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Verksamhetsplan 2021  

ÖVERGRIPANDE MÅL  

Skydda miljön och de ekologiska systemen så att den biologiska mångfalden fortlever. 

Agenda 30 ska uppnås. Sveriges klimatmål ska fullföljas i enlighet med Parisavtalet. 

Naturskyddsföreningen bidrar till ökat samarbete och kunskap så vi tillsammans kan lösa 

klimatutmaningen och hålla oss inom planetens gränser. 

 

ÖVERGRIPANDE AKTIVITETER  

Länsförbundets uppgift är att verka regionalt för Naturskyddsföreningens ändamål. Vi ska 

stödja och uppmuntra kretsverksamheten, samt samordna kretsarna i det regionala natur- och 

miljövårdsarbetet.  

Länsförbundets styrelse sammanträder cirka en gång per månad med undantag av juli. Möten 

genomförs med kretsordförandena en gång per halvår, och dessemellan vid behov. 

Styrelsen har direktkontakt med Riksförbundet och Rikskansliet. 

Länsförbundets styrelse samverkar med andra länsförbund inom region Sydost och vid behov 

även med andra länsförbund tex kring Vättern. Föreningen ska öka kunskapen hos 

allmänheten om naturen och om viktiga natur- och miljöproblem och möjligheter att minska 

problemen. Vi ska öka kunskapen hos allmänheten om Naturskyddsföreningen och vår 

verksamhet. Debattartiklar, evenemang öppna för allmänheten, attraktiv och aktiv hemsida är 

några av våra kanaler. 

Remisser besvaras av länsförbundets styrelse ensamt eller tillsammans med berörd. 

Priset ”Östergötlands natur- och miljövårdare” delas ut årligen inom länet för förtjänstfulla 

insatser. Utmärkelsen ska publiceras för att ge föredöme och ökad kunskap om den specifika 

frågan och föreningen. 

Debattartiklar och insändare skrivs vid regionalt gemensamma angelägenheter. 

Hemsidan utvecklas kontinuerligt för att skapa en god information om föreningen och även 

som kommunikationskanal för aktuella ärenden till kretsar, allmänhet och andra berörda. 
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VERKSAMHETSOMRÅDEN 

 

Skog, jordbruk och naturvård    

 Inventera skog och andra naturtyper för att uppmärksamma och verka för skydd av 

specifika naturvärden. 

 Öka kunskapen om och respekten för den biologiska mångfalden, inklusive rovdjuren. 

 Verka för att återskapa miljöer för pollinerande insekter. 

 Använda juridisk talerätt i väl valda fall. 

 Samverka med andra aktörer såsom markägare, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, 

Häradsmarken, LRF, Älvräddarna. 

 Remissvar.   

 

Klimat, energi och transporter  

 Delta i samråd och aktiviteter med Länsstyrelsen, Östgötatrafiken, Energikontoret, 

Östergötlands energi- och klimatråd och Naturskyddsföreningens riksorganisation. 

 Verka för mer spårburen, klimateffektiv trafik mellan tätorter. 

 Verka för sammanhängande trygga gång- och cykelvägar för barn och vuxna, bättre 

cykelmöjligheter i och mellan tätorter. 

 

Samhällsplanering, bostadsbyggande och strandskydd  

 Verka för att samhällsplaneringen fokuseras på hållbar mark- och vattenanvändning 

där den biologiska mångfalden gynnas och negativa klimatavtryck minimeras. 

 Verka för att samhällsplaneringen i regionen utgår från Agenda 2030 med 

helhetsperspektiv och lokalt satta miljömål. 

 Verka för att de regionala aktörerna utvecklar samverkan med civilsamhället. 

 Öka kunskapen om digital process för samhällsbyggnad. 

 Delta i samrådsgrupper. 
 

Livsmedel och handla miljövänligt  

 Verka för att öka intresset för återbruk och återvinning. 

 Information till allmänheten för mer hållbara produkter, gärna närproducerade, samt 

belysa konsumtionsbaserade utsläpp.  

 Etablera en bra kommunikation med LRF och Småbrukarna. 

 Stötta handla miljövänligt-gruppen. 

 

Hav, vatten, stränder och fiske  

 Påverka kraftverksägare att återskapa fria vandringsvägar och lekvatten. 

 Påverka alla situationer där plast når recipienter. 

 Verka för att mindre närsalter och förorenande ämnen når våra sjöar och hav.  

 

Rovdjur, viltvård och jakt  

 Skapa opinion för viltvård som baseras på ekologisk kunskap. Våra rovdjur har en 

naturlig och viktig roll i ekosystemet.  

 Uppmärksamma och opponera mot beslut om licensjakt när de strider mot en hållbar 

förvaltning. Exempelvis licensjakt på fridlysta djur.  

 Opponera emot troféjakt, kampanjer och tävlingar som uppmuntrar jakt enbart för 

nöjes skull. Jakten ska ske för att bidra till god viltförvaltning.  
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Hoten mot Vättern: skiffergas, gruvbrytning, skjutningar, PFAS  

 SNF Östergötland har stigit tillbaka från det operativa arbetet med gruvfrågor kring 

Vättern, men kvarstår i referensgruppen.  

 Vid nya planer på gruvor eller bergtäkter i Östergötland yttrar vi oss vid behov.  

 Hålla frågorna aktuella om miljöeffekter av provskjutningar i Vättern (bullerstörning, 

ekologiska effekter). 

 

Kommunikation  

 Kontinuerligt uppdatera hemsida och sociala medier för att sprida aktuell information 

till medlemmar och allmänhet.  

 Genom information via t.ex. sociala medier och e-post locka fler medlemmar till 

aktiviteter. 
 

Agenda 2030 och Sveriges 16 miljömål  

 Påverka alla offentliga aktörer att uppnå Agenda 2030 och miljömålen. 

 Verka för att medvetandegöra allmänheten om begreppet Agenda 2030, globala 

målen, våra svenska miljö- och klimatmål.  

 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/

