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Sammanfattning av verksamhetsplan 
för Naturskyddsföreningen i 

Falubygden. Utkast

Med ökade ambitioner i kretsen måste vi arbeta mer strukturerat och målinriktat och veta vad vi 
vill, både på kort och lång sikt. Därför har styrelsen börjat skissa på en generell verksamhetsplan. 
Det här är en kortversion av det vi jobbar med. Se den som ett arbetsmaterial – vi vill gärna ha 
synpunkter.

1. Vad vill vi? Allmän inriktning – målformulering 
Gemensamt för kretsen ska vara en känsla för naturen i sig, dess värden och människans plats i 
ekosystemen. Kretsen vill också arbeta för att skydda naturen, även kulturlandskapet och den miljö 
där människor lever. Vi ser känsla för naturen och skydd av miljön som två sidor av samma mynt.

2. Verksamhetsområden 
Vi måste välja mellan aktiviteter för att organisationen ska klara dem, kanske med en ny 
organisationsstruktur. Här har vi listat frågor vi arbetar/har ambitionen att arbeta med i mån av 
resurser. I den kompletta planen har vi också beskrivit vad vi gör idag och mer utförligt hur vi har 
ambitionen att arbeta. Ambitionerna sammanfattas kort här nedan.

Klimat
Principiellt förhållningssätt
Klimatförändringen är en viktig fråga som påverkar också kretsens övriga intresseområden, 
exempelvis maten. För att hantera frågan på ett bra sätt behöver vi arbeta lokalt/på kommunnivå, 
regionalt/på länsnivå, i viss mån nationellt och internationellt. Viktiga områden är 
bostäder/fastigheter, transporter och industri, för Dalarna framför allt tung industri. 
Områden där vi vill verka
Transporter och tung industri är områden där vi inte kan se en positiv utveckling och där vi behöver 
satsa. MedvetnaVal arbetar med opinionsbildning hos allmänheten. Projektet rullar på, troligen utan 
att vi behöver göra större insatser. BioMobil och Omställning Falun är däremot i ett tidigt skede och 
beroende av vårt initiativ. Nya försök till studiecirklar i klimatfrågor kan vara aktuellt. Globala 
rättvisefrågor är en naturlig del i klimatfrågan. Samarbete med FN-föreningen och Svenska kyrkan?

Naturvård, skog och äng
Principiellt förhållningssätt
Kretsen arbetar för att bevara och stärka biologisk mångfald i landskapet, för naturupplevelser, 
rekreation och friluftsliv för kommunens invånare. Våra skogar är de mest artrika biotoper vi har. 
Samtidigt är de starkt hotade av storskaligt, industriellt skogsbruk och den biologiska mångfalden 
minskar successivt. Skogarna är också viktiga för rekreation och friluftsliv – framför allt så länge de 
är riktiga naturskogar. Vi ska verka för att kalhyggesbruket upphör och diskutera alternativa 
brukningsformer, exempelvis  kontinuitetsskogsbruk enligt Natur-Kulturmetoden. Kommunens 
markinnehav och (dåliga) skötsel av tätortsnära marker är något kretsen ska engagera sig i. 
Områden där vi vill verka
Medlemmar har stött på styrelsen om hur illa kommunen sköter sin tätortsnära mark. Det återstår att 
ta upp en diskussion med kommunen där föreningens krav framförs. Vi bör uppmärksamma nya 
naturreservat genom att ordna utflykter/naturguidningar dit. 
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Konsumtion/livsmedel/Handla Miljövänligt: 
Principiellt förhållningssätt 
Vi lever i en konsumtionskultur som är på kollisionskurs med ett hållbart samhälle. Allmänt vill vi 
därför se en konsumtion på mycket lägre nivå och en kulturell förändring mot andra livsvärden och 
andra mått på framgång. Konsumtionen ska inte bara minska, kretsloppen måste också avgiftas så 
att alla material kan återvinnas och utnyttjas för nya produkter. 
Områden där vi vill verka
Genom MedvetnaVal arbetar vi med att försöka höja medvetenheten om den skadliga inverkan av 
våra konsumtionsmönster på klimatet. Omställning Falun innebär att vi tar upp konsumtionens 
betydelse och vikten av lokala kretslopp. Annat: miljömärkta textilier, Falun en GMO-fri kommun.

Hälsa/Naturupplevelse/Socialt 
Principiellt förhållningssätt 
Själva vistelsen i naturen kan ge starka naturupplevelser. Känsla för naturen bidrar också till 
förståelse för samspelet mellan människan och naturen och därmed till motivation att bidra till att 
naturen vårdas och skyddas och till en lösning av miljöproblem. Det är viktigt att känslan och 
förståelsen för naturen uppstår redan hos små barn. Barn- och ungdomsverksamhet är viktig. 
Områden där vi vill verka
Vandring varje månad, samarbete med Friluftsfrämjandet och/eller STF, där själva vandringen är i 
fokus. Detta skulle kunna bli en återkommande träffpunkt för föreningsmedlemmar, som ger både 
en naturupplevelse och bra möjligheter till samtal och diskussion. 
Natursnokarna är ett alternativ om vi vill driva barnverksamhet i egen regi. F n är det inte aktuellt.

