
Verksamhetsberättelse 2021 
Naturskyddsföreningen Stockholms län 



Länsförbundets år 
Även 2021 präglades arbetet i länsförbundet och kretsarna i Stockholms län av 

coronapandemin, som medfört färre fysiska möten och flera inställda evenemang. Men 

pandemin har ändå inte stoppat engagemanget. Aktiviteter har anpassats eller funnit helt 

nya former. Att använda Teams eller Zoom har blivit vardag får många. Digitala möten har 

inneburit begränsningar i vårt sätt att mötas men också erbjudit en möjlighet att ses oftare 

och flera på en gång. Förhoppningsvis kommer länets aktiva att kunna träffas mer “på 

riktigt” under 2022 men även behålla det bästa med digitaliseringen, som ett komplement. 

Antalet medlemmar 

Länsförbundet hade i slutet av året 58 936 medlemmar. Av dessa var 40 466 fullbetalande. 

Ekonomi 

Årets resultat slutade på 142 317 kronor. Rörelsentäkterna 1 829 744 kronor, kommer i

huvudsak från återbäring, bidrag från riksföreningen och inkomster från naturguidningar. 

Rörelsekostnaderna -1 687 370 kronor, är till största delen personalkostnader.*

Styrelse och kansli
På årsmötet 14 april deltog 39 personer och 16 kretsar var representerade. Ny ordförande 

och tre nya styrelseledamöter valdes in. Ordförande för årsmötet var Sofia Karlsson. Innan 

stämman presenterades resultaten av en enkät som kretsarna hade svarat på.

Styrelse från och med 14 april 2021 
Ordförande: Lena Vängstam 
Vice ordförande: Nils-Erik Sandberg  

Ledamöter 

Christina Nordlind  
Ronny Fors 

Karin Grohman 

Desiree Johansson 

Magnus Nilsson 
Marie Löf 

Suppleant 

Gudrun Hubendick 

Valberedning 

Jan Holmbäck 

Arianna Scarpellini 

Revisorer  
Jonas Danielsson  
Elsa Lindahl 
Suppleant: Hans Terelius 

*Text justerad 21 april, 2022

Styrelse till och med 14 april 
Ordförande: Beatrice Sundberg  
Vice ordförande: Nils-Erik Sandberg 

Ledamöter  
Christina Nordlind Hejdenberg 
Ronny Fors  
Annica Dahlberg  
Karin Grohman  
Arianna Scarpellini  

Suppleant  
Gudrun Hubendick 

Valberedning 

Jan Holmbäck 

Martin Lidén 

Revisorer 

Jonas Danielsson 

Elsa Lindahl. 
Suppleant: Hans Terelius 



Styrelsen sammanträdde tio gånger under året, enligt den nya, nu gällande mötesordningen. 

Under året avgick Marie Löf ur styrelsen. Styrgruppen, som hanterar personalfrågor och 

består av Lena Vängstam, Nils-Erik Sandberg och Karin Grohman, träffades tre gånger. 

Anställda 

På kansliet i Folkets hus Bagarmossen arbetar ordföranden Lena Vängstam, på 40 procent av 

heltid. Mellan april och augusti arbetade ordföranden 20 procent. Verksamhetsutvecklare 

Jonathan Österlund, gick tidigare upp tillfälligt från 70 till 100 procent och under året 

omvandlades den heltiden till en tillsvidareanställning. Maria Bergström, som ansvarar för 

naturguidesverksamheten, arbetar 50 procent. Under tre månader hade Maria bistånd av 

Maria Rawet, som var projektanställd.  

Verksamhetsplanering 

En planeringsdag hölls 17 oktober på Klubbensborg utanför Stockholm. Det blev andra året i 

rad som länsförbundets styrelse ihop med regionala kansliet och naturguideansvarig höll en 

planeringsdag på Klubbensborg. Klubbensborg ligger i Mälarhöjden där lokalhyran är 

jämförelsevis låg och platsen är lätt att ta sig till på en udde omgiven av Mälarens vatten. 

