke Frank deltog som 
länsförbundets ombud.

Länsordförande konferenser
Vårens konferens genomfördes 27-26 mars, 
digitalt. Ordförande för länet deltog. 23-24 

Snokaktivitet Foto: Ann-Sofi Eliasson
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Våra Snokgrupper i Örebro län:

Askersund: Mattias Mattsson med familj 
kommer nu att föra över stafettpinnen till 
två nya familjer. De kommer ha sina träffar 
på samma plats - Hembygdsföreningen i 
Askersund.

Hallsberg: Eva Berg och Emma Svensson har 
legat lite lågt men kommer att starta nu igen 
när det släpper med restriktionerna. 

Karlskoga: Hala kommer att ha en familje-
dag i maj och kretsen har  träffar, ansvarig  
är Barbro Nordenhäll.

VästerNärke: Ann-Sofi, Magnus Eliason och 
Terese Arleij fortsätter att snoka på och 
hade ett härligt tårtkalas med Askersund i 
november. Både tårta till oss själva och tårta 
till småkryp och snokar till våren.

Regionalt klimatnätverk
Nätverket, bildades på initiativ av Natur-
skyddsföreningen men är en fristående 
sammanslutning. Under hela året har Kli-
matnätverket haft regelbundna träffar var 
14e dag, sånär som på ett sommaruppehåll 
på sju veckor. På grund av Coronapandemin 
hölls träffarna under våren på nätet. Pande-
min gjorde också att det var tunnsått med 
aktioner under våren och på rådhustrappan 
var det oftast bara två personer som demon-
strerade för Fridays for Future. 

Under hösten har dock verksamheten kom-
mit igång igen. Vid några träffar har enskil-

da kommunala politiker bjudits in för att 
presentera sin politik i klimatfrågor och det 
har även förekommit att representanter från 
Klimatnätverket har bjudits in som föreläsa-
re till partimöten. 

I december arrangerade klimatnätverket en 
så kallad Klimatplattform där repre-
sentanter från olika partier bjöds in 
för att samarbeta i lösandet av prak-
tikfall där fokus var på koldioxidbud-
get och utsläpp. Mötet var uppskattat 
och fler lär följa. 

Under hösten har Klimatnätverket 
spridit information om den nationel-
la tävlingen Minimeringsmästarna 
(som uppmuntrar till en resurssnål 
livsstil) och man har haft en kampanj 
där klimatbudskap har hängts upp på 
statyer i Örebro (givetvis utan att göra 
åverkan på statyerna). 

Vid klimatkonferensen i Glasgow 
arrangerade Klimatnätverket tillsammans 
med Naturskyddsföreningens Örebrokrets 
en ”klimatvaka” med direktrapport från 
Naturskyddsföreningens representanter i 
Glasgow och vid Litteraturens lördag som 
genomfördes den 20 novemberi det nya 
Kulturhuset i Örebro medverkade Klimatnät-
verket med ett eget bokbord med ”klimatlit-
teratur”. 

Nya planer från kommunens sida om ut-
byggnad av den regionala flygplatsen har 
bemötts med ett remissyttrande och även i 
andra frågor har  Klimatnätverket gjort sin 
röst hörd i debattartiklar i Nerikes Allehanda 
och i intervjuer i Länsradion, Länstidningen 
och i Örebroarn. En aktionsgrupp har bildats 
som har påbörjat förberedelser  för  att infor-
mera väljarna om var de olika partierna står 
i klimatfrågan inför kommunalvalet 2022.

Pandemin har fortsatt medfört att vissa akti-
viteter fått ställas in.

Skogsgruppen
Skogsgruppen har under 2021 trots pandemi 
lyckats ha en hel del aktiviteter. Förutom 
månatliga digitala möten så har gruppen 
haft en mini forskningsresa under tio dagar 
i mars med Sebastian Kirppu som instruktör 

Snokaktivitet Foto: Ann-Sofi Eliasson
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samt en ute helg i oktober i norra delen av 
Örebro län. 

Gruppen har ett 60-tal medlemmar på 
e-postlistan och av dessa är 15 aktiva. 

Gruppen arbetar med främst ett tiotal olika 
skyddsvärda skogar med olika grad av hot 
eller hopp om skydd. Skogsdebatten är djupt 
polariserad och allt fler skyddsvärda skogar 
avverkas eller avverkningsanmälas. 

Projekt

Lärande vatten 1
Projektet är ett vattenrestaurerings-
projekt där skolelever och lärare får 
lära sig om skadade vattenmiljöer 
och hur dessa kartläggs samt åter-
skapas. Detta sker tillsammans med 
en fiskevårdskonsult. I projektet har 
gymnasielever från Rudbecksgym-
nasiet återställt sträckor av Gölje-
bäcken och även biflöden till Ham-
marskogsån i Lindesbergs kommun. 
Projektet  finansieras av LOVA-medel 
från Länsstyrelsen med egeninsats 
från bland annat Hopajola.

Lärande vatten 2
Projektet är ett vattenrestaurerings-
projekt där skolelever och lärare får 
lära sig om flodpärlmusslans ekolo-
gi och vad som krävs för att denna 
mollusk ska kunna leva och överleva 
i våra vattendrag. Detta sker tillsam-
mans med en fiskevårdskonsult som 
är specialiserad på just musslor. I 
projektet har gymnasieelever från 
Rudbecksgymnasiet åk 1 besökt Kils-
bergen och fått studera musslor, bottenfauna 
och vattnets ekologi. Projektet finansieras av 
LOVA-medel från Länsstyrelsen.

Våtmark & vatten 1
Föreningens första återvätningsprojekt där 
vi lägger igen diken bl.a för att återställa 
mossar så att de återfår sina hydrologiska 
förmågor, klimatreglerande funktioner och 
återskapar möjligheter för den biologiska 
mångfalden, tex vadarfåglar och vissa typer 
av växter. I detta projekt ska även skolelever 
från Laxå kommun få möjligheten att få be-
söka dessa mossar och handgripligt få delta 

i att återväta genom att bygga proppar ma-
nuellt. Åtgärder sker på statens mark i na-
turreservat eller på Sveaskogs markinnehav 
och i samarbete med dessa markägare. Un-
der 2021 så har återvätning utförts i en av de 
två mossar som projektet avser att återställa, 
mossen Trunhatten i Degerfors kommun. 
Projektet har fått medial uppmärksamhet i 
TV4, ATL, Karlskoga Nya Tidning och av Sve-
askogs pressavdelning. Projektet bekostas 
av Riksföreningens Tid för Våtmark fond-
medel som egeninsats och med LOVA medel 
från Länsstyrelsen.

