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Verksamhetsplan 2018
Naturskyddsföreningen Örebro län
1. Inledning
Grunden för de regionala verksamhetsriktlinjer är Naturskyddsföreningens nationella stadgar
som säger att föreningen ska:
●
●

●
●
●

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, bland annat genom markförvärv
eller på annat sätt.
bedriva aktiv föreningsverksamhet över hela landet.
bedriva egen informations- och bildningsverksamhet, bland annat genom utgivande
av en medlemstidskrift.
verka för fördjupad undervisning om livets villkor på jorden såväl vid skolor som i det
fria folkbildningsarbetet.
söka samarbete med andra organisationer och stimulera till internationella insatser
inom sitt verksamhetsfält.

Ur våra regionala stadgar:
● Länsförbundet skall regionalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål.
● Länsförbundet ska stödja och utveckla kretsverksamheten.
● Länsförbundet ska inventera det regionala utbildningsbehovet och erbjuda utbildning.
● Länsförbundet ska samordna kretsarna i det regionala natur- och miljövårdsarbetet.
Verksamhetsriktlinjer avspeglar tre värdegrunder för föreningens verksamhet:
Att rädda naturens liv
När naturen skövlas blir världen fattigare. En rik natur är livsviktig för välfärden för den
växande befolkningen. Därför arbetar vi för att den biologiska mångfalden ska bevaras och
få utvecklas. Lika viktigt är att stå upp för naturens rätt att existera för sin egen skull.
Att främja människors hälsa
När miljögifter sprids och klimatet förändras hotas människors hälsa. Och när de gröna
miljöerna försvinner blir tillvaron fattigare. Därför arbetar vi mot försämrad miljökvalitet men
också för naturupplevelser och rika naturmiljöer där människor bor och vistas.
Att verka för global solidaritet
Miljökrisen och fattigdomen är gigantiska utmaningar som alla delar. Solidaritet mellan och
inom generationer är avgörande för en hållbar utveckling. Därför samverkar vi globalt för en
hållbar användning och rättvis fördelning av planetens resurser.
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Vi vill nå målen genom att stimulera naturkänslan, utöva politisk påverkan och stärka den
gröna konsumentmakten i enlighet med Naturskyddsföreningens nationella riktlinjer.

2. Omställning till hållbar utveckling
Naturskyddsföreningen Örebro län ska under 2018 verka för:
•
•
•
•
•

en hållbar omställning med en cirkulär ekonomi och som stimulerar nya hållbara
lösningar.
hållbara investeringar som stärker ekosystemtjänsterna, underlättar för människor att
leva och konsumera med mindre miljöpåverkan.
ökad kunskap och medvetenhet om behovet av slutna kretslopp, genom
begränsningar för uttag av ändliga resurser.
fördjupad debatt om välfärd och utveckling genom att problematisera måttstockar
som BNP och politik som ökar ohållbar materiell konsumtion.
mobilisering av medlemmar, samarbetsorganisationer och allmänhet för att skapa ett
starkare opinionstryck som leder till ökad politisk påverkan.
Genom att:
- ingå i ROS-nätverket (Regional omställning i samverkan).
- arrangera Framtidsforum i april 2018.
- marknadsföra klädbytardagen.
- samordna och marknadsföra Miljövänliga veckan och Framtidsveckan
under v. 40.
- genomföra en regional upptakt inför Miljövänliga veckan tillsammans med
Naturskyddsföreningen i Värmland.
- skriva debattartiklar och andra valaktiviteter innan valet.
- vara mer aktiv i debatten och verka för att det ska underlättas för oskyddade
trafikanter och prata mer om ett transportsnålt samhälle.

3. Hela föreningen – en grundprioritering
Föreningen ska under 2018 verka för:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

att utveckla vårt regionala kansli och att stärka de regionala nätverken.
stärka och utveckla Hopajolas naturvårdsarbete i samarbete med länets kommuner
och regionen.
ett förändringsarbete som bryter strukturer, mönster och normer i samhället till
exempel genom integrationsarbete och Hopajolas arbete med tillgänglighet för
personer med funktionsvariationer.
ökad kompetens och kunskapsspridning inom länsförbundet och kretsarna.
att stärka samarbetet med Fältbiologerna, och samverka med andra organisationer.
att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs i alla kretsar.
att fortsätta utveckla Miljövänliga veckan som en regional miljökonsument-aktivitet.
att inom ROS-nätverket fortsätta utveckla Framtidsveckan.
att samverka med skolor för att stärka undervisningen för hållbar utveckling.
att behålla och värna nuvarande medlemmar samt inspirera fler medlemmar att bli
aktiva.
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Genom att:
- besöka kretsarna.
- anordna lärarfortbildningar inom ramen för projektet “Skogen som klassrum”.
- erbjuda fler att gå natursnoksledarutbildning, guideutbildning m m.
- anordna tillgänglighetsguidningar, guidningar på olika språk och aktiviteter
där nyanlända och svenskar möts.
- medverka i planering och genomförande av t ex Framtidsforum,
Framtidsveckan.
- svara på remisser och skriva debattartiklar inför valet m m.
- synas i olika lämpliga sammanhang, t ex i media för att tala om vad vi gör och
vad vi vill åstadkomma.
- skapa policy och rutiner kring hantering av personuppgifter.

