Föreningen Svenskt Landskapsskydd
kallar till årsmöte den 26 sept. 2020 kl. 10.00.
Årsmötet kommer att hållas digitalt och de medlemmar som anmäler
sig kommer att få vidare information hur man deltager på årsmötet.
Anmälan om deltagande ska ske till kassören senast den 11 sept. på
mailadress

fsl.landskapsskydd@outlook.com.

Dagordning:
1.
2.
3.
4.

Årsmötet öppnas
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Beslut om röstlängdens fastställande
Val av två justeringspersoner att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll. Justeringspersonerna är tillika
rösträknare.
5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
6. Godkännande av dagordningen
7. Verksamhetsberättelsen och ekonomi redovisas
8. Revisionsrapporten redovisas
9. Beslut om resultat- och balansräkningens fastställande
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande 2019 års
verksamhet.
11. Val av föreningens ordförande
12. Val av övriga styrelsemedlemmar
13. Val av två styrelsesuppleanter
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Fastställande av medlemsavgift och arvoden
17. Motioner från medlem och styrelse
18. Årsmötet avslutas

Handlingar som bifogas är resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse och verksamhetsberättelse.
Ordförande, sedan flera år, Jan Hedman har avböjt omval men vill
gärna fortsätta arbetet inom FSL. Suppleanten Martin Degerman,
Malmö, åtar sig ordförandeposten.
Valberedningen föreslår med anledning av detta:
att till föreningens ordförande välja Martin Degerman.
att nuvarande ordförande Jan Hedman väljs till suppleant
att övriga styrelseledamöter och suppleant omväljs
att revisor Karl-Erik Lundström omväljs
att revisorssuppleant lämnas vakant.
Styrelsen föreslår:
omval på valberedningen, Jonny Fagerström. Övriga platser lämnas
vakant.
Medlemsavgiften lämnas oförändrad.
Arvoden sätts till 0 kronor.
Styrelsen har inga motioner att presentera inför årsmötet.
Efter årsmötet håller den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte.