Våtmark & vatten 2
Ett återvätningsprojekt där vi lägger igen 
diken bl.a för att återställa mossar så att 
de återfår sina hydrologiska förmågor, kli-
matreglerande funktioner och återskapar 
möjligheter för den biologiska mångfalden, 
tex vadarfåglar och vissa typer av växter. I 
detta projekt ska även skolelever från Deger-
fors kommun få möjligheten att få besöka 
dessa mossar och handgripligt få delta i att 
återväta genom att bygga proppar manuellt. 
Projektet har startat under 2021 och är inne 
i en fas där konsulter utreder de våtmarks-

Skolelever proppar igen diken Foto: Ankie Rauséus
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objekt som avses återvätas i projektet. Un-
der 2022 går projektet förhoppningsvis in i 
utförandefas. Åtgärder sker på på Sveaskogs 
markinnehav och i samarbete med denna 
markägare. Projektet bekostas av Riksför-
eningens Tid för Våtmark fondmedel som 
egeninsats och med våtmark-LONA medel 
från Länsstyrelsen. Degerfors kommun är 
föreningens aktiva partner i projektet.

Våtmark & vatten 3
Ett rent återvätningsprojekt där vi lägger 
igen diken bl.a för att återställa mossar så 
att de återfår sina hydrologiska förmågor, 
klimatreglerande funktioner och återskapar 
möjligheter för den biologiska mångfalden, 
tex vadarfåglar och vissa typer av växter. 
Projektet har startat under 2021 och är inne 
i en fas där konsulter utreder de våtmarkso-
jekt som avses  återvätas i projektet. Un-
der 2022 går projektet förhoppningsvis in i 
utförandefas. Åtgärder sker på på Sveaskogs 
markinnehav och i samarbete med denna 
markägare. Projektet bekostas av Riksför-
eningens Tid för Våtmark fondmedel som 
egeninsats och med LOVA medel från Läns-
styrelsen.

Hydro Örebro
Föreningen har stöttat Örebro kommun 
genom att söka medel från Riksfören-
ingens Tid för Våtmark fondmedel som 
gett kommunen möjlighet till den 10% 
insats som behövs för ett våtmarks-LONA 
projekt. I projektet har en våtmark i Mar-
kaskogen återvätits samt ytterligare några 
intilligande diken samt nyskapande av en 
salamanderdamm samt restaurering av en 
befintlig salamanderdamm.

Integration 

Språka mellan tallarna 
Språka mellan tallarna är ett pedagogiskt 
koncept, där vi har anordnat aktiviteter i 
naturen där personer med olika moders-
mål och kulturer har chansen att mötas 
och umgås på ett avslappnat sätt. Verk-
samheten är till hjälp så att folk upptäcker 
och lär känna sin hembygd. Dessutom kan 
personer upptäcka sig själva, bli bättre på att 
integrera sig med varandra och platsen de 
bor på. Naturen berättar mer än man tror, när 
man bli inspirerad, då kan man också inspi-

rera andra.

FINSAM/Språka
Vi samarbetar med FINSAM/Språka i Karl-
skoga kommun. Det är en verksamhet som 
hjälper utlandsfödda människor kommer 
närmare  arbetsmarknaden och integrera sig 
in i samhället. Inom projektet har 15 aktivi-
ter genomförts med totalt 107 deltagare.

Livsstilsmottagningen och Barn- och ung-
domsmottagningen i Karlskoga
I uppdrag av mottagningen genomför vi gui-
dade promenader och utflykter i naturen för 
att förbättra deltagarnas hälsa. Vi har fysis-
ka aktiviteter ute i naturen för att förbättra 
barnens hälsa och förmåga att vara ute i 
naturen.

CNV och Naturvårdsverket
Vi har i uppdrag för CNV och Naturvårdsver-
ket genomfört utbildningen  ”Prova på att bli 
naturvägledare på olika språk”. Vi har utbil-
dat nya natur ledare på flera språk.
Tillsammans med satsningar kring Naturnä-
ra jobb ihop med Länsstyrelser och Skogs-
styrelsen har Hala Buraq handled 3 personer, 
de följde med henne ut på aktiviteter i Karl-
skoga två dagar i veckan.

Projektet luften är fri, Samlad kraft
Vi hade 30 aktiviteter, med sammanlagt 130 
deltagare, tex. guidningar, snokaktiviter, 
språka mellan tallar mm.

Hala Buraq leder flera integrationsprojekt i länet
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Hopajola
Naturskyddsföreningen bildade 
Hopajola år 1994 tillsammans 
med länets kommuner och då-
varande landstinget. Sen dess 
har denna unika naturvårdsor-
ganisation samlat in och delat 
ut drygt 16,5 miljoner till skydd 
av värdefull natur och natur-
vårdsinsatser i länet. Pengarna 
kommer från både privatperso-
ner (sk naturvärnare), företag 
och organisationer. 

I Hopajolas styrelse represen-
terar följande personer Natur-
skyddsföreningen; ordinarie 
ledamöter: Britt Eklöf (ordföran-
de), Örjan Fredriksson och Tomas Bergqvist. 
Ersättare: Margareta Widell, Christer Kling-
berg och David Tverling. Dessutom ingår 
fyra politiska representanter från Region 
Örebro län samt tre adjungerade personer 
från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen resp Öre-
bro kommun. Hopajolas årsmöte hölls den 
7 september i Naturens Teater i Rånnesta. 
Drygt 30 personer deltog på plats, ytterligare 
några deltog digitalt. 

Naturguidningar 
Hopajola arbetar även med naturvägledning 
och samordnar Örebro läns naturguider. 
Tillsammans med bl a Länsstyrelsen ordnar 
Hopajola månadens reservatsguidningar. I 
år guidade vi bl a i Karamossen, Lokadalen, 
Herrfallsäng, Kindla samt medverkade vid 
invigningens av Bevens tallskogar. På grund 
av coronapandemin blev även i år 

några guidningar ersatta med filmhälsning-
ar. Dessa finns på Hopajolas You Tube-kanal 
tillsammans med andra intervjuer och film-
klipp. 

Hopajola erbjöd även åtta tillgänglighetsan-
passade guidningar, bl a i Boglundsängen, 
Göljestigen, Garphyttans NP, Tiveden. Guid-
ningarna genomförs i samarbete med bl a 
DHR, Neuroförbundet, RTP och SRF, med 
finansiering från Region Örebro län. 

Under hösten anordnade Hopajola åter ”Na-
turäventyr”, d v s friluftsdagar med natur-
tema för skolklasser i årskurs 5. I år deltog 
18 klasser från sex kommuner. Ett mycket 
roligt och uppskattat uppdrag från Region 

Örebro län! Läs mer i Hopajolas årsberät-
telse.