Bland annat diskuterades årshjul och inriktning för länsförbundets aktiviteter, synlighet i 

media och strategier kring det och kommunikationsstrategi samt konton på sociala medier.  

Magnus Nilsson, Jonathan Österlund, Lena Vängstam, Karin Grohman, Desiree Johansson och 
Ronny Fors tar en paus i solskenet under planeringsdagen. 



   

 

 

 

Samarbeten med andra länsförbund 

Förutom på den årliga Länsordförandekonferensen, i år 23-24 oktober, träffas  

länsordföranden nu även regelbundet i ett digitalt nätverk. Cirka hälften av länsförbunden, 

däribland Stockholms län, ingår också i Länsförbundens utvecklingsforum, LUFO, som länen 

bildade under hösten. Länsförbunden i LUFO har samlat det extra tillskott på vardera 33 000 

kronor från riksföreningen, i en gemensam pott. Tanken är att  LUFO ska anordna 

utbildningar och andra aktiviteter som kan komma samtliga länsförbund, alltså inte bara 

LUFO, till godo. 

 

Externa samarbeten under året 

Samarbetsgruppen för Igelbäcken 

Länsstyrelsens samrådsgrupp för naturvård 

Förbundet för Ekoparken 

Referensgruppen för Kilsamverkan 

Nätverket Ny grön stad  

Nätverket Stockholm+50 

 

 

Yttranden 

• Yttrande över Kollektivtrafikplan 2050 Naturskyddsföreningen Stockholms län 

• Yttrande  förslag till Hållbarhetsstrategi Region Stockholm RS 2020–0779   

• Yttrande gällande Remiss Regional cykelplan för Stockholms län. 

• Yttrande vägplan Häggvik – Rotebro  

• Yttrande breddning av E18 . 

• Yttrande gällande Länsstyrelsens förslag till Friluftsstrategi för Stockholms län. 

• Yttrande till Trafikverket om vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, tillsammans med Naturskyddsföreningen 
Huddinge och Naturskyddsföreningen i Nynäshamn.   

• Öppet brevet gällande Avfallsbranden i Botkyrka till Per Bolund, miljö- och 
klimatminister (och vice statsminister), Morgan Johansson samt Ebba Östlin, 
ordförande kommunstyrelsen, Botkyrka. Undertecknat av Svenska 

Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen Stockholms län samt 

Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem. 

 

 

 

 



   

 

 

 

Länsförbundet i media 

• Replik i DN på Vänsterpartiets debattartikel om tillväxtförslag, tillsammans med sex 
andra miljöorganisationer. 

• Debattartikel i ETC om Tvärförbindelse Södertörn, tillsammans med 
Naturskyddsföreningen Huddinge. 

• Debattartikel i ETC i samband med att det är 50 år sedan Almstriden 1971 i 
Kungsträdgården, tillsammans med fem andra föreningar. 

• Debattartikel i tidningen ”Mitt i” om klimatförbud 2030 av länsförbundet och 
Klimatgruppen. 

 

Verksamhetsutveckling 

På uppdrag av länsförbundet arbetar det regionala kansliet med att stödja länets kretsar i 

deras föreningsarbete.   

 

Besök till kretsar 

Under året besöktes 11 kretsar av det regionala kansliet och styrelsen för länsförbundet. 

Mer än hälften kunde besökas fysiskt på plats där kretsens styrelse har deras styrelsemöten. 

Målet i arbetsplanen för året var att besöka tio kretsar.  

1. Österåker 3 feb (digitalt)  

2. Värmdö 22 feb (digitalt) 

3. Symbios 17 mars (digitalt) 

4. Sigtuna 20 april (fysiskt) 

5. Tyresö 18 maj (fysiskt) 

6. Nynäshamn 20 maj (digitalt)  

7. Stockholm 24 maj (digitalt)  

8. Södertälje-Nykvarn 9 jun (fysiskt)  

9. Roslagskretsen 21 okt (fysiskt)  

10. Upplands-Bro 11 nov (fysiskt) 
11. Danderyd 15 dec (fysiskt),   

även med på deras årsmöte 25 mars 
 

Besök till arbetsgrupper 

1. Havsnätverket Ost besöktes 15 februari och det ledde till att verksamhetsutvecklare 

la in sida om havsnätverket på länsförbundets hemsida.  

