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Verksamhetsplan 2016  
 
Naturskyddsföreningen Dalarna har ökat sitt medlemsantal markant under 2015. 

 

Verksamhetsidé 

Länsförbundet ska regionalt:  

 verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden 

 verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar 

 väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd 

och vård av värdefull natur 

 

Vidare ska länsförbundet: 

 stödja och utveckla kretsverksamheten 

 inventera det regionala utbildningsbehovet  

 erbjuda utbildning  

 samordna kretsarna i det regionala natur- och miljövårdsarbetet 

 

Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening som ordnar mängder av 

aktiviteter och arbetar med opinionsbildning, konsumentmakt och naturkänsla.  

 

Organisation 

Kretsarna samlar alla medlemmar i kommunen och arbetar med lokala frågor. Kretsarna är basen i 

Naturskyddsföreningens demokratiska organisation. 

 

Länsförbundets styrelse stöttar och underlättar kretsarnas och nätverkens arbete. Styrelsen består av 

en representant från varje krets samt Fältbiologerna. Inom styrelsen finns ett Arbetsutskott. 

 

Det regionala kansliet Gävle-Dala fungerar som spindeln i nätet i informationsspridning mellan 

styrelsen, kretsarna, riksföreningen, regionala myndigheter och organisationer, media m.fl.  

 

Nätverken samordnar arbetet regionalt inom olika verksamhetsområden t ex skog, mat & jordbruk, 

klimat/omställning, rovdjur, Natursnokar, Handla miljövänligt och kemikalier. Varje nätverk har en 

kontaktperson.   

 

Verksamhetsriktlinjer: 
 

1. Omställning till hållbar utveckling  

 Lyfta miljömålen i debatten 

 Sprida kretsarnas klädbytardagar 16 april och ev. andra bytardagar 

 Butikskontroller, Bra Miljöval butik 

 Delta i länsstyrelsens grupp för Hållbar konsumtion 

 Stödja lokala Framtidsveckor 
 

2. Hela föreningen – en grundprioritering 

 Intromingel för nya medlemmar  

 Stötta barn- och familjeverksamheten Natursnokarna 

 Bidra med undervisningstips till skolor 

 Stötta Fältbiologerna att få igång fler klubbar 

 Delta i Knut-dagen i september, lärarfortbildning 



 

Sidan 2 av 2 

 Medverka vid Miljötinget i Dalarna      

 Ge ut Gävle-Dala Natur  

 Besvara remisser 

 Dela ut regionala miljöpriser  

 Delta på länsordförande-, riks- och höstkonferenser 

 Anordna nätverksträffar  

 Ordna styrelse- och Au-möten  

 Anordna kretsträffar och länsstämmor  
 

3. Prioriterade natur- och miljöfrågor 

 
– Jordbruk och livsmedelstrygghet 

 Delta i partnerskap länsstyrelsens landsbygdsprogram 

 Sprida www.dalaekoguide.se  

 Samordna slåtteraktiviteter 

 Arrangera regional upptakt inför Miljövänliga Veckan med Gävleborgs länsförbund  
 

– Klimatförändringar 

 Sprida riks kampanj Klimatmaxa  

 Delta i Energiintelligent Dalarnas nätverksmöten och årliga energiseminarium 

 Delta i t ex den nationella cykeldagen, Earth Hour, Bilfria Dagen och andra 

klimatmanifestationer 
 

– Vatten 

 Delta i Dalarnas Vattenråd 
 

– Miljögifter i samhälle och natur 

 Samordna kretsaktiviteter under Miljövänliga veckan v. 40, tema hygienprodukter 

 Giftfri förskola  

 Kemikalier i barns vardag 

 

– Skog 

 Jobba för en ny skogspolitik 

 Anordna forskningsresan i Venjans Skogsrike 

 Delta i Skogens Dag  

 Inventera skogar i Dalarna, och rapportera fynd 

 Anmäla överträdelser till FSC 

 Fortsätta granska avverkningsanmälningar och avverkningar samt meddela berörda kretsar 

 Delta i lokala sektorsråd för miljömålet Levande skogar 

 Delta i naturvårdsberedningar 

 

- Rovdjur 

 Arbeta med opinionsbildning i rovdjursfrågor 

 Delta i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation 

 Sprida kurs för att förebygga jakt- och faunabrott, APU 

 Söka folk som vill hjälpa till vid länsstyrelsens rovdjursinventering 

 Söka folk som vill erbjuda stängslingshjälp till djurägare 

 Arrangera referensgruppsträffar  

 

Övrigt 

Verka för biologisk mångfald och mot invasiva arter (t ex lupiner, jätteloka och jättebalsamin) 

http://www.dalaekoguide.se/