Kansliet
Året 2021 har varit ett år med många utma-
ningar för vår regional Kansli Örebro och 
Värmlands län. Vår medarbetare kommu-
nikatör Eva Berg lämnade oss i mars och 
vår mångåriga verksamhetsutvecklare 
Kajsa Grebäck är tjänstledig från augusti 
i 18 månader. Vi lyckades rekrytera Elin 
Iderström som ny kommunikatör hon 
började 1 mars och Sandra Boström som 
vikarierande verksamhetsutvecklare från 
2 augusti. 

Naturguidning Foto Ankie Rauséus

Kajaktur Foto: Ankie Rauséus
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På grund av sjuk-
dom har Elin inte 
jobbat sen augusti 
och vi anlitade 
Amanda Pragnert 
som jobbade ok-
tober till decem-
ber som kommu-
nikatör. Alla har 
gjort sitt bästa för 
att verksamheten 
på kansliet kun-
de flyta på under 
året. Det har pågått och pågår en omorgani-
sation, vi blir bättre på att dokumentera, det 
blir tydligare arbetsuppgifter och verksam-
heten blir mindre sårbar.

Kansliet ligger i Föreningarnas hus på 
Slottsgatan 13 i Örebro. Vi delar det med 
Hopajola. Närkes Ornitologiska Förening 
(NOF) och Örebro Läns Botaniska Sällskap 
(ÖLBS) hyr in sig hos oss. De har en del av 
sina möten här och man kan även gotta ner 
sig i NOF:s fågelbibliotek. Under åren har 
kansliet utvecklats till den mötesplats vi 
önskade när vi flyttade till Föreningarnas 
hus, även om det inte varit så mycket aktivi-
tet där under 2021 på grund av pandemin. Vi 
har böcker och en del material, till exempel 
kikare och luppar med mera att låna ut. Vi 
har även försäljning av böcker. 

Kanslifunktionen har en samordnande roll 
mellan kretsarna, och mellan kretsarna och 
länsförbunden i Örebro län och Värmland. 

Det handlar om att stötta och hjälpa kretsar 
med olika arrangemang, sprida information 
mellan kretsarna och vara den förlängda 
armen mellan rikskansliet och kretsarna. 

Kansliet har under året hjälpt till med sök-
ning i medlemsregister, kontakter och annat 
praktiskt arbete. Personalen på kansliet har 
dessutom aktivt jobbat med projektansök-
ningar, arrangemang, utbildningar, natur-
guidningar med mera. De har besökt några 
kretsar och haft kontakt med samtliga.

Press, kommunikation och sociala medier
Genom kansliet har föreningen under året 
skickat ut  pressmeddelanden och synts i 
minst 20 inslag i media. Det har varit både 
radio, TV och artiklar. Föreningen har, ge-
nom kansliet, gjort regelbundna e post-ut-
skick till medlemmar och förtroendevalda. 
Verktyget Mailchimp har använts för ut-

skick till förtro-
endevalda och för 
medlemsutskick. 
Vi har varit aktiva 
på Facebook och 
fått ungefär 250 
nya följare under 
året.
 

Kanlipersonal dec -21: Ankie, Hala, Sandra, David och Amanda

Delar av styrelsen och kansliet våren -21
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Underskrift: 

Silke Frank        My Soling      Ann-Sofi Eliasson  
 

Agne Björklund    Jan Greve      Hanna Karlsson  
 

Niklas Jakobsson 

Medlemsutvecklingen de senaste 10 åren.

Representanter

Representanter i Viltförvaltningsdelegatio-
nen i Örebro län för mandatperiod 1 januari 
2019 till 31 december 2021 Naturvårdsintres-
sets (Naturskyddsföreningen, Bird Life Sveri-
ge och Rovdjursföreningen):

Ordinarie: Roger Cassman,  Britt Eklöf 
Ersättare: Leif Andersson,Lars Johansson

David Tverling har varit vår representant i 
Skogligarådet, Skogsstyrelsen och i Regionala 
skogsprogrammet, Länsstyrelsen.

Samarbeten
Studiefrämjandet Större delen av våra arrang-
emang sker i samarbete med Studiefrämjan-
det. Studiefrämjandet bidrar 
också med ledarskapsut-
veckling och stöttar oss eko-
nomiskt och praktiskt vid 
föredrag och utbildningar.
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Naturskyddsföreningen Örebro län år 2021

Resultaträkning not 2021 2020

Intäkter
Försäljning 1 1 491 868
Erhållna bidrag 2 4 665 151 2 877 799
Övriga intäkter         225             424 856

Summa rörelseintäkter 6 157 244 3 302 655

Material -10 030 0
Köpta externa tjänster -861 373 -103 658
Övriga externa kostnader -365 363 -256 497
Personalkostnader -2 953 326 -2 391 496
Nedskrivning omsättningstillgång 3 -49 975 0
Förändringar avsättningar 4 -1 871 722 -505 739
Summa rörelsekostnader -6 111 789 -3 257 389

Rörelseresultat 5 45 455 45 266

Räntekostnader -657 -2 796
Skatt -2 588

Redovisat resultat 42 210 42 470
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Naturskyddsföreningen Örebro län år 2021

Balansräkning 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Skog och skogsmark 20 000 20 000
Summa anläggningstillgångar 20 000 20 000

Kundfordringar 994 645 1 335 567
Övriga kortfristiga fordringar 23 042 55 276
Bank 3 266 736 965 056
Summa omsättningstillgångar 4 284 423 2 355 899

SUMMA TILLGÅNGAR 4 304 423 2 375 899

EGEET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital
Ingående eget kapital 615 029 572 559
Årets resultat 42 210 42 470
Summa eget kapital 6 657 239 615 029

Avsättningar 7 3 035 901 1 466 891

Långfristig skuld Hopajola 250 000 0

Leverantörsskulder 110 789 91 762
Övriga kortfristiga skulder 8 250 494 202 217
Summa kortfristiga skulder 361 283 293 979

Summa eget kapital och skulder 4 304 423 2 375 899
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Noter till resultat- och balansräkningen

1) Länsförbundet sköter personalredovisningen för Hopajola och för Norakretsen. Det innebär 
att personalkostnader för dessa enheter redovisas som kostnader för Länsförbundet och att 
Länsförbundet årligen fakturerar för dessa kostnader. Under 2021 fakturerades Hopajola 
med 603 789 kr  och Norakretsen med 642 972 kr. Faktureringen av tjänster till externa kun-
der uppgick till 245 107 kr. I år redovisas fakturering av Hopajola, Norakretsen och externa 
kunder som intäkter av försäljning. Föregående år redovisades dessa intäkter som erhållna 
bidrag eller övriga intäkter. Därför är posterna mellan 2020 och 2021 inte helt jämförbara. 