2. Klimatgruppen besökte 23 februari, vilket ledde bland annat till att de sedan dess 

under året lånade länsförbundets Zoomkonto var 3e tisdag för deras möten. 
 

Enkät 

Alla 25 kretsar svarade på en enkät i mars. Enkäten formulerades av styrelsemedlemmar i 

länsförbundet och av verksamhetsutvecklare på regionala kansliet. Enkäten innehöll 18 

frågor. Några av slutsatserna från enkäten är att kretsar önskar stöd med: 1. att få fler att bli 

aktiva, både till styrelserna och till arbetsgrupper (17 av 25 kretsar anger detta). 



   

 

 

 

2. juridisk hjälp (10 av 25 kretsar anger att de önskar hjälp med detta). Tre kretsar anger i 

fritext-delen att de önskar få hjälp med kretsöverskridande samordning (kommun-

övergripande frågor, omvärldsbevaka frågor som rör flera kretsar samt kretssamverkan). I 

enkäten fick kretsar ange hur nöjda de är med länsförbundet på en skala från 1 till 5 och där 

1 var missnöjda och 5 var helt nöjda. Det sammantagna omdömet för länsförbundet landade 

på 3,92/5.  

 

Enkäten visar att länsförbundet bör fortsätta skicka ut Månadsbladet. 23 kretsar svarande 

att de läser Månadsbladet och 20 kretsar föredrar utskick månadsvis samt 5 kretsar föredrar 

kvartalsvis. Alla kretsar tycker att informationen i Månadsbladet är relevant.  

 

Introduktionsmöte nya medlemmar 

Under 2021 började riks anordna en digital  ”så kan du engagera dig”-träff för nya 

medlemmar i hela landet vanligtvis första tisdagen varje månad. Länsförbundet deltog på 

fyra introduktionsträffar under året ( 2 feb, 1 mar, 4 maj och 2 nov). Efter en halvtimmes 

möte har deltagarna fått möjligheten att träffa någon i ett ”breakout-room” från lokalt håll 

och det är då verksamhetsutvecklare Jonathan Österlund berättat om hur personer kan 

engagera sig i kretsstyrelser, arbetsgrupper med mera. Det har varit få personer i breakout-

room, ibland bara tre och som mest cirka tio personer.  

 

På tre av mötena har arbetsgrupper deltagit och berättat om deras arbete och bjudit in nya 

medlemmar att engagera sig. 1 mars deltog Cajsa Linder från klimatgruppen, 6 april var det 

enbart verksamhetsutvecklare från regionala kansliet, 4 maj deltog både Anna Flemsten från 

Havsnätverket Ost och Ronny Fors från Skogsgruppen och slutligen 2 november var Desiree 

Johansson från klimatgruppen med och berättade om hur nya medlemmar kan engagera sig 

aktivt i en arbetsgrupp. Det finns inte statistik på om nya medlemmar i arbetsgrupper har 

börjat på grund av dessa introduktionsmöten.  
 

Ytterligare presentationer 

Verksamhetsutvecklare för regionalt kansli Stockholm höll i presentation för 123 anställda på 

rikskansliet om vad de olika regionala kanslierna jobbar med i landet (15 februari).  

17 februari hölls en prestation för Röda Korsets folkhögskola till deltagare på kursen 

Klimatomställning i teori och praktik om hur de kan engagera sig i länets kretsar, 

arbetsgrupper, styrelseuppdrag med mera.  

 

Samarbeten 

Studiefrämjandet: Under året hölls två möten med Studiefrämjandet i Stockholms län för att 

stärka samarbetet och för att nå ut med bra information om hur kretsar kan rapportera 

studietimmar och vilka tjänster kretsar kan nyttja såsom ledarskapsutbildningar, 

marknadsföring via Studiefrämjandets kanaler och mindre bidrag med tryckkostnader. 