Uppsala den 15 augusti 2020
Styrelsen för Föreningen Svenskt Landskapsskydd
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Årsberättelse för FSL verksamhetsåret 2019
Medlemmar
Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL - bildades 1999. Den 31 dec. 2019 har
föreningen 4.707 enskilda betalande medlemmar/hushåll. FSL har framför allt 15
anslutna lokala föreningar, där större delen av medlemsantalet återfinns:
Fri Natur Stömneskog
Rädda fäbodmil. Sundborn
Fårholens Samfällighetsförening
Rättvis Vind Holaveden
Föreningen Finnskogsriket
Föreningen Stoppa Vindkraft i Västra Kinneskogen
FSL Ölme Lokalavdelning
Föreningen Vi
God Livsmiljö i Hylte
Föreningen Greger Andersson
Rädda Hallandskusten
Stöttingfjällets Miljöskydd
Vittsjöbygden mot Vindkraft
Alefjälls Naturskyddsförening
Ängersjö Byalag
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Styrelse och valda funktionärer
Föreningens styrelse har under 2019 bestått av följande personer:
Ordförande: Jan Hedman, Uppsala
Vice ordförande och presstalesman: Henrik Wachtmeister, Höganäs
Kassör: Åke Gustavsson, Koler
Sekreterare: Göran Holm, Falköping
Ledamöter och suppleanter: Annika Hällström, Rosvik-Piteå, Martin Degerman,
Malmö, samt Leif Lyttkens, Uppsala
Styrelsen har varit oförändrad under året.
Firmatecknare har varit Jan Hedman, Åke Gustavsson samt Henrik Wachtmeister.
Valberedning har varit Jonny Fagerström.
Revisor har varit Karl-Erik Lundström.
Styrelsens ledamöter återfinns från Malmö till Piteå. Styrelsemöten hålls därför av
kostnadsskäl per telefon. Ibland träffas delar av styrelsen pga särskilda uppdrag i
Stockholm-Uppsala. Utöver formella fysiska styrelsemöten sker den mesta kontakten
per mail och telefon.
Styrelsemöten
Formella och protokollförda styrelsemöten har hållits 19-03-23 (konstituerande
fysiskt möte för nya styrelsen), samt 19-06-04 (telefonmöte). Därutöver löpande
kontakter per mail och telefon.
Ekonomi
Vid förra årsskiftet hade föreningen en behållning om 136 328 tkr (samt 17 tkr på ett
särskilt projektkonto). Behållningen är idag totalt pga influtna årsavgifter 190 tkr.
Föreningens inkomstkälla är i praktiken enbart medlemsavgifter.
Av behållningen har medel reserverats för kostnader i samband med ärendet Ryds
ängar i Skövde.
De medlemsmässigt största av de 19 lokalföreningarna är Finnskogsriket, Västra
Kinneskogen samt Stöttingfjället (vardera med fler än 500 medlemmar), samt FSL
Ölme, Föreningen VI, God Livsmiljö i Hylte, Greger Anderssons förening, samt
Wittsjöbygden mot Vindkraft (vardera med fler än 200 medlemmar).
Inga arvoden utgår för arbete i föreningen – allt arbete av styrelsen sker ideellt.
Ibland engageras externa jurister som arvoderas.
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Verksamheten under året
Överklagandeprocesser:
Invånare i Västra Kinneskogen, Mariestads kommun, har överklagat beslut om
vindkraft vid Västra Kinneskogen. FSL har 2017 anslutit sig till detta överklagande,
såväl vad gäller yrkanden som grunder, såsom vore det vårt eget. Processen är
krånglig och har “fastnat“ på vägen. Politiken i kommunen är tyvärr pro-vindkraft,
och utsikterna på sikt är osäkra ur vårt perspektiv, såvitt vi nu kan bedöma.
Domstolen har nu (våren 2020) meddelat att processens slutförande är nära
förestående.
FSL har besökt och sedan 2017 bistått ortsbor i Ljusdals kommun, som drabbats av
ljudet från Svartvallsbergets vindkraftpark. Skriftväxlingen med Länsstyrelsen
fortsatte fram till sommaren 2018, då Länsstyrelsen beslöt att avsluta ärendet utan
åtgärd. Aug 2018 har FSL utan framgång överklagat detta beslut i Mark- och
Miljödomstolen i Östersund.
Några exempel på bistånd till lokala aktiviteter
Invånare i Malungs kommun hade överklagat beslut om vindkraft vid Fageråsen i
Malungs kommun. FSL bistod en av de klagande vid formulerandet av överklagan,
och vi var närvarande vid förhandling i Malung i Mark- och Miljödomstolen. Vi
förlorade i Mark och Miljödomstolen. Prövningstillstånd för att överklaga i Mark- och
Miljööverdomstolen söktes men beviljades ej. FSL har bistått malungsbor som
tillskrivit Försvarsmakten och Försvarsdepartementet i ärendet.
En kraftig folklig mobilisering har nu skett senaste halvåret i och med att särskilt
