Verksamhetsplan för 2020-2022
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
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Övergripande syfte
Naturskyddsföreningen i Stockholms läns övergripande syften är att stödja och utveckla
kretsverksamheten med medlemsaktivering och att vara aktiva i samhällsdebatten, göra
samhället hållbart och få miljöfrågorna i fokus.
Naturskyddsföreningen är en organisation med en bred folkrörelse som är aktiv på kommunal,
regional och nationell nivå. Länsförbundet ska hjälpa, stötta och arbeta tillsammans med
kretsarna för att de aktiva medlemmarna ska få så bra förutsättningar som möjligt att arbeta
med frågor som rör deras kommun.
Länsförbundet i Stockholm har förmånen att ha en arvoderad ordförande och denna ska arbeta
med att skapa opinion och politisk påverkan kring frågor länsförbundet arbetar med.
Länsförbundet ska arbeta med att öka människors naturmedvetenhet genom att erbjuda
guidade turer inom Stockholms län. Ökar naturmedvetenheten ökar också kärleken till naturen
och förståelsen hur vi människor påverkar naturen både lokalt och globalt.

Långsiktiga mål till och med 2022
2022 ska kretsarna uppleva att:
● De vet vad länsförbundet är till för och står för
● De har kännedom om att länsförbundet jobbar för dem
● De ger länsförbundet 10/10 i nöjdhetsbetyg
● De är sedda av länsförbundet och länsförbundet är lyhörda för dem och insatta i deras
frågor
2022 ska medlemmarna uppleva att länsförbundet:
● har informerat om organisationens struktur
● tillhandahåller information om möjligheter till, och fördelar med, ett engagemang i
Naturskyddsföreningen
● driver kommunövergripande frågor som de tycker är viktiga
2022 ska riksföreningen uppleva att länsförbundet:
● Är en uppenbar länk till kretsarna
● Är förebilden för hur ett länsförbund ska fungera/agera
● Är en naturlig kontaktpunkt om man vill veta något om länet
● Är en megafon både ut i samhället och för kretsarna in i riksföreningen
● Är en viktig faktor i föreningen
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2022 ska Länsstyrelsen och andra myndigheter uppleva att länsförbundet är:
● En naturlig remissinstans och självklar part eller motpart i utvecklingsplaner.
● En kunnig källa för att kommunicera naturfrågor till allmänheten.

För att nå målen verkar vi för:
•
•
•
•
•
•
•

Aktivare kretsar
Större kompetensutbyte mellan kretsarna
Gemensamt agerande gentemot beslutsfattare
Samlad kompetens
Ökat antal aktiva medlemmar
Ökat antal deltagare på våra naturguidningar inklusive de i Länsstyrelsens
naturreservat
Aktivare aktör i samhällsdebatten i regionen

Länsförbundets övergripande arbete
Medlemsaktivering
Naturskyddsföreningen är en organisation med en stor folkrörelse som behöver bli starkare
och aktivare. Länsförbundets viktigaste uppgift i det interna arbetet i Naturskyddsföreningen
är att stötta kretsarna, erbjuda utbildningar och erbjuda en plattform för kretsaktiva att träffas.
Mycket i föreningen handlar om informationsspridning mellan kretsar, länsförbundet och
riksföreningen och det är viktigt att länsförbundet arbetar med det. För att det ska kunna göras
på ett bra och effektivt sätt finns det en ”spindel i nätet”, länsförbundets
verksamhetsutvecklare, som arbetar på det regionala kansliet.
Till länsförbundet hör även tre regionala grupper som arbetar med sakfrågor. Dessa grupper är
Cykelgruppen, Skogsgruppen och Klimatgruppen. Länsförbundet ska stötta dessa grupper
ekonomiskt, med kompetens i sakfrågor och praktisk hjälp vid behov.