Samarbetet med Studiefrämjandet har lyfts fram under kretsbesöken samt i Månadsbladet 

juni.  

Friluftsfrämjandet: 4 mars bjöds verksamhetsutvecklare in till möte med Friluftsfrämjandet 

för erfarenhetsutbyte om att engagera ideella. 

Gröna Kilarna: 13 april nätverksmöte och 6 oktober studiedag (Trastsjöskogen, Österåker).  



   

 

 

 

Arkivpolicy 

Verksamhetsutvecklare har skrivit en arkivpolicy kring var och när dokument ska arkiveras 

främst i Teams. Arkivpolicyn kommer godkännas i februari 2022.  

 

Under året testades även Dropbox för att 

arkivera protokoll med mera, men kommer inte 

vara den plats där dessa sparas i och med att 

riks under året erbjöd Teams gratis samt 

kommer kontinuerligt tillhandahålla denna 

tjänst.  

 

Teams 

Under året har fyra kretsar fått Teams-konton där de kan spara kretsens dokument som 

protokoll, verksamhetsberättelser med mera samt hålla möten och mycket mera. Alla 

kretsar kan få ett Teams-konto och för detta behöver de en @naturskyddsforeningen.se-

mailadress. Sen mars har styrelsen för länsförbundet Teams.  

 
Kretskonferens 

En kretskonferens var planerad till november 2021, men samma vecka anordnade riks en 

konferens för alla kretsar med fokus på erfarenhetsutbyte, vilket är samma upplägg som 

kretskonferens har och därav beslöts att skjuta fram kretskonferensen till 29 januari 2022.  

 
Träff regionala kanslier 

Verksamhetsledare för Storstockholms naturguider och verksamhetsutvecklaren på 

regionala kansliet deltog på en träff med anställda på landets andra regionala kanslier. 

Träffen hölls på Muskö den 24 till 26 november. Under träffen diskuterades bland annat 

kommunikation, it och Natursnokar.  

 

Natursnokar 

Under året avsattes 50 timmar som verksamhetsutvecklaren kunde lägga på att ge stöd till 

kretsar som har verksamheten Natursnokar. Natursnokar är Naturskyddsföreningens 

verksamhet för barn och deras vuxna där de upptäcker naturen i grupp. I länet finns även 

ytterligare en stödperson för Natursnoksgrupper som har kontakt med grupperna inom 

kommunen Stockholms stad medans verksamhetsutvecklaren har kontakt med 12 grupper i 

andra kommuner i länet.  

 

Bland annat genomfördes under våren en rundringning till varje grupp där gruppledare 

berättade om nuläge och hur året med pandemirestriktioner hade påverkat möjligheten att 

hålla träffar så de flesta grupper har haft paus. Danderyd, Järfälla, Sickla och Österåker har 

aktiviteter under våren/sommaren. Natursnokar lyfts som punkt på alla kretsbesök. 

Verksamhetsutvecklare har även kontaktat personer som gått ledarutbildning för 

Natursnokar i syfte att stötta nya ledare att komma igång med verksamhet inom krets. 

Jonathan har gått ledarutbildningen för Natursnoksledare 27 februari.  
 



   

 

 

 

Resurslista 

Under hösten påbörjades upprättandet av en lista på sakkunniga resurspersoner inom länet 

för att samordna kompetenser mellan kretsarna. 11 oktober gick ett mail ut till ordföranden 

och 9 november skickades en påminnelse. 20 namn har inkommit från 6 av 25 kretsar.  

 

Utbildning 

• 9 mars anordnade regionala kansliet en utbildning i Rutger, föreningens 

medlemsregister där även aktivitetskalendrar administreras. Utbildningen hölls av 

Gert Straschewski. Då utbildningen var interaktiv där Gert behövde hjälpa alla 

individuellt när de testade olika funktioner så var det max sex kretsar som fick 

anmäla sig och dessa platser fylldes och totalt deltog tio personer från sex kretsar.  

