Verksamhetsplan 2021
Vår vision
En hållbar framtid på en grönskande planet.
Vår roll:
 Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation.
 Vi är en demokratisk, medlemsbaserad organisation som driver viktiga natur- och miljöfrågor
lokalt och regionalt.
 Vi har en bred och djup kompetens grundad i vetenskap och fakta.
 Vi väcker engagemang för naturen, utbildar och sprider kunskap om klimat, miljö och hälsa,
verkar för skydd och vård av värdefull natur, skapar opinion samt påverkar, granskar och
utkräver ansvar av makthavare och lagstiftare.
 Vi verkar för en hållbar konsumtionskultur och för förändrade normer och beteenden.
 Vi bidrar till konkreta lösningar för ett modernt och miljöanpassat samhälle.
 Vi samarbetar med nätverk, organisationer och företag i för att möta framtidens stora
miljöutmaningar.
Organisation Dalarna
Kretsarna samlar alla medlemmar i kommunen och arbetar med lokala frågor. Kretsarna är basen i
Naturskyddsföreningens demokratiska organisation.
Länsförbundets styrelse arbetar med regionala frågor samt stöttar och underlättar kretsarnas och
nätverkens arbete. Styrelsen består av en representant från varje krets samt Fältbiologerna.
Det regionala kansliet Gävle-Dala fungerar som spindeln i nätet mellan styrelsen, kretsarna,
riksföreningen, regionala myndigheter och organisationer, media m.fl.
Nätverken samordnar arbetet regionalt inom olika verksamhetsområden t ex skog, mat, klimat och
Handla miljövänligt.

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. Vi har fem förändringsmetoder: naturkänsla, mobilisering, påverkan, konsumentmakt och
samarbete.
Naturskyddsföreningen i Dalarna
Adress
Tfn/Fax
E-post
Strandg. 10
0250-166 33 kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se
792 30 Mora

Hemsida
www.dalarna.naturskyddsforeningen.se

Plusgiro
512687-5

1 Atmosfären – ren luft och begränsad klimatpåverkan





Stödja #fridaysforfuture
Motverka planerna på gasutvinning vid Siljan
Peppa kretsarna inför Earth Hour, Köpfria Dagen och andra klimatmanifestationer
Delta i Energiintelligent Dalarnas nätverksmöten och årliga energiseminarium

2 Landbaserade ekosystem – livskraftig natur i skog och mark











Anordna en bioblitz
Fortsätta kämpa för Skogsrikena: Ore, Vildmarksriket, Gyllbergen, Venjan m fl
Verka för biologisk mångfald och mot invasiva arter (t ex lupiner, jätteloka och jättebalsamin)
Jobba för mer skogsskydd och en ny skogspolitik
Inventera skogar i Dalarna och rapportera fynd
Ordna en kurs om kartverktyg för skogsskydd
Granska avverkningsanmälningar och avverkningar
Delta i Dalarnas naturvårdsråd
Sälja skogsböcker
Besvara skogsutredningen






Delta i länsstyrelsens jury för Årets ängsbrukare och partnerskap för landsbygdsprogrammet
Arbeta med opinionsbildning i rovdjursfrågor
Delta i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation
Medverka i riks kampanj Hela Sverige ställer om: Tyst skog, Eko för framtiden, Fossilfri värld

3 Akvatiska ekosystem – livfulla vatten från källa till hav





Kämpa för hotade vattendrag som Ejforsen
Besvara strandskyddsutredningen
Delta i Dalarnas Vattenråd
Samla aktiva medlemmar i Gävle-Dala havs- och sötvattengrupp

4 Människan – miljökloka människor i hållbara samhällen




Utföra butikskontroller för Bra Miljöval butik
Samordna aktiviteter under Miljövänliga veckan v. 40
Lyfta miljömålen och Agenda 2030 i debatten

5 Föreningens resurser – en stark och inflytelserik organisation













Delta i ordförandemöten med andra naturorganisationer i Dalarna
Anordna en kretsordförandeträff
Ge ut medlemsbladet Gävle-Dala Natur och e-nyhetsbrev
Uppdatera hemsida och Facebook
Skicka välkomstbrev till nya medlemmar
Stötta barn- och familjeverksamheten Natursnokarna
Medverka vid Miljötinget för ungdomar
Besvara remisser
Dela ut regionala miljöpriser
Delta på länsordförandekonferenser
Anordna medlemsträffar/webbinarier och länsstämma
Planera opinionsarbete inför valet 2022

Projekt
 Vår gröna ekonomi – webbinarium om cirkulär ekonomi
 Öppet fönster till svensk natur, naturupplevelser med invandrarbarn- och ungdomar
 Friluftslivets År – Hitta ut i Dalarna: friluftskompis, naturinfo vid orienteringskontroller,
naturupplevelser för invandrare och slåtter i Mora
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