Påverkan
Arbetet bedrivs genom träffar med politiker och tjänstemän på bland annat Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen och Region Stockholm. Även ett möte med landshövding ska eftersträvas.
Ytterligare sätt för länsförbundet att arbeta är att skriva debattartiklar, insändare och remissvar
själv eller tillsammans med andra. Länsförbundets deltagande på konferenser, hearingar och
seminarier är också ett sätt att nätverka med andra aktörer inom våra prioriterade sakfrågor.
Vidare ska länsförbundet driva och påverka sakfrågor inom följande prioriterade
områden:
•

Biologisk mångfald
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•
•
•
•

Trafik och framkomlighet
Hållbar stadsutveckling
Klimat
Naturupplevelser

Biologisk mångfald
Ända sedan Naturskyddsföreningen bildades 1909 har föreningen arbetat med biologisk
mångfald på olika sätt. Mycket i dagens samhälle hotar den biologiska mångfalden såsom till
exempel bebyggelse av bostäder, infrastruktur, verksamhetsområden, jord- och skogsbruket
och klimatförändringarna.
Länsstyrelsen arbetar med Grön infrastruktur och projektet Regionala insatser för skog i
Stockholms län. Målet är att det sistnämnda ska vara en del av Skogsstrategi för länet som i
sin tur är en del av Strategi för Sveriges nationella skogsprogram som regeringen
presenterade i maj 2018. Länsförbundet har arbetat med båda dessa projekt genom att sitta
med i referensgruppen för Grön infrastruktur och styrgruppen för regionala insatser för skog i
Stockholms län. Länsstyrelsen bestämmer hur fortsättningen ska se ut men vi hoppas att vi får
fortsätta vara med i nämnda grupper under verksamhetsplaneperioden.
Länsförbundet ska hjälpa kretsarna arbeta med frågor som rör biologisk mångfald samt synas
i media och på olika sätt arbeta med frågor som främjar den biologiska mångfalden.
Länsförbundet kan t ex ordna guidningar på Biologiska mångfaldens dag och delta på Gröna
kilarnas dag.

Trafik och framkomlighet
Länsförbundet har arbetat med infrastrukturfrågor såsom trafik, cykling och trängselskatter
under en mycket lång tid. Trafiken ligger bakom många av regionens allvarligaste problem –
luftföroreningar, utsläpp av växthusgaser, buller, barriäreffekter, intrång i värdefulla naturoch kulturmiljöer.
Länsförbundet ska arbeta för att stoppa planerade motorvägsutbyggnader som Tvärförbindelse
Södertörn och Östlig förbindelse och även försöka stoppa det redan påbörjade bygget av
Förbifart Stockholm.
Länsförbundet ska vidare arbeta för att främja och lyfta upp alternativen till bilen, dvs
kollektivtrafik, gång och cykel.

Hållbar stadsutveckling
Fler bostäder måste byggas i Stockholms län men det är viktigt att bostäderna byggs i bra
lägen såsom kollektivtrafiknära och inte förstör värdefull naturmark. Länsförbundet ska arbeta
med att lyfta frågor om hur ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder kan lyftas upp i
kommunernas planeringsarbete.
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Klimat
Klimatet är en viktig fråga att arbeta med och det kommer länsförbundet att göra på olika sätt
framöver. Klimat omfattar många sektorer och arbetet med trafikfrågorna kommer att
fortsätta. Till länsförbundet finns två arbetsgrupper som arbetar med klimatfrågan;
Klimatgruppen och Cykelgruppen.

Naturupplevelser
Länsförbundet har sedan 2003 drivit Storstockholms naturguider. På de guidade turerna får
deltagarna möjlighet att lära sig om naturen och träffa andra som har ett liknande intresse.
Deltagarna blir sedan ambassadörer för att lära andra om naturen. En av
Naturskyddsföreningens tre ben är ”kärlek till naturen” och det kommer bland annat av att
man vistas i naturen. Naturguidningarna är ett sätt som länsförbundet kan hjälpa till att öka
naturmedvetenheten hos allmänheten.
Ett antal kretsar i länet bedriver verksamhet inom Natursnokarna. Natursnokarna är
föreningens barnverksamhet och den bedrivs utomhus där barnen från tidig ålder, mellan 3 –
10 år får tillfälle att vistas i och lära sig om naturen.
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