 

• 17 maj höll Lena Vängstam, Gudrun Hubendick, Beatrice Sundberg och Jonathan 

Österlund i ett möte för intresserade, som skulle vara med på riksstämman. 

Motioner, propositioner och formalia presenterades. Sju medlemmar deltog.  

 
 

Kommunikation 
Länsförbundets kommunikationsstrategi uppdaterades i början av året. Även en 

kommunikationskalender för 2021 skapades med övergripande plan på inlägg, utgivning av 

Månadsblad och ambition kring pressmeddelanden.  

 

Månadsbladet 

Månadsbladet är länsförbundets digitala nyhetsbrev som gavs ut med 10 nummer 2021. 

Månadsbladet skickas till en lista på närmare 600 personer som främst består av  

förtroendevalda i kretsstyrelser och även till personer som angett att de vill få detta 

nyhetsbrev. En person får Månadsbladet skickat med post. Tre utskick (fetmarkerade nedan) 

skickades till lista på över 28.000 mottagare (mars, juli/augusti och december).  

 

Månad Öppnad Klick 

Dec-jan 30,7% 9,2% 

Feb                 31,1%             9,2% 

Mar 28,3% 4,6% 

Apr                 50,3%            13,8% 

Maj 39,9% 6,1% 

Jun 39,7% 7,7% 

Jul-aug           41,7%             5,3% 

Sep                 27%                 6,8% 

Okt                 29,7%              6,6% 

Nov                30,6%              5,4%  

Dec                 40%                 1,4%  

 

 

 



   

 

 

 

Trainee 

Riksföreningen har ett traineeprogram som löper över ett skolår. Från januari till juni hade 

regionala kansliet stöd av en trainee som heter Emily Brennan. Emily valde som projekt inom 

traineeprogrammet att jobba med länsförbundets sociala medier ihop med 

verksamhetsutvecklare.  

 

Tillsammans satte trainee och verksamhetsutvecklare mål kring antal inlägg på sociala 

medier. Trainee var drivande i att börja lägga ut videos på ”händelser” (även kallat ”stories”) 

på sociala medier för att få fler att upptäcka länsförbundets konton. Emily skrev rapporter 

varje månad kring interaktioner, räckvidd och ökning i antalet följare m.m. kopplat till 

länsförbundets sociala medier. 

 

Sociala medier och hemsida 

Vad gäller räckvidd för länsförbundets sociala kanaler så ökade räckvidden för Instagram-

kontot med 278,5%, som förklaras delvis av att kontot inte hade några nya inlägg under 

januari-augusti 2020. För Facebook sjönk räckvidden med 42,4% jämfört med 2020.  

 
Instagram 

Antal besök till länsförbundets Instagramkonto ökade med över 300% under 2021 jämfört 

med 2020, något som förklaras delvis av att kontot inte hade några nya inlägg under januari-

augusti 2020. 213 nya följare till länsförbundets Instagramkonto tillkom under året, vilket 

innebär 65% ökning av följare jämfört med att kontot hade 138 i januari 2020. Vid årsskiftet 

hade länsförbundets Instagram totalt 351 följare. 75 inlägg gjordes under året och cirka 30 

videos i ”händelser/stories”.  

 

Innan dess fanns 19 inlägg (och inga videos i ”händelser/ stories”), så vid årsskiftet fanns det 

totalt 94 inlägg. Tre kretsar 1. Huddinge 2. Botkyrka-Salem och 3. Upplands-Bro hade hand 

om varsin vecka på länsförbundets konton på sociala medier under 2021.  

 

I början av året sattes en målsättning av ta fram personporträtt på Instagram och Facebook 

som ett sätt att inspirera flera att vilja bli aktiva/engagerade medlemmar. Porträtten lyfte 

kretsaktiva och hur deras engagemang tar sig uttryck. Totalt blev det 9 personporträtt av 

ideella engagerade, inklusive fyra personporträtt av länsförbundets nya styrelseledamöter.  

