Vår vision: Ett hållbart Dalarna!
•

All gammelskog och all fjällskog i Dalarna är skyddad. 20% av Dalarnas skogar är
skyddade och ett hållbart skogsbruk bedrivs i resterande områden. Den biologiska
mångfalden är räddad.

•

Dalarna är självförsörjande på ekologiska livsmedel och djurfoder som är möjliga att
producera i länet. Odlingslandskapets biologiska mångfald, kultur-, skönhets- och
friluftsvärden har bevarats bland annat genom ökat antal lantbrukare, betesdjur
slåtterängar samt ökad försäljning av ekologiska livsmedel.

•

Användning av svårnedbrytbara och långlivade miljögifter i Dalarna har upphört. Inga
kemiska bekämpningsmedel används längre.

•

Ett fossilfritt och klimatsmart Dalarna med hållbar infrastruktur för transporter, handel
och boende samt en effektiv användning av energi. Kärnkraften är avvecklad. Ingen
uranbrytning eller nybyggnad av vattenkraft. Vindkraftsetableringar sker på ett
hänsynsfullt sätt.

•

Dalarnas befolkning bidrar inte till utfiskning och ohållbar produktion av fisk och
skaldjur.

•

Förståelse och ökad kunskap om rovdjur har lett till ökad acceptans för rovdjuren.

•

Dala Naturguider är ett etablerat nätverk som utbildar, fortbildar och marknadsför guider.
Bättre förståelse för nyttan vi människor har av naturen, som hälsa, välbefinnande och
ekosystemtjänster (vattenrening, syreproduktion, pollinering etc). Politiker och
allmänheten har förstått naturens betydelse vilket ger fler ambassadörer för naturens
skydd. Naturupplevelser kopplas till vad man som individ kan göra för att bidra till en
hållbar utveckling.

•

Våra medlemmar känner att det är roligt och utvecklande att vara aktiv i föreningen och
att det är lätt att aktivera sig för medlemmar som vill. Allmänheten i Dalarna känner till
att Naturskyddsföreningen är en folkrörelseorganisation med lokal förankring i hela länet.
Allmänhet såväl som beslutsfattare uppfattar att Naturskyddsföreningen är en
organisation som bygger sina ställningstaganden på faktakunskaper kombinerade med
värderingar som många delar. Vi är en mångkulturell förening som är bra på att stimulera
människors naturkänsla, uppfattas som en kraftfull grön konsumentrörelse och är
inflytelserika opinionsmässigt.

•

Minst hälften av kretsarna i Dalarna har barn- och familjeverksamhet.
Natursnoksverksamheten är känd av barnfamiljer i länet, aktiviteterna efterfrågas och
tillgodoses, samt ger nya medlemmar. Det finns flera Naturskolor i länet. Barn och
ungdomar är lyckliga och trygga i skogen, samt vet hur de ska bete sig. Fältbiologerna
arbetar aktivt i länet för en hållbar utveckling, i samverkan med oss.
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