
Ordförande i SNF kostar 700.000 kr 
Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen plockar ut över 
en halv miljon kronor årligen i arvode plus sociala kostnader, lika mycket som 
Vattenfalls ordförande. 
 
Idag har hundraåriga Svenska Naturskyddsförningen en stor klimatkonferens 
uppe i Åre. 
 
På hemsidan beskriver man sig som en ”ideell miljöorganisation”. 
 
Men generalsekreteraren Svante Axelsson, jobbar inte enbart ideellt. Han lyfter 
en månadslön på 51.000 kronor. 
 
Naturskyddsföreningen har dessutom valt av avlöna sin ordförande, Mikael 
Karlsson, rejält. Karlsson plockar ut 46.000 kronor i månaden för jobbet som 
styrelseordförande. 
 
Årskostnaden inklusive sociala kostnader hamnar därmed på en bit över 700.000 
kronor. Därmed slås Karlsson bara av Bengt Westerberg på Röda Korset som 
kostar organisationen cikra 1 miljoner kronor årligen. 
 
Om man jämför med styrelsearvoden inom statliga företag så tjänar 
Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson lika mycket som till exempel 
Vattenfalls styrelseordförande, Lars Westerberg. Vattenfalls ordförande har 
48.000 kronor i månaden för att leda miljardkoncernen. 
 
Svenska Naturskyddsföreningen ligger väldigt högt i ersättningen till sin 
ordföranden, säger Thomas Sundén på Charity Rating som granskar de ideella 
organisationernas verksamhet.  
Mikael Karlsson har dessutom en fast tjänst på Karlstads Universitet, som han 
varit tjänstledig ifrån med 90 procent. Från och med 1 juli år är han helt 
tjänstledig från jobbet. 
 
  
Toni Kommentar: 
Naturskyddsföreningen är en präktig skandal, har jag haft uppe flera gånger i detta 
Nyhetsbrev, där man först briljerade med Etanol för att sedan glömma allt, sedan 
Biogas och det har också blivit rätt tyst. Man säljer ” till SJ tåg” en miljösymbol som är 
snällt sagt en skandal och osanning som bara dumma människor kan gå på. Föreningen 
är ett monster som hålls levande genom ca 50 miljoner årliga bidrag från oss 
skattebetalare. Man säljer sig till allt och alla bara man får in pengar. Prostitution heter 
sådant i andra sammanhang i detta fall är det rumsrent då ingen synar 
bluffverksamheten.  
 