2) Totala bidrag uppgick under året till 4 665 151 kronor. Av dessa är 3 569 196 kr projektanslag 
och 1 095 955 kr är bidrag till verksamheten. Bidrag har erhållits från Länsstyrelsen, kommu-
ner, Naturskyddsföreningen och privata givare. 

Projekt och Verksamheten Totalt
 uppdrag Örebro LF Kansliet  
Statliga bidrag 3 220 655 268 143 3 488 798
Kommunala bidrag 63 541 63 541
SNF 285 000 86 823 659 469 1 031 292
Övriga bidrag 81 520 81 520

3 569 196 436 486 659 469 4 665 151
 

3) Under året har en fordran på Studiefrämjandet skrivs ned med 49 975 kr. 

4) Avsättningar har ökat från 1 466 891 till 3 035 901. Ökningen är 1 569 010. I resultaträkning-
en redovisas en förändring (ökning) på 1 871 722. En del av förändringen har inte påverkat 
resultatet utan överförts till kort- och långfristiga skulder:

Avsättningar den 1/1 2021 1 466 891
Överfört till kortfristiga skulder -52 713
Överfört till långfristig skuld -250 000
Överfört till eget kapital (via RR) -332 810
Avsättningar projekt (netto) 2 204 533
1 Avsättningar den 31/12 2021 3 035 901

                 
Resultatpåverkande är det som överförts till eget kapital (332 810) och avsättning projekt 
(-2 204 533), dvs -1 871 723.
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5) Rörelsens intäkter och kostnader fördelar sig mellan Länsförbundet Örebro och Kansliet på 
följande sätt år 2021:

ÖLF Kansliet
Försäljning 1 432 525 59 343
Bidrag 4 005 682 659 469
Övriga intäkter 225
Summa intäkter 5 438 432 718 812

Varor och tjänster -1 138 748 -98 018
Personal -2 187 660 -765 666
Förändring avsättningar -2 033 424 161 702
Nedskrivning omsättningstillgångar -49 975
Summa rörelsekostnader -5 409 807 -701 982

Rörelseresultat 28 625 16 830

6) Totalt eget kapital fördelas på Länsförbundet 643 654 kr  (615 029 kr) och kansliet 16 830 kr  
(0 kr). 

7) Av avsättningar hänför sig 2 993 796 kr (789 263 kr) till projekt: 

 2021 2020
Projekt
Lärande Vatten 313 075 274 149
Lärande Vatten och Musslor 0 116 800
Lärande vatten 3 72 000 0
Vatten och Våtmark 133 788 335 420
Vatten och Våtmark #2 268 934 0
Vatten och Våtmark #3 1 871 104 0
Grön i naturen 62 894 62 894
CREAM 272 000 0
Summa avsättningar projekt 2 993 796 789 263
Övriga avsättningar 42 105 677 628
Summa avsättningar 3 035 901 1 466 892

 
8) Kortfristiga skulder uppgår den 31/12 till totalt 250 494 och de har följande sammansättning:

2021 2020
Personalskatt 52 780 37 845
Sociala avgifter o löneskatt 57 581 44 500
Beräknad särskild löneskatt 49 693 17 510
Upplupna semesterlöner 44 561 77 022
Beräknade upplupna lagstadgade
sociala avgifter o löneskatt 14 001 24 200
Övriga kortfristiga skulder 31 878 1 140

Summa kortfristiga skulder 250 494 202 217
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Verksamhetsberättelse
& ekonomisk redovisning 2021


Naturskyddsföreningen i Örebro län







Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft elva protokoll-
förda styrelsemöten. fem av dem var fysisk 
och sex av dem skedde digitalt. Länsstäm-
man skedde den 28 april digitalt via zoom 
med hänsyn till rådande restriktioner. 27 
personer deltog.


Verksamhetskonferens 2-3 oktober
Styrelsen samlades i Sixtorp där de anställ-
da berättade om sitt arbete under året. Anki 


Rauséus informerade om Hopajola, Hala 
Buraq berättade om Språka mellan tallarna 
och samarbetet med Livsstilsmottagningen i 
Karlskoga. David Tverling talade om Lärande 
Vatten, Våtmark och vatten och skogsgrup-
pen. Sandra Boström berättade hur hon har 
kommit in i jobbet och hennes planer fram 
till årsskiftet. Under ledning av Niklas Ja-
kobsson genomförde vi tre workshops med 
tema projektidéer, verksamhetsutveckling 
och stödjande av kretsar. Styrelsen tillsam-
mans med verksamhetsutvecklaren fortsat-


te arbetet baserat på underlag från 
workshops hur verksamheten kan 
utvecklas ytterligare. Prioriterade 
framtida fokusområden valdes ut 
och styrelsens ledamöter tog huvud-
ansvar för olika områden, skogsfrå-
gor, Natursnokarna, klimatnätverk, 
vattenfrågor och djur. Dessa områ-
den är stående punkter på dagord-
ningen för styrelsemöten. 


Kretskonferens
Styrelsen hoppas på sikt kunna ska-
pa mer kontakt och samarbeten med 
kretsarna och kunna samla hela 
länet oftare. Kretskonferens för 2020 
flyttades till 24 januari 2021 och ge-
nomfördes digitalt. Kretskonferens 
2021 planerades 13 november men 
ställdes in på grund av för få anmäl-


Styrelse


1 jan - 28 april
Ordförande: Vakant
Vice ordförande: Simon Pettersson (Degerfors) 
Kassör: Silke Frank (Nora)
Sekreterare: My Soling (Laxå)
Övriga ledamöter: Ann-Sofi Eliasson (Västernärke), Agne Björklund (Västernärke), 
Jan, Greve (Örebro), Ina Knutsson (Örebro)
Revisorer: Kenny Petersson (Örebro), Roger Björkeroth (Västernärke)
Ersättare revisorer: Christer Persson (Degerfors), Ingemar Hallberg (Hallsberg) 
Valberedning: Tomas Bergkvist (Örebro) Malin Norberg (Örebro) Henrik Perrin (Nora) 


28 april – 31 december
Ordförande: Silke Frank (Nora)
Vice ordförande: Niklas Jakobsson (Örebro)
Kassör: Jan Greve (Örebro)
Sekreterare: My Soling (Laxå)
Övriga ledamöter: Ann-Sofi Eliasson (Västernärke), Agne Björklund (Västernärke), 
Oula Hussein ( Örebro)


Verksamhetskonferens i Sixtorp Foto: Silke Frank







oktober var vi värd för höstens konferens 
som var i Örebro. Det var ett långt efterläng-
tad återseende med många workshops och 
sakdiskussioner. Silke Frank fungerade som 
gästgivare på konferensen. Örebro kresten 
guidade oss i Sörbyskogen, vilket var väl-
dig uppskattat. Hanna Sjöberg berättade 
om kretsen verksamhet och hur samarbete 
kring att rädda Sörbyskogen har fungerat.