utbyggnadsplanerna för Ripfjället i Malung har uppmärksammats. Vi deltog i den
demonstration mot utbyggnad som gick genom Malung. En kampanj för kommunal
folkomröstning i frågan blev framgångsrik – mot kommunledningens önskan - och
folkomröstning planeras att hållas under 2020.
FSL var inbjudet och gav råd och stöd vid bildandet av en motståndsgrupp mot
vindkraft i Hagfors kommun 2018. Förloppet gick snabbt, inte minst pga ett
mycket ändamålsenligt arbete från den lokala gruppen. Kommunen anmärkte på
bristfälligheter i underlaget från sökanden Bergvik Skog tillsammans med WSP.
Till sist anförde Försvaret invändningar mot planerna med hänvisning till det
militära lågflygningsområdet, varvid Bergvik Skog beslöt att avbryta projektet.
FSL var inbjudet och gav råd och stöd vid bildandet av en motståndsgrupp mot
vindkraft i Stömne i västra delen av Arvika kommun i Värmland i februari 2019.
Motståndsgruppen startades i sista minuten, men gjorde en rivstart och hade en
del trumfkort i leken. Man lyckades genom skickligt opinionsarbete vinna parti för
sin sak, och i början av 2020 var saken avgjord och den politiska majoriteten i
kommunen säkrad mot vindkraftsutbyggnaden.
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I Helsingborg fick 6 stycken 180 meters verk avslag i MMÖD med hänvisning till
fåglar. Fågeldöden fortsätter dessvärre fortfarande vid Rögle/Västraby mellan
Ängelholm och Helsingborg. Två mindre verk har överklagats av kyrkan. Två
andra mindre verk utanför Ängelholm kommer sannolikt att överklagas.
Gemensamt för alla dessa är att det gäller åkermark. Man är tydligen rädd om den
skånska åkermarken och vill hellre att man bygger i skog.
I Ulricehamns kommun ville Vattenfall bygga, men kommunen sade nej efter
påtryckningar från närboende. Ljudberäkningarna var bristfälliga.
I Tranemo kommun har närboende stora bekymmer med sömn. Trots att det finns
ett villkor om ljudmätning inom sex månader, har detta ännu inte inte skett, trots
att det gått 7 månader sedan vindkraftverken startade. Vi följer ärendet. Under
2019 har ljudmätning skett och följts upp under 2020. Hittills har verken tillåtits
fortsätta som vanligt.
I Töreboda kommun har vi hjälpt en grupp att komma igång med arbete för att
skydda sina livsmiljöer. Här handlar det om att informera politiker som har
otillräcklig kunskap om problematiken kring vindkraft. Ärendet kommer att,
liksom alla andra, att fortgå under lång tid. Vi har även kontakt och följer ärendet
med en grupp utanför Huskvarna som är hotad av vindkraft.
Befolkningen i Ekestad är nu återigen i domstol och är ännu inte avgjort. En
störningsundersökning gjordes för några år sedan. Ansvariga för undersökningen
kan dock inte ange var de berörda har sina bostäder, varför
undersökningsresultatet är oanvändbart.
I Velinga, Tidaholms kommun, vill Vattenfall resa 12 stycken 180 meter höga
vindkraftverk. Projektet är redan tillståndsgivet, men i efterhand har befolkningen
vaknat, i samband med att Vattenfall vill öka höjden på verken, som ligger högt
uppe på Hökensås. Det är en lite sorglig illustration till det vanliga fallet att folk
inledningsvis tar det lugnt medan det går att agera, och vaknar när det kanske är
försent. FSL stödjer befolkningen. Vi får se hur det går.
Även Norrköping har drabbats av vindkraftshysterin. Dessbättre hade sökanden
inte gjort sin läxa före ansökan och det blev avslag.
En ny väg planeras på kommunalt ägd mark genom ett befintligt naturreservat Rånna
Ryd och Natura 2000-området Ryds ängar i Skövde kommun. Vägen är enligt
exploatören SKANSKA en förutsättning för stenbrottsverksamhet. Kommunen har
beslutat godkänna att en ny väg byggs på kommunal mark genom reservatet. Det är
om vägen genom det natursköna området som striden nu står. FSL har avgivit
yttrande i samrådsprocessen. Ärendet ligger nu hos Lst:n, och vi väntar på ansökan.
FSL har tillsammans med lokala bidrag finansierat juridisk hjälp i processen.
Hallandskusten är under ständigt hot liksom havet längre ut
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Vi följer på nära håll den olyckliga utvecklingen i Piteå kommun, kallat Markbygden.
1101 verk ska byggas i olika etapper. Bygget har flera brister. Verken och tillstånden