Samhällsplanering
Principiellt förhållningssätt 
Trafik, vindkraft och strandskydd är viktiga planeringsfrågor, liksom vilka marker som ska 
exploateras, vilka som ska skyddas. Den övergripande planeringen av markanvändning i kommunen 
är på lång sikt ett viktigt redskap.
Områden där vi vill verka
Kommunens planer för energi, klimat, trafik, grönytor, naturreservat m m. Framför allt bör vi delta i 
arbetet med översiktsplaneringen där den övergripande markanvändningen beslutas. För få in 
näringen i kretslopp människa – odling krävs ett kommunalt engagemang. 

Visioner om det framtida samhället
Principiellt förhållningssätt 
En internationell expertgrupp har identifierat nio ödesfrågor för mänsklighetens överlevnad och 
försökt sätta gränsvärden för när vi når en oåterkallelig gräns, en ”tipping point”. Klimatet är en av 
de tre hotfulla områdena, biologisk mångfald har redan passerat gränsen, liksom vår hantering av 
näringsämnena kväve och fosfor. Det räcker därför inte med lösningar som åtgärdar utsläppen av 
klimatgaser. Vi måste ha ett samhälle med låg resursanvändning, därmed  en lägre konsumtionsnivå. 
Kretslopp av t ex näring är bara möjliga i liten skala och därför måste det till stor del 
självförsörjande lokalsamhället få en renässans. 
Områden där vi vill verka
Några av de visionära mål Omställning Falun arbetar för att nå: En kommun som inte är beroende 
av fossil olja för sin funktion (här kommer BioMobilprojektet in som en dellösning, för att tillverka 
drivmedel till bränslecellsfordon från skogsråvara); lokal självförsörjning med livsmedel och lokala 
kretslopp av näring; lokal försörjning med energiråvaror; rekreation i närområdet istället för långa 
energislukande semesterresor; kolning av trädrester (träkol) som plöjs ner i åkerjorden och minskar 
atmosfärens koldioxidhalt; går det att ha kul utan att det brummar – är en annorlunda lokal 
evenemangskultur möjlig? Kultur och utveckling – hur leva ett fullödigt liv utan klimatpåverkan? 
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3. Medel – arbetssätt 
Efter att ha ringat in de områden vi ska arbeta med återstår att besluta om hur ska vi arbeta. 

Organisera arbetet inom kretsen så att flera deltar
Kanske medlemmar tycker det är kul att ordna fester eller utflykter, är intresserade av skog, växter, 
mat eller något annat. Tillfälliga insatser eller arbetsgrupper/studiecirklar för engagerande. 

Samarbete med andra organisationer
Vi behöver samarbeta med andra organisationer för att få riktig fart på verksamheten: STF, 
Friluftsfrämjandet, Dala Energiförening, FN-föreningen, kyrkan. 

Stöd från Naturskyddsföreningen (riks, länsförbund, nätverk, andra kretsar)

Bättre kontakt med beslutsfattare och beslutsfunktioner
Vi behöver skaffa oss tidiga kunskaper genom direktkontakter med t ex kommunen, länsstyrelsen 
och Region Dalarna. Vara med innan besluten fattas istället för att göra brandkårsutryckningar i 
efterhand. Arbeta för att kommunen ordnar naturvårdsberedning på ett liknande sätt som 
Länsstyrelsen har Naturvårdsberedningar med naturvårdsorganisationer. Arbeta för att kommunen 
antar mer långgående miljömål.

Bevakning av remisser, deltagande i miljörättsprocesser etc
Den löpande bevakningen med brandkårsutryckningar måste också fungera, även om vi försöker 
arbeta förebyggande.

Kontakter med passiva medlemmar och allmänhet
Syns vi i det offentliga livet kan vi lättare få nya medlemmar och lättare få aktiva medlemmar. Egen 
hemsida. Utnyttja nyhetsmedierna och skaffa oss rutiner för pressutskick med adressregister etc. 
Erbjuda allmänheten att delta i möten, utflykter och exkursioner. Ett problem är att vi saknar e-
postadresser till större delen av kretsens medlemmar. 

Studiecirklar, temamöten, debatter – Studiefrämjandet som resurs
Vi ordnar temamöten som utgör inledningen till respektive arbetsgrupp/studiecirkel. Bra exempel: 
Studiebesök i Erik Westholms passivhus utgör inledningen till cirkel om vad jag kan göra hemma 
för att minska energianvändningen. Hur hantera lokal mat? 

4. Användning och uppföljning
Handlingsplanen måste användas om det ska vara någon vits med den. Sedan får vi erfarenheter 
som kan ligga till grund för att skifta fokus eller arbetssätt, kanske ändra vår organisation. 
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