Nätverket för länsförbunden emellan hade 
under året fem digitala träffar och ordföran-
de har deltagit i fyra av dessa. Länsförbund 
Örebro är del i LUFO, länsförbundens utveck-
lingsforum. 


Rundberget
Naturskyddsföreningen fick Rundberget 
med förbehållet att skogen inte ska utnyttjas 
för kommersiellt skogsbruk och att den ska 
finnas kvar utan kalhyggen. Vi har inte haft 
någon verksamhet i samband med Rundber-
get 2021. Skogen växer.


Snokverksamhet
Snokarna har firat 30 år i år med många 
aktiviteter och tårta i hela landet. Vårt eget 
snoklok Ann-Sofi Eliason har deltagit i pep-
ponlineträffar och online utbildningar, varit 
med i snokråd, varit i Åre o marknadsfört 
oss, tagit fram Rollups och skapat kontakter. 


da. Kretskonferensen flyttades till februari 
2022 men också den fick ställas in av sam-
ma anledning. Kretskonferensen planeras 
därmed till hösten 2022.


Remisser
Vi har svarat på en remiss om utbyggnaden 
av Flygplats Örebro. 


Det regionala skogsprogrammet vägrade vi 
att skriva på och vi upplyste media och läns-
styrelsen om vår ståndpunkt i skogsfrågor. 


Vi har skickat en hemställan till landshöv-
dingen angående skydd av Dovreskogen. 


Skogsstyrelsen fick en hemställan avseen-
de Garphytteklint avverkningsanmälan och 
samråd. 


Vi skickade in en insändare om strand- och 
skogsutredningen till NA. 


Rosenbergdagarna - en konferens 
för biologisk mångfald i Örebor län
Naturskyddsföreningen i Örebro län 
har varit delaktiga i planeringen och 
utförandet av kommande konferens 
om och för biologisk mångfald i 
länet. Temat är ”Hur står det till med 
den biologiska mångfalden i Örebro 
län?” Konferensen är planerad att 
genomföras 14-15 oktober 2022.


Arbetsgivare
Styrelsen är huvudman för Region-
kansliet i Örebro och Värmlands län, 
det innebär att vi är arbetsgivare 
för våra anställda på kansliet. Vi är 
sammankallande för styrgruppen 
som vi har tillsammans med läns-
förbundet i Värmland, som hade 2 
möten 2021. Arbetsgivare represen-
tant var Silke Frank, som deltagit 
i fyra digitala och en fysisk arbetsgivare 
träffar som ordnas av Riks.


Riksstämma
Naturskyddsföreningens Riksstämma hölls i 
maj och juni, digitalt. Silke Frank deltog som 
länsförbundets ombud.


Länsordförande konferenser
Vårens konferens genomfördes 27-26 mars, 
digitalt. Ordförande för länet deltog. 23-24 
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Våra Snokgrupper i Örebro län:


Askersund: Mattias Mattsson med familj 
kommer nu att föra över stafettpinnen till 
två nya familjer. De kommer ha sina träffar 
på samma plats - Hembygdsföreningen i 
Askersund.


Hallsberg: Eva Berg och Emma Svensson har 
legat lite lågt men kommer att starta nu igen 
när det släpper med restriktionerna. 


Karlskoga: Hala kommer att ha en familje-
dag i maj och kretsen har  träffar, ansvarig  
är Barbro Nordenhäll.


VästerNärke: Ann-Sofi, Magnus Eliason och 
Terese Arleij fortsätter att snoka på och 
hade ett härligt tårtkalas med Askersund i 
november. Både tårta till oss själva och tårta 
till småkryp och snokar till våren.


Regionalt klimatnätverk
Nätverket, bildades på initiativ av Natur-
skyddsföreningen men är en fristående 
sammanslutning. Under hela året har Kli-
matnätverket haft regelbundna träffar var 
14e dag, sånär som på ett sommaruppehåll 
på sju veckor. På grund av Coronapandemin 
hölls träffarna under våren på nätet. Pande-
min gjorde också att det var tunnsått med 
aktioner under våren och på rådhustrappan 
var det oftast bara två personer som demon-
strerade för Fridays for Future. 


Under hösten har dock verksamheten kom-
mit igång igen. Vid några träffar har enskil-


da kommunala politiker bjudits in för att 
presentera sin politik i klimatfrågor och det 
har även förekommit att representanter från 
Klimatnätverket har bjudits in som föreläsa-
re till partimöten. 


I december arrangerade klimatnätverket en 
så kallad Klimatplattform där repre-
sentanter från olika partier bjöds in 
för att samarbeta i lösandet av prak-
tikfall där fokus var på koldioxidbud-
get och utsläpp. Mötet var uppskattat 
och fler lär följa. 


Under hösten har Klimatnätverket 
spridit information om den nationel-
la tävlingen Minimeringsmästarna 
(som uppmuntrar till en resurssnål 
livsstil) och man har haft en kampanj 
där klimatbudskap har hängts upp på 
statyer i Örebro (givetvis utan att göra 
åverkan på statyerna). 


Vid klimatkonferensen i Glasgow 
arrangerade Klimatnätverket tillsammans 
med Naturskyddsföreningens Örebrokrets 
en ”klimatvaka” med direktrapport från 
Naturskyddsföreningens representanter i 
Glasgow och vid Litteraturens lördag som 
genomfördes den 20 novemberi det nya 
Kulturhuset i Örebro medverkade Klimatnät-
verket med ett eget bokbord med ”klimatlit-
teratur”. 


Nya planer från kommunens sida om ut-
byggnad av den regionala flygplatsen har 
bemötts med ett remissyttrande och även i 
andra frågor har  Klimatnätverket gjort sin 
röst hörd i debattartiklar i Nerikes Allehanda 
och i intervjuer i Länsradion, Länstidningen 
och i Örebroarn. En aktionsgrupp har bildats 
som har påbörjat förberedelser  för  att infor-
mera väljarna om var de olika partierna står 
i klimatfrågan inför kommunalvalet 2022.


Pandemin har fortsatt medfört att vissa akti-
viteter fått ställas in.