byter ägare och vi misstänker att de vill höja verken från tillståndsgivna 200 m.
Tillsynsmyndigheten hänger inte med och vi gör vad vi kan för att informera om
brister. I ett reportage i Aktuellt gjorde man ett vinklat inslag. En av våra medlemmar
intervjuades. FSL anmälde till Granskningsnämnden men utan resultat.
Vad som nu är aktuellt är s.k. repowering. Man vill byta ut gamla lägre verk mot nya
högre. Här ska vi vara uppmärksamma då det blir helt nya konsekvenser för
närområdet.
Vi blir ofta kontaktade i samband med att ett område hotas av
vindkraftexploatering. Genom telefonsamtal har många fått råd och tips om hur
man bör förfara vid hoten från vindkraftverk. Ibland besöker vi platsen om det
finns en motståndsgrupp etablerad. Tyvärr tas kontakten alltför ofta i ett alltför
sent skede. Vi framhåller så ofta vi kan att ett tidigt agerande - redan i
inledningen av processen – ökar chanserna dramatiskt till framgång. Ett projekt i
Mönsterås är ett sådant exempel. Närboende fick aldrig en chans att sätta sig in i
ärendet.
Myndighetskontakter m.m.
Den 11 december 2018 deltog FSL i en hearing på Naturvårdsverket angående “Vägen
till ett 100 procent förnybart elsystem“.
FSL var den 12 dec. 2018 inbjudna att inför Naturvårdsverkets ledning framföra våra
synpunkter angående bullerstörningar. Vi hade med oss akustisk expertis samt
representanter för två bullerstörda närboende till kraftigt ljudstörande
vindkraftparker. Naturvårdsverket har ännu inte kommit ut med den nya utlovade
vägledningen kring buller. Den är snart ett år försenad. Vägledningen kommer att
skapa en ny praxis i domstolarna. Kanske inte någon större förändring men vi ska
bevaka när det första fallet kommer med den nya vägledningen som grund.
FSL upprätthåller i övrigt på olika sätt kontakten med Arbetsmiljöverket, Boverket,
Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten, domstolar, länsstyrelser och kommuner
och följer deras arbete som berör våra intressen. FSL följer även vad som händer
utanför landets gränser.
Debattartiklar fr.o.m. januari 2019
FSL eftersträvar att hålla trycket uppe i vindkraftfrågan med hjälp av debattartiklar i
allmänna tidningar. Nedan ges exempel på artiklar under året. De flesta
nedanstående artiklarna kan återfinnas genom GOOGLE.
Dessa artiklar är framtagna av FSL. Det är därmed FSL som har upphovsrätten till
texterna. Vill du som FSL-medlem “låna“ någon/några av texterna (obs. inte
eventuella bilder) stuva till och lokalanpassa den lite, och återanvända den under ditt
eget namn till din egen lokaltidning som vore den din egen, så varsågod – det är fritt
fram. Du bidrar då till att hålla trycket uppe i vindkraftfrågan.
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“Malungsbor – rädda våra berg från exploatering“, DalaDemokraten, feb 2019;
“Energiöverenskommelsen är kapad och förvanskad“, DalaDemokraten, Dalarnas
Tidningar, Avesta Tidning, Arbetarbladet, VästerbottensKuriren, Gävle Dagblad,
Norrbottens Kuriren, Folkbladet, Skaraborgs Allehanda, Nya Wermland, feb-mars
2019;
“Vindkraftsutbyggnaden – ett oansvarigt risktagande“, Uppsala Nya Tidning,
DalaDemokraten, NorrbottensKuriren, Nordsverige, Folkbladet, Skaraborgsbygden,
feb-mars 2019.
“Vindkraft är en symbolhandling som håller på att gå över styr“, Aktuell Hållbarhet,
april 2019.
“Med månglarna som partners i Malung“, DalaDemokraten, feb 2020.
Kontakt med medlemmarna
FSL har under året haft många samtal med människor och föreningar som på olika
sätt drabbats av vindkraften. Det kan vara i ett uppstartsskede, men även sedan
verken etablerats. Vi har erhållit många skrivelser som man velat skicka till
myndigheter och domstolar, och vi har därigenom kunnat lämna synpunkter på
förbättringar i texterna. Det har överlag varit kunniga personer som författat
överklaganden och/eller synpunkterna, och vi upplever att det finns en stor kunskap
hos våra medlemmar. De som hör av sig och inte är medlemmar får också hjälp, men
med uppmaningen att bli medlemmar.
Övriga informationsinsatser
På vår hemsida www.landskapsskydd.se har vi löpande information om
vindkraftrelevanta nyheter, utifrån vårt perspektiv. Under 2017 togs vår nya hemsida
i drift. Hemsidan är länkad till en Facebook-sida som FSL administrerar.