 



   

 

 

 

 
Facebook 

877 följde Facebook-sidan och 725 gillar sidan i slutet av året. Detta är en ökning under 2021 

med 217 följare och 70 gilla, dock är det en nästan 35%-minskning av nytillkomna gilla 

jämfört med 2020.  Även antalet besökare på Facebook-sidan minskade (33,5%) under 2021 

jämfört med 2020. I faktiska tal så hade Facebooksidan 760 besök och Instagramkontot 812 

profilbesök, så rätt snarlika antal besökare mellan Instagram och Facebook.  

 

Hemsidan 

Totalt har 10,714 visningar gjorts under året av länsförbundets hemsida. Porträtt av alla i 

styrelsen har lagts in på hemsidan: https://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/om-

oss/styrelse-och-personal/ Månadsblad, pressmeddelanden, och yttranden med mera har 

lagts ut på hemsidan under året.  

 

Antal visningar av hemsidan per månad 2021 har varit följande: jan: 592, feb: 987, mar: 951, 

apr: 1023, maj: 761, jun: 478, jul: 340, aug: 515, sep: 1700, okt: 708, nov: 591, dec: 888 

  
Toppar av antalet visningar av hemsidan följer när Månadsbladet har skickats ut till en större 

lista på runt 27.000 mottagare jämfört med en lista på cirka 600 mottagare som 

Månadsbladet annars skickas till (se t.ex. september med 1700 visningar på hemsidan).  

 

Undersidan med Månadsbladet där ledaren ligger är den sida som flest besökt under året 

(3,300 gånger) följt av pressmeddelanden (1,619 visningar) och som tredje mest besökta sida 

är ”Om styrelsen” (1,173 visningar). Topp tio sidor som besöks är följande:  

 

 

 

 



   

 

 

 

Kretsars programblad 

Verksamhetsutvecklare har hjälpt fem kretsar med att göra layout av programblad, främst i 

början av året. Några kretsar har programblad som ges ut halvårsvis och då har 

verksamhetsutvecklare hjälpt till även inför produktion av programblad inför höstprogram.  

 

InDesign-kurs 

För att bättre kunna ge stöd till kretsar med exempelvis layout av programblad har 

verksamhetsutvecklaren gått en kurs hos Studiefrämjandet om InDesign-programmet under 

mars-april.  

 

Länsförbundets arbetsgrupper 
Till länsförbundet hör organisatoriskt ett antal grupper med frivilliga, bland annat från 

kretsarna, som fokuserar på frågor som intresserar dem och bidrar med aktiviteter, yttranden, 

debattartiklar, kunskapsinhämtning och mycket annat. Grupperna arbetar fristående från 

länsförbundet men stämmer av med ordföranden när det gäller yttranden och publika utspel. 

Flera i styrelsen är aktiva i någon eller några grupper.  

 

Cykelgruppen  

Cykelkarnevalen var inställd i år på grund av corona. 

Däremot deltog Cykelgruppen i Park(ing) Day i 

Frihamnen 18 september 2021.  

 

Syftet var att ifrågasätta bilismen och den plats bilen får 

ta i det offentliga rummet. Under en dag används 

parkeringar för att låta privatpersoner, företag och 

ideella organisationer fritt få skapa innehåll på ytan. 

Rörelsen startade i San Francisco 2005 och har sedan 

spridit sig och genomfört på hundratals platser runt om i 

världen. Dagen var en kulturell manifestation för 

framtidens hållbara städer och samhällen.  

 

 

Klimatgruppen  

Mer än 20 medlemmar ingår nu i kärngruppen och deltar regelbundet i gruppens 

gemensamma möten och/eller är aktiva i olika arbetsgrupper. Det huvudsakliga målet är att 

påverka politikernas och invånarna i Stockholmsregionen så att de bidrar till att uppfylla 

Parisavtalet. Gruppen har under 2021 mötts på den digitala plattformen Zoom och haft 

regelbundna möten var tredje vecka förutom under sommaren och julen/nyårshelgen. 

Klimatgruppens Facebook-grupp växer och har nu 529 medlemmar. Två av klimatgruppens 

medlemmar administrerar kontakten utåt via sociala medier. Inriktningen är på allt som 

händer på klimatområdet i Stockholms län, och på att föra ut de frågor klimatgruppen 

arbetar med i dessa fora. Instagram har idag 236 följare. 