Skogsgruppen
Skogsgruppen har under 2021 trots pandemi 
lyckats ha en hel del aktiviteter. Förutom 
månatliga digitala möten så har gruppen 
haft en mini forskningsresa under tio dagar 
i mars med Sebastian Kirppu som instruktör 
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samt en ute helg i oktober i norra delen av 
Örebro län. 


Gruppen har ett 60-tal medlemmar på 
e-postlistan och av dessa är 15 aktiva. 


Gruppen arbetar med främst ett tiotal olika 
skyddsvärda skogar med olika grad av hot 
eller hopp om skydd. Skogsdebatten är djupt 
polariserad och allt fler skyddsvärda skogar 
avverkas eller avverkningsanmälas. 


Projekt


Lärande vatten 1
Projektet är ett vattenrestaurerings-
projekt där skolelever och lärare får 
lära sig om skadade vattenmiljöer 
och hur dessa kartläggs samt åter-
skapas. Detta sker tillsammans med 
en fiskevårdskonsult. I projektet har 
gymnasielever från Rudbecksgym-
nasiet återställt sträckor av Gölje-
bäcken och även biflöden till Ham-
marskogsån i Lindesbergs kommun. 
Projektet  finansieras av LOVA-medel 
från Länsstyrelsen med egeninsats 
från bland annat Hopajola.


Lärande vatten 2
Projektet är ett vattenrestaurerings-
projekt där skolelever och lärare får 
lära sig om flodpärlmusslans ekolo-
gi och vad som krävs för att denna 
mollusk ska kunna leva och överleva 
i våra vattendrag. Detta sker tillsam-
mans med en fiskevårdskonsult som 
är specialiserad på just musslor. I 
projektet har gymnasieelever från 
Rudbecksgymnasiet åk 1 besökt Kils-
bergen och fått studera musslor, bottenfauna 
och vattnets ekologi. Projektet finansieras av 
LOVA-medel från Länsstyrelsen.


Våtmark & vatten 1
Föreningens första återvätningsprojekt där 
vi lägger igen diken bl.a för att återställa 
mossar så att de återfår sina hydrologiska 
förmågor, klimatreglerande funktioner och 
återskapar möjligheter för den biologiska 
mångfalden, tex vadarfåglar och vissa typer 
av växter. I detta projekt ska även skolelever 
från Laxå kommun få möjligheten att få be-
söka dessa mossar och handgripligt få delta 


i att återväta genom att bygga proppar ma-
nuellt. Åtgärder sker på statens mark i na-
turreservat eller på Sveaskogs markinnehav 
och i samarbete med dessa markägare. Un-
der 2021 så har återvätning utförts i en av de 
två mossar som projektet avser att återställa, 
mossen Trunhatten i Degerfors kommun. 
Projektet har fått medial uppmärksamhet i 
TV4, ATL, Karlskoga Nya Tidning och av Sve-
askogs pressavdelning. Projektet bekostas 
av Riksföreningens Tid för Våtmark fond-
medel som egeninsats och med LOVA medel 
från Länsstyrelsen.


Våtmark & vatten 2
Ett återvätningsprojekt där vi lägger igen 
diken bl.a för att återställa mossar så att 
de återfår sina hydrologiska förmågor, kli-
matreglerande funktioner och återskapar 
möjligheter för den biologiska mångfalden, 
tex vadarfåglar och vissa typer av växter. I 
detta projekt ska även skolelever från Deger-
fors kommun få möjligheten att få besöka 
dessa mossar och handgripligt få delta i att 
återväta genom att bygga proppar manuellt. 
Projektet har startat under 2021 och är inne 
i en fas där konsulter utreder de våtmarks-


Skolelever proppar igen diken Foto: Ankie Rauséus







objekt som avses återvätas i projektet. Un-
der 2022 går projektet förhoppningsvis in i 
utförandefas. Åtgärder sker på på Sveaskogs 
markinnehav och i samarbete med denna 
markägare. Projektet bekostas av Riksför-
eningens Tid för Våtmark fondmedel som 
egeninsats och med våtmark-LONA medel 
från Länsstyrelsen. Degerfors kommun är 
föreningens aktiva partner i projektet.


Våtmark & vatten 3
Ett rent återvätningsprojekt där vi lägger 
igen diken bl.a för att återställa mossar så 
att de återfår sina hydrologiska förmågor, 
klimatreglerande funktioner och återskapar 
möjligheter för den biologiska mångfalden, 
tex vadarfåglar och vissa typer av växter. 
Projektet har startat under 2021 och är inne 
i en fas där konsulter utreder de våtmarkso-
jekt som avses  återvätas i projektet. Un-
der 2022 går projektet förhoppningsvis in i 
utförandefas. Åtgärder sker på på Sveaskogs 
markinnehav och i samarbete med denna 
markägare. Projektet bekostas av Riksför-
eningens Tid för Våtmark fondmedel som 
egeninsats och med LOVA medel från Läns-
styrelsen.


Hydro Örebro
Föreningen har stöttat Örebro kommun 
genom att söka medel från Riksfören-
ingens Tid för Våtmark fondmedel som 
gett kommunen möjlighet till den 10% 
insats som behövs för ett våtmarks-LONA 
projekt. I projektet har en våtmark i Mar-
kaskogen återvätits samt ytterligare några 
intilligande diken samt nyskapande av en 
salamanderdamm samt restaurering av en 
befintlig salamanderdamm.


Integration 


Språka mellan tallarna 
Språka mellan tallarna är ett pedagogiskt 
koncept, där vi har anordnat aktiviteter i 
naturen där personer med olika moders-
mål och kulturer har chansen att mötas 
och umgås på ett avslappnat sätt. Verk-
samheten är till hjälp så att folk upptäcker 
och lär känna sin hembygd. Dessutom kan 
personer upptäcka sig själva, bli bättre på att 
integrera sig med varandra och platsen de 
bor på. Naturen berättar mer än man tror, när 
man bli inspirerad, då kan man också inspi-


rera andra.


FINSAM/Språka
Vi samarbetar med FINSAM/Språka i Karl-
skoga kommun. Det är en verksamhet som 
hjälper utlandsfödda människor kommer 
närmare  arbetsmarknaden och integrera sig 
in i samhället. Inom projektet har 15 aktivi-
ter genomförts med totalt 107 deltagare.


Livsstilsmottagningen och Barn- och ung-
domsmottagningen i Karlskoga
I uppdrag av mottagningen genomför vi gui-
dade promenader och utflykter i naturen för 
att förbättra deltagarnas hälsa. Vi har fysis-
ka aktiviteter ute i naturen för att förbättra 
barnens hälsa och förmåga att vara ute i 
naturen.