4. Prioriterade natur- och miljöfrågor
4.1. Jordbruk och livsmedelstrygghet
Föreningen ska under 2018 verka för:
•
•

•
•

•

regional livsmedelstrygghet där jordbruket utgår från agroekologiska principer.
att ett livskraftigt svenskt småskaligt och ekologiskt lantbruk utvecklas i länet, genom
att påverka regional och kommunal politik, samt nya affärsmodeller inom lokal
ekologiskt lantbruk.
att fler människor odlar, äter mer grönt, minskar sin köttkonsumtion och väljer
ekologiska livsmedel.
att åkermark bevaras och dess kvalitet förbättras, vilket bland annat innefattar att
odlingsmarken inte ska exploateras och att spridning av t ex avloppsslam ska
upphöra.
ökad kunskap om jordbruksmetodernas betydelse för ekosystemtjänster, inklusive
biologisk mångfald, och andra samhällsvärden.
Genom att:
- inspirera kretsarna att anordna föredrag, kurser och studiebesök som ökar
kunskaperna om hur jordbruk bedrivs och vilka olika metoder som finns.
- uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag, 22 maj, t ex genom en
debattartikel eller medial aktivitet. Locka media att skriva om ämnet.
- svara på remissen från Region Örebro län angående handlingsplan för ny
livsmedelsstrategi.
- skriva debattartikel om jordbruk och livsmedelsförsörjning.
- verka för gränsöverskridande samarbeten med lantbrukare och deras
organisationer.
- vi har en representant i Region Örebro läns slamgrupp.
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4.2. Klimatförändringar
Föreningen ska under 2018 verka för:
•
•
•

att Örebro län blir föregångslän i klimatomställningen och verkar för en snabb
minskning av konsumtionsrelaterade utsläpp.
en snabb omställning till ett hållbart, effektivt och helt förnybart energisystem.
ett hållbart och fossilfritt transportsystem där nödvändigheten av egna/privata
transporter minskar, verka för fler cykelvägar, utbyggd kollektivtrafik och
samåkningslösningar.
Genom att:
- lyfta konsumtionsfrågan under miljövänliga veckan. Årets tema är: "Ta vara
på det du har". Inspirera till att konsumera mindre och mer hållbart. Att se
värdet i våra saker och få dem att leva ett varv till.
- söka medel för att i samverkan med ROS-nätverket (Regional omställning i
samverkan) kunna arbeta mer med omställningsfrågor i länet.
- skriva debattartikel om klimat.

4.3. Marina ekosystem och fiske
Föreningen ska under 2018 verka för:
•
•

•
•

att vattenbruk blir miljömässigt och socialt hållbart.
att hotade och värdefulla vattenekosystem, arter och bestånd fredas och ges
möjlighet till återväxt, genom bland annat skydd av fler områden med effektiva
fiskeregleringar samt säkerställa fria vandringsvägar för fisk.
ökad kunskap och medvetenhet kring konsumtion av hotade eller ohållbart
fiskade/odlade fiskar och skaldjur, inklusive jätteräkor.
att säkerställa vatten som vårt viktigaste livsmedel och se vattenfrågor ut ett
landskapsperspektiv.
Genom att:
- delta på informationsmöten och seminarier och svara på debatter och
remisser.
- fortsätta arbetet kring Vättern-vatten, gruvfrågan (bl.a. kring Unden) och
samarbetet med ARV (Aktion Rädda Vättern).

4.4. Miljögifter i samhälle och natur
Föreningen ska under 2018 verka för:
•
•
•

en ökad förståelse bland allmänheten och beslutsfattare om kopplingen mellan
miljögifter, hälsa och natur.
regionala åtgärder och begränsningar av farliga kemikalier som framför allt barn
utsätts för i sin vardagsmiljö.
en förbättrad konsumentinformation om farliga kemikalier och alternativ till dessa.
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Genom att:
- kontinuerligt sprida information om miljögifters effekter.
- bevaka gruvfrågorna i länet.
- erbjuda skolor/förskolor utbildning om kemikalier i barns vardag.

4.5. Skog
Föreningen ska under 2018 verka för:
•
•
•
•
•
•
•

att få till stånd en ny skogspolitik som leder till att riksdagens och de regionala
miljökvalitetsmålen uppnås, genom påverkan på beslutsfattare.
att reglerna om skogsbruk förs in i miljöbalken, med nödvändiga skärpningar, genom
politisk påverkan.
att alla barn och vuxna vistas mer i skogen på skoltid och fritid.
att öka förståelsen för att värna skogens många värden.
att öka anslagen för skydd och vård av särskilt värdefulla skogar.
att landskapsekologisk planering införs i skogslandskapet med hänsyn till biologisk
mångfald och sociala värden.
att EU:s naturvårdsdirektiv tillämpas fullt ut och att verka för att ändra Sveaskogs
ägardirektiv genom ökad demokratisering och minskade avsättningskrav.
Genom att:
- medverka i olika forum kring skog, skogliga rådet m fl.
- ha en aktiv skogsgrupp.
- anordna utbildningar kring hyggesfritt skogsbruk, inventering m m.
- arbeta med lärarutbildning kring tema skogen som klassrum och biologisk
mångfald.
- anordna öppna författarkvällar kring skogsbruk och naturvård.
- skriva debattartiklar om skog.
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