Välkommen till FSL
Om du tycker att FSL:s uppdrag är viktigt och vill stödja oss – bli då medlem !
Du ser hur det går till genom att klicka på “Bli medlem“ på hemsidan
www.landskapsskydd.se
Om du redan är medlem – tack för ditt stöd !

Uppsala i augusti 2020, Jan Hedman, ordförande för FSL

Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL
832000-5427

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 19-01-01 - 19-12-31

Senaste vernr:

1(1)
20-01-23
11:12
A70

Perioden

Ackumulerat

Tot fg år

Nettoomsättning
3010
Medlemsavgifter
3525
Gåvor
S:a Nettoomsättning

63 150,00
1 800,00
64 950,00

63 150,00
1 800,00
64 950,00

116 900,00
7 525,82
124 425,82

S:a Rörelseintäkter mm

64 950,00

64 950,00

124 425,82

-168,90
-9 702,27
-9 871,17

-168,90
-9 702,27
-9 871,17

-1 327,00
-46 250,00
-47 577,00

55 078,83

55 078,83

76 848,82

Övriga externa kostnader
5420
Dator och program
5800
Kostnader vid resa till aktiviteter ute
5810
Resor, logi styrelsemöte
5811
Årsmöte
5911
Sten Young & Partners
5920
Annonsering
6110
Kontorsmaterial
6111
Bläck
6150
Trycksaker
6212
Mobiltelefoni + surf
6250
Porto
6530
Redovisningstjänster
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader

-1 870,00
-9 046,00
-3 169,00
-13 748,97
-17 463,00
250,00
-122,00
-2 904,00
-500,00
0,00
-972,00
-2 500,00
-805,00
-52 849,97

-1 870,00
-9 046,00
-3 169,00
-13 748,97
-17 463,00
250,00
-122,00
-2 904,00
-500,00
0,00
-972,00
-2 500,00
-805,00
-52 849,97

-9 107,25
-6 226,00
-6 060,60
-8 131,00
0,00
0,00
0,00
-1 913,00
0,00
-255,00
-459,80
-1 250,00
-830,00
-34 232,65

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-62 721,14

-62 721,14

-81 809,65

Rörelseresultat före avskrivningar

2 228,86

2 228,86

42 616,17

Rörelseresultat efter avskrivningar

2 228,86

2 228,86

42 616,17

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

2 228,86

2 228,86

42 616,17

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

2 228,86

2 228,86

42 616,17

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

2 228,86

2 228,86

42 616,17

Resultat före skatt

2 228,86

2 228,86

42 616,17

Beräknat resultat

2 228,86

2 228,86

42 616,17

Rörelsens intäkter mm

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4110
Årets projekt (Politiker)
4200
Rättshjälp
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst

Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL
832000-5427

Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 19-01-01 - 19-12-31

Senaste vernr:

1(1)
20-01-23
11:12
A70

Ing balans

Period

Utg balans

0,00
0,00

250,00
250,00

250,00
250,00

Kassa och bank
1920
Bank, PlusGiro
1921
Projektkonto
S:a Kassa och bank

138 912,32
17 854,00
156 766,32

-2 583,87
-202,27
-2 786,14

136 328,45
17 651,73
153 980,18

S:a Omsättningstillgångar

156 766,32

-2 536,14

154 230,18

156 766,32

-2 536,14

154 230,18

-51 268,28
-62 881,87
-114 150,15

-62 881,87
62 881,87
0,00

-114 150,15
0,00
-114 150,15

-114 150,15

0,00

-114 150,15

-4 765,00
-4 765,00

4 765,00
4 765,00

0,00
0,00

-4 765,00

4 765,00

0,00

-118 915,15

4 765,00

-114 150,15

37 851,17

2 228,86

40 080,03

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
1700
Förutbetald kostnad
S:a Övriga fordringar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital inkl obeskattade reserver
Eget kapital
2010
Eget kapital
2019
Redovisat resultat
S:a Eget kapital
S:a eget kapital inkl obeskattade reserver
Skulder
Övriga skulder
2998
OBS Konto
S:a Övriga skulder
S:a Skulder
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

BERÄKNAT RESULTAT***