CNV och Naturvårdsverket
Vi har i uppdrag för CNV och Naturvårdsver-
ket genomfört utbildningen  ”Prova på att bli 
naturvägledare på olika språk”. Vi har utbil-
dat nya natur ledare på flera språk.
Tillsammans med satsningar kring Naturnä-
ra jobb ihop med Länsstyrelser och Skogs-
styrelsen har Hala Buraq handled 3 personer, 
de följde med henne ut på aktiviteter i Karl-
skoga två dagar i veckan.


Projektet luften är fri, Samlad kraft
Vi hade 30 aktiviteter, med sammanlagt 130 
deltagare, tex. guidningar, snokaktiviter, 
språka mellan tallar mm.


Hala Buraq leder flera integrationsprojekt i länet







Hopajola
Naturskyddsföreningen bildade 
Hopajola år 1994 tillsammans 
med länets kommuner och då-
varande landstinget. Sen dess 
har denna unika naturvårdsor-
ganisation samlat in och delat 
ut drygt 16,5 miljoner till skydd 
av värdefull natur och natur-
vårdsinsatser i länet. Pengarna 
kommer från både privatperso-
ner (sk naturvärnare), företag 
och organisationer. 


I Hopajolas styrelse represen-
terar följande personer Natur-
skyddsföreningen; ordinarie 
ledamöter: Britt Eklöf (ordföran-
de), Örjan Fredriksson och Tomas Bergqvist. 
Ersättare: Margareta Widell, Christer Kling-
berg och David Tverling. Dessutom ingår 
fyra politiska representanter från Region 
Örebro län samt tre adjungerade personer 
från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen resp Öre-
bro kommun. Hopajolas årsmöte hölls den 
7 september i Naturens Teater i Rånnesta. 
Drygt 30 personer deltog på plats, ytterligare 
några deltog digitalt. 


Naturguidningar 
Hopajola arbetar även med naturvägledning 
och samordnar Örebro läns naturguider. 
Tillsammans med bl a Länsstyrelsen ordnar 
Hopajola månadens reservatsguidningar. I 
år guidade vi bl a i Karamossen, Lokadalen, 
Herrfallsäng, Kindla samt medverkade vid 
invigningens av Bevens tallskogar. På grund 
av coronapandemin blev även i år 


några guidningar ersatta med filmhälsning-
ar. Dessa finns på Hopajolas You Tube-kanal 
tillsammans med andra intervjuer och film-
klipp. 


Hopajola erbjöd även åtta tillgänglighetsan-
passade guidningar, bl a i Boglundsängen, 
Göljestigen, Garphyttans NP, Tiveden. Guid-
ningarna genomförs i samarbete med bl a 
DHR, Neuroförbundet, RTP och SRF, med 
finansiering från Region Örebro län. 


Under hösten anordnade Hopajola åter ”Na-
turäventyr”, d v s friluftsdagar med natur-
tema för skolklasser i årskurs 5. I år deltog 
18 klasser från sex kommuner. Ett mycket 
roligt och uppskattat uppdrag från Region 


Örebro län! Läs mer i Hopajolas årsberät-
telse.


Kansliet
Året 2021 har varit ett år med många utma-
ningar för vår regional Kansli Örebro och 
Värmlands län. Vår medarbetare kommu-
nikatör Eva Berg lämnade oss i mars och 
vår mångåriga verksamhetsutvecklare 
Kajsa Grebäck är tjänstledig från augusti 
i 18 månader. Vi lyckades rekrytera Elin 
Iderström som ny kommunikatör hon 
började 1 mars och Sandra Boström som 
vikarierande verksamhetsutvecklare från 
2 augusti. 


Naturguidning Foto Ankie Rauséus
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På grund av sjuk-
dom har Elin inte 
jobbat sen augusti 
och vi anlitade 
Amanda Pragnert 
som jobbade ok-
tober till decem-
ber som kommu-
nikatör. Alla har 
gjort sitt bästa för 
att verksamheten 
på kansliet kun-
de flyta på under 
året. Det har pågått och pågår en omorgani-
sation, vi blir bättre på att dokumentera, det 
blir tydligare arbetsuppgifter och verksam-
heten blir mindre sårbar.


Kansliet ligger i Föreningarnas hus på 
Slottsgatan 13 i Örebro. Vi delar det med 
Hopajola. Närkes Ornitologiska Förening 
(NOF) och Örebro Läns Botaniska Sällskap 
(ÖLBS) hyr in sig hos oss. De har en del av 
sina möten här och man kan även gotta ner 
sig i NOF:s fågelbibliotek. Under åren har 
kansliet utvecklats till den mötesplats vi 
önskade när vi flyttade till Föreningarnas 
hus, även om det inte varit så mycket aktivi-
tet där under 2021 på grund av pandemin. Vi 
har böcker och en del material, till exempel 
kikare och luppar med mera att låna ut. Vi 
har även försäljning av böcker. 


Kanslifunktionen har en samordnande roll 
mellan kretsarna, och mellan kretsarna och 
länsförbunden i Örebro län och Värmland. 


Det handlar om att stötta och hjälpa kretsar 
med olika arrangemang, sprida information 
mellan kretsarna och vara den förlängda 
armen mellan rikskansliet och kretsarna. 


Kansliet har under året hjälpt till med sök-
ning i medlemsregister, kontakter och annat 
praktiskt arbete. Personalen på kansliet har 
dessutom aktivt jobbat med projektansök-
ningar, arrangemang, utbildningar, natur-
guidningar med mera. De har besökt några 
kretsar och haft kontakt med samtliga.


Press, kommunikation och sociala medier
Genom kansliet har föreningen under året 
skickat ut  pressmeddelanden och synts i 
minst 20 inslag i media. Det har varit både 
radio, TV och artiklar. Föreningen har, ge-
nom kansliet, gjort regelbundna e post-ut-
skick till medlemmar och förtroendevalda. 
Verktyget Mailchimp har använts för ut-


skick till förtro-
endevalda och för 
medlemsutskick. 
Vi har varit aktiva 
på Facebook och 
fått ungefär 250 
nya följare under 
året.
 


Kanlipersonal dec -21: Ankie, Hala, Sandra, David och Amanda


Delar av styrelsen och kansliet våren -21







Underskrift: 


Silke Frank        My Soling      Ann-Sofi Eliasson  
 


Agne Björklund    Jan Greve      Hanna Karlsson  
 


Niklas Jakobsson 


Medlemsutvecklingen de senaste 10 åren.


