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Verksamhetsplan från maj 2015 till april 2016 

Länsförbundets uppgift är att verka regionalt för att uppnå Naturskyddsföreningens 

ändamål samt stödja, utveckla och samordna kretsverksamheten. Under verksamhetsåren 

2015 och 2016 har styrelsen för avsikt att verkställa detta genom de aktiviteter som 

beskrivs i denna plan. 

Övergripande mål: Att skydda miljön och de ekologiska systemen så att den biologiska 

mångfalden fortlever. Detta inkluderar människans hälsa.  

ÖVERGRIPANDE AKTIVITETER 

Möten kommer att genomföras med kretsarnas ordförande en gång per halvår. 

 Varje krets (11 st) har en kontaktperson i länsförbundets styrelse. Denna kan exempelvis 

närvara på något av respektive krets’ styrelsemöte per år för god kommunikation. Syftet är 

att sprida information mellan kretsar, länsförbundet och rikskansliet/riksstyrelsen. 

Länsförbundets styrelse kommer att hålla kontakt med riksföreningens styrelse för god 

dialog. 

Länsförbundets styrelse kommer att fortsätta samverka med andra länsförbund inom 

kansliet Region sydost. 

Länsförbundets ordförande deltar i styrgruppen för det regionala kansliet. 

Behov av gemensam utbildning kommer att fångas upp i samband med kretsordförande-

träffar, tematräffar och andra tillfällen. 

Priset ”Östergötlands miljö- och naturvårdare” kommer att delas ut årligen inom länet för 

förtjänstfulla insatser inom miljö- eller naturområdet. 

Tematräffar kan genomföras inom olika områden, se respektive verksamhetsområde. 

Remisser kommer att besvaras i den mån det är relevant på länsnivå. Samordning och visst 

stöd kan ges till kretsar. 

Debattartiklar och insändare kommer vid behov att skrivas och skickas in vid regionalt 

gemensamma angelägenheter. 
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Hemsidan ska utvecklas kontinuerligt för att skapa en god kommunikationskanal för aktuella 

ärenden till kretsar, allmänhet och andra berörda. Vid behov skickas även e-post till 

kretsarna. 

Länsövergripande plangrupp planeras. Syftet är att diskutera översiktsplaner, detaljplaner, 

grönstrukturplaner, strandskydd och liknande ärenden. Innehållet i verksamheten kommer 

gruppen att utforma, om det finns intresse/behov att starta en plangrupp. Gruppen kan 

komma att spänna över flera av verksamhetsområdena. 

VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Miljögifter och andra kemikalier 

Länsförbundet undersöker intresset av utbildning inom området. 

Klimat, energi och transporter 

Information kommer att förmedlas till kretsarna om vad Länstransportplanen och Nationella 

långtidsplanen innebär och vad vi behöver göra för att få ett långsiktigt fungerande 

transportsystem.  

Länsförbundet kommer tillsammans med de lokala kretsarna gå igenom vilka trafikprojekt 

som står inför beslut om utbyggnad, och ställa dem mot de satsningar som är akuta för de 

hållbara transporterna, speciellt cykling.  

Cykelväg mellan Motala och Vadstena är vårt pilotprojekt. Här finns ett tydligt behov och en 

stark lokal opinion. Trafikverket har gjort ett planförslag som de inte verkställt. Östsam är 

intresserad ur turistsynpunkt och vi har fått en budget av Vätternrundan. Möjligheten att 

utveckla samarbetet med Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen 

kommer att undersökas. 

Spårburen trafik mellan alla länets städer och stora tätorter är viktigt för hållbara 

transporter. Spårtrafik mellan Söderköping och Norrköping har drivits av berörda 

lokalkretsar och kan vara ett bra pilotprojekt för hållbar kollektivtrafik i länet. 

Skog, äng och naturvård 

Länsförbundet ska genom skogsgruppen arbeta med skogsfrågor, där gruppen själv får 

ansvar för vilka frågor den vill jobba med. En viktig fråga är inventering av värdefull skog med 

höga naturvärden i syfte att förhindra avverkning. Förbundet ska även verka för att 

skogsbruket bedrivs med större hänsyn till den biologiska mångfalden och skogens sociala 

värden. 

Vidare ska länsförbundet representera naturvården i relevanta referensgrupper och 

samrådsgrupper exempelvis hos Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. 
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Många kretsar hävdar ängar, vilket betyder mycket för att skydda utrotningshotade arter 

och bibehålla den lilla rest av ängsmarker som återstår i det svenska landskapet.  

Mat och jordbruk, handla miljövänligt 

Länsförbundet kommer att arbeta med att påverka medlemmar och andra att handla mer 

ekologisk mat.  

Länsförbundet kommer att stötta det befintliga handla-miljövänligt-nätverket efter behov. 

Länsförbundet har också för avsikt att anordna en tematräff för att intresserade från olika 

kretsar ska kunna utbyta erfarenheter och idéer om olika typer av aktiviteter och kampanjer 

inom handla-miljövänligt-området. 

Hav, vatten, strandskydd och fiske 

Länsförbundet håller sig informerad om verksamheterna i de Vattenråd där kretsarna är 

representerade. 

Vi söker medlemskap i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. 

Hoten mot Vättern: skiffergas, gruvbrytning, skjutning 

Länsförbundet kommer att nogsamt bevaka vad som händer kring ansökningar om 

skifferutvinning, gruvbrytning och flygskjutningar i och kring Vättern. Det kräver samarbete 

med andra organisationer, t.ex. Aktion Rädda Vättern, övriga berörda länsförbund och 

kretsar. Eftersom gruvfrågan lyftes in i verksamhetsplanen för riksorganisationen kommer 

vårt deltagande att krävas även på riksnivå. 