   

 

 

 

                                                                                                                                                                       

Under hösten skrev bland annat Klimatgruppen ett 

yttrande till Trafikförvaltningen Region Stockholm över 

Stockholms-regionens Kollektivtrafikplan 2050.  Då skrevs 

också en Stockholmsvinklad debattartikel, som en del av 

Naturskyddsföreningens kampanj Fossilförbud 2030, som 

publicerades i Mitti-i-tidningarna.  

Grupperna koncentrerar sig på konkreta klimatfrågor 

som berör stockholmarna och Stockholmsregionen, men 

också områden som inte enbart är stockholmsfrågor. 

Arbetet innehåller en växelverkan mellan omvärlds-

bevakning för att höja klimatgruppens kunskaper i olika 

sakfrågor, och att utöva politisk påverkan som en följd  

av detta.  

 

Valgruppen 

Guidar väljare och påverkar partierna inför valet 2022, framför allt genom att göra en enkät 

till alla partier i regionen. 

Stadsbyggnads- och parkeringsgruppen 

Samlar kunskap om hållbar stadsbyggnad och hållbara trafiksystem. Gruppen arbetar 

tillsammans med stockholmskretsen med att uppdatera länsförbundets policy för hållbar 

stadsutveckling från 2011.  

Vätgas och bränsleceller 

Gruppens ambition är att den gröna vätgasens potential tas till vara genom att undersöka 

vad staden och regionens gör för att stödja utvecklingen och samtidigt försöka påverka det 

politiska engagemanget i frågan. Gruppen försöker även ta fram konkreta förslag till 

förbättringar/insatser. 

Koldioxidbudgetgruppen 

Gruppen har haft två möten med Stockholm stads klimatchef och kommunikationsstrateg 

för att förmå staden att skaffa en koldioxidbudget, träffat ordföranden för regionens nya 

klimatnämnd (tillsammans med flera från klimatgruppen) och tagit fram ett 

medborgarförslag som skickats in till Stockholms alla stadsdelsnämnder. 

Koldioxidutsläpp från datalagring/datatrafik  

Under året har vi uppmärksammat den klimatpåverkan som den ökande användningen av 

digitala tjänster medför. Forskare inom området har bjudits in för att skaffa oss bättre 

kunskap, och vi har också inlett samarbete med andra miljöorganisationer i frågan. 

Kritik av biobränslen 

Informerar och påverkar politiker, tjänstemän och intresseorganisationer om biobränslets 

lika stora utsläpp av CO2 som fossila bränslen och dess övriga skadliga effekter på klimat, 

miljö och biologisk mångfald inom och utanför Sveriges gränser. Målsättningen är att verka 

för ett stopp av tillverkning och användning av biobränsle. 



   

 

 

 

Havsnätverket Ost 

Under 2021 anordnade Havsnätverket Ost många aktiviteter. Några av aktiviteterna som kan 

nämnas är en bildberättelse som handlar om plast och hette ”Var tog badbollen vägen” – 

den skapas och illustreras av Anna Erlandsson. Vidare genomförde gruppen två digitala 

medlemsmöten, sommaraktiviteter digitalt, tre digitala föreläsningar samt skickar in ett eget 

remissvar om strandskyddsutredningen till Miljödepartementet.  

Som en del av Stora Kusträddardagen, 8 maj, upp-

muntrade gruppen medlemmar att gå ut och plocka  

skräp längs kusten och vid sjöar och anmälde del- 

tagandet via Håll Sverige Rent. Gruppen samarbetade  

även med Rena Botten i Dalarö i augusti.  Slutligen  

hölls en föreläsning i november om ”sill och strömming  

i Östersjön” med Beatrice Rindevall från  

BalticWaters2030, varefter gruppen pausades.  

 

Facebook-sidan för Havsnätverket Ost behålls även under 

pausen och administreras av två ideellt engagerade från 

planeringsgruppen.  