Representanter


Representanter i Viltförvaltningsdelegatio-
nen i Örebro län för mandatperiod 1 januari 
2019 till 31 december 2021 Naturvårdsintres-
sets (Naturskyddsföreningen, Bird Life Sveri-
ge och Rovdjursföreningen):


Ordinarie: Roger Cassman,  Britt Eklöf 
Ersättare: Leif Andersson,Lars Johansson


David Tverling har varit vår representant i 
Skogligarådet, Skogsstyrelsen och i Regionala 
skogsprogrammet, Länsstyrelsen.


Samarbeten
Studiefrämjandet Större delen av våra arrang-
emang sker i samarbete med Studiefrämjan-
det. Studiefrämjandet bidrar 
också med ledarskapsut-
veckling och stöttar oss eko-
nomiskt och praktiskt vid 
föredrag och utbildningar.







Naturskyddsföreningen Örebro län år 2021


Resultaträkning not 2021 2020


Intäkter
Försäljning 1 1 491 868
Erhållna bidrag 2 4 665 151 2 877 799
Övriga intäkter         225             424 856


Summa rörelseintäkter 6 157 244 3 302 655


Material -10 030 0
Köpta externa tjänster -861 373 -103 658
Övriga externa kostnader -365 363 -256 497
Personalkostnader -2 953 326 -2 391 496
Nedskrivning omsättningstillgång 3 -49 975 0
Förändringar avsättningar 4 -1 871 722 -505 739
Summa rörelsekostnader -6 111 789 -3 257 389


Rörelseresultat 5 45 455 45 266


Räntekostnader -657 -2 796
Skatt -2 588


Redovisat resultat 42 210 42 470







Naturskyddsföreningen Örebro län år 2021


Balansräkning 2021-12-31 2020-12-31


TILLGÅNGAR


Skog och skogsmark 20 000 20 000
Summa anläggningstillgångar 20 000 20 000


Kundfordringar 994 645 1 335 567
Övriga kortfristiga fordringar 23 042 55 276
Bank 3 266 736 965 056
Summa omsättningstillgångar 4 284 423 2 355 899


SUMMA TILLGÅNGAR 4 304 423 2 375 899


EGEET KAPITAL OCH SKULDER


Eget Kapital
Ingående eget kapital 615 029 572 559
Årets resultat 42 210 42 470
Summa eget kapital 6 657 239 615 029


Avsättningar 7 3 035 901 1 466 891


Långfristig skuld Hopajola 250 000 0


Leverantörsskulder 110 789 91 762
Övriga kortfristiga skulder 8 250 494 202 217
Summa kortfristiga skulder 361 283 293 979


Summa eget kapital och skulder 4 304 423 2 375 899







Noter till resultat- och balansräkningen


1) Länsförbundet sköter personalredovisningen för Hopajola och för Norakretsen. Det innebär 
att personalkostnader för dessa enheter redovisas som kostnader för Länsförbundet och att 
Länsförbundet årligen fakturerar för dessa kostnader. Under 2021 fakturerades Hopajola 
med 603 789 kr  och Norakretsen med 642 972 kr. Faktureringen av tjänster till externa kun-
der uppgick till 245 107 kr. I år redovisas fakturering av Hopajola, Norakretsen och externa 
kunder som intäkter av försäljning. Föregående år redovisades dessa intäkter som erhållna 
bidrag eller övriga intäkter. Därför är posterna mellan 2020 och 2021 inte helt jämförbara. 


2) Totala bidrag uppgick under året till 4 665 151 kronor. Av dessa är 3 569 196 kr projektanslag 
och 1 095 955 kr är bidrag till verksamheten. Bidrag har erhållits från Länsstyrelsen, kommu-
ner, Naturskyddsföreningen och privata givare. 


Projekt och Verksamheten Totalt
 uppdrag Örebro LF Kansliet  
Statliga bidrag 3 220 655 268 143 3 488 798
Kommunala bidrag 63 541 63 541
SNF 285 000 86 823 659 469 1 031 292
Övriga bidrag 81 520 81 520


3 569 196 436 486 659 469 4 665 151
 


3) Under året har en fordran på Studiefrämjandet skrivs ned med 49 975 kr. 


4) Avsättningar har ökat från 1 466 891 till 3 035 901. Ökningen är 1 569 010. I resultaträkning-
en redovisas en förändring (ökning) på 1 871 722. En del av förändringen har inte påverkat 
resultatet utan överförts till kort- och långfristiga skulder:


Avsättningar den 1/1 2021 1 466 891
Överfört till kortfristiga skulder -52 713
Överfört till långfristig skuld -250 000
Överfört till eget kapital (via RR) -332 810
Avsättningar projekt (netto) 2 204 533
1 Avsättningar den 31/12 2021 3 035 901


                 
Resultatpåverkande är det som överförts till eget kapital (332 810) och avsättning projekt 
(-2 204 533), dvs -1 871 723.
 







5) Rörelsens intäkter och kostnader fördelar sig mellan Länsförbundet Örebro och Kansliet på 
följande sätt år 2021:


ÖLF Kansliet
Försäljning 1 432 525 59 343
Bidrag 4 005 682 659 469
Övriga intäkter 225
Summa intäkter 5 438 432 718 812


Varor och tjänster -1 138 748 -98 018
Personal -2 187 660 -765 666
Förändring avsättningar -2 033 424 161 702
Nedskrivning omsättningstillgångar -49 975
Summa rörelsekostnader -5 409 807 -701 982


Rörelseresultat 28 625 16 830


6) Totalt eget kapital fördelas på Länsförbundet 643 654 kr  (615 029 kr) och kansliet 16 830 kr  
(0 kr). 


7) Av avsättningar hänför sig 2 993 796 kr (789 263 kr) till projekt: 


 2021 2020
Projekt
Lärande Vatten 313 075 274 149
Lärande Vatten och Musslor 0 116 800
Lärande vatten 3 72 000 0
Vatten och Våtmark 133 788 335 420
Vatten och Våtmark #2 268 934 0
Vatten och Våtmark #3 1 871 104 0
Grön i naturen 62 894 62 894
CREAM 272 000 0
Summa avsättningar projekt 2 993 796 789 263
Övriga avsättningar 42 105 677 628
Summa avsättningar 3 035 901 1 466 892


 
8) Kortfristiga skulder uppgår den 31/12 till totalt 250 494 och de har följande sammansättning:


2021 2020
Personalskatt 52 780 37 845
Sociala avgifter o löneskatt 57 581 44 500
Beräknad särskild löneskatt 49 693 17 510
Upplupna semesterlöner 44 561 77 022
Beräknade upplupna lagstadgade
sociala avgifter o löneskatt 14 001 24 200
Övriga kortfristiga skulder 31 878 1 140


Summa kortfristiga skulder 250 494 202 217
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