 

 

Storstockholms naturguider 

Verksamheten Storstockholms naturguider är nu inne på sitt tjugonde år. Syftet är att 

• väcka intresse och engagemang för naturen genom att erbjuda guidningar till 

Stockholmsnaturens pärlor för invånarna i Stockholmsregionen 

• utbilda och knyta naturguider till föreningen  

• etablera föreningen som plattform för naturguidningar i samverkan med andra 
aktörer  

 

Pandemins konsekvenser 

2021 innebar nya förutsättningar med storleksrestriktioner och av detta följande krav på 

föranmälan. Alla guidningar december 2020 och januari 2021 ställdes in. Därefter var 

begränsningen 8 deltagare/guidning. För att ändå kunna ta emot fler deltagare dubblerades 

guiderna så att det kunde bli flera små grupper. 

Först behölls samma avgift som tidigare – 100kronor/120 kronor medlem/ickemedlem men 

när restriktionerna fortsatte höjdes avgiften till 180 kronor för alla (under 18 år fortsatt fritt).  

Företaget Billetto användes för att sköta administrationen av föranmälningarna och 

deltagaravgifterna. Detta innebar också en ökad utgift, för deltagarna och för verksamheten. 

Restriktionerna släppte en aning i maj, så i juni sänktes priset för medlemmar till 150 kronor. 

Och från och med juli 2021 kostar det 120 kronor/medlem, 150 kronor/ickemedlem och 

under 18 år fritt. Den avgiften behålls troligen 2022. 



   

 

 

 

Guidningar 

Under 2021 genomfördes 56 programguidningar och 13 uppdragsguidningar. Totalt blev det, 

eftersom flera av guidningarna dubblerades,  88 guideinsatser. Deltagarantalet per 

guidetillfälle har i snitt detta år legat på 11 deltagare/tur. 

Totalt har, detta år, 14 naturguider gjort uppdrag. Några av verksamhetens guider har detta 

år inte velat guida alls med tanke på smittrisker. Andra har istället gjort fler uppdrag än 

vanligt då deras andra naturguidesuppdrag legat nere (Temaresor etc). 

Deltagarna har visat stor förståelse för krånglet med föranmälan och  prishöjning. 

Verksamheten är fortsatt mycket uppskattad att döma av deltagarnas kommentarer. 

Hur verksamheten nått ut 

Programguidningar har lagts in på hemsidan www.utinaturen.nu, på verksamhetens 

Facebooksida och i Naturskyddsföreningens kalendarium. Facebooksidan Storstockholms 

Naturguider hade den 28 februari 2022 fått 2547 gilla-markeringar. 

Andra internetsidor har också ofta länkat till SSNGs program, bland annat sajten Naturkartan 

https://naturkartan.se/sv/stockholmslan och Facebooksidan Upplevelser i Stockholms natur. 

Därutöver har guidningar i stort sett alltid och ofta markerade med ett hjärta, tagits med i 

kalendarierna i DN på stan. 

Samtliga programblad (7 stycken i år) har under året spritts per mejl till drygt 400 mejl-

prenumeranter. Vidare har varje programblad mejlats ut till länets bibliotek, turistbyråer, 

tidningar och andra medier (cirka 150 mottagare). De har också mejlats ut i form av en 

hemsideslänk till länets alla medlemmar i Naturskyddsföreningen som har mejladress  

(ca 20 000). 

På detta sätt har verksamheten mycket brett kunnat sprida information om 

Naturskyddsföreningens verksamhet vad gäller naturguidningar för allmänheten i 

Stockholms län och verksamheten har, som väl framkommit ovan, alltid fått mycket gott 

betyg från deltagarna. 

Samverkan/uppdrag 

Verksamheten har haft samarbeten/uppdrag tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms 

län, Kungliga Nationalstadsparken, Tyresta Nationalpark, Studiefrämjandet (eftersom de är 

Naturskyddsföreningens studieförbund), KTH-relocation (aktiviteter för forskare och 

utlandsstudenter) samt med några arbetsplatser. 

 

 

https://naturkartan.se/sv/stockholmslan



