
 

Verksamhetsplan 2018 
Naturskyddsföreningen Uppsala län 
Löpande uppgifter  

Skog  
• Bevaka skogspolitiken och andra frågor som berör miljöhänsyn i skogsbruket
• Uppmärksamma skogens roll för folkhälsan och de nya friluftsmålen 
• Samverkan med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen 

Jordbruk och livsmedelstrygghet 
• Verka för att bevara och gynna biologiska värdefulla ängsmarker 
• Verka för att gynna ekologiska och lokalproducerade livsmedel 
• Bevakning av Jordbruksverkets och Länsstyrelsens arbete inom området 

Klimatförändringar 
• Bevaka myndigheternas klimatarbete i länet 
• Delta i Länsstyrelsens miljö- och klimatråd 
• Skapa ökat lokalt intresse för klimatförändringarna 
• Bevaka forskning och myndigheternas klimatarbete i länet 
• Bevaka skogens roll i klimatpåverkan 

Energi 

• Bevaka energifrågor 
• Verka för att energifrågor tas upp i kretsarna 

Miljögifter i samhället 
• Verka för ett säkert slutförvar av kärnavfall tillsammans med MKG. 
• Bevaka lokal import av sopor och regional hantering av avfall, farligt slam och 

dagvatten 

Uppsala län



Marina ekosystem och fiske 
• Bevaka areella näringars påverkan på vattendrag och skyddszoner 
• Bevaka kommunernas planering vid kustområdena 
• Aktivt delta i projektet för Biosfärsområdet Dalälven och driva frågor utifrån 

föreningens verksamhetsriktlinjer 

De stora rovdjuren 
• Sprida kunskap om rovdjurens funktion i ekosystemet 
• Delta i Viltvårdsdelegationen och bevaka ärenden om skyddsjakt 

Naturkänsla 
• Stimulera naturkänslan genom att stötta kretsarnas arbete med utflykter.  

Avgränsade insatser och aktiviteter 

Utbildningar  

• Erbjuda en anpassad utbildning för varje kretsstyrelse enskilt där kretsstyrelsen får 
styra innehåll efter sina behov. Med fördel kan dessa genomföras genom att 
verksamhetsutvecklaren besöker kretsstyrelsen – alltså att utbildningen ges på 
plats och inte på distans. 

Kommunikation och nätverk 
• Regelbundna utskick från kansliet av nyhetsbrev inom länet 

Konferenser och möten 
• Anordna en kretskonferens under hösten.  
• Bjuda in personer från Riksföreningen att delta, informera och inspirera vid 

kretskonferenser och temadagar i länet om ämnen som lockar och ger kunskap.  

Övrigt  

• Stötta kretsarna med att göra utskick av enkät till alla medlemmar för att fråga dem 
om de vill aktivera sig och i så fall i vilken verksamhet. Enkäten ska anpassas till 
enskilda kretsars behov.  

Mål  
• Bilda en skogsgrupp och ta fram en skogspolicy.  
• Förbättra kommunikationen mellan kretsarna och länsförbundet.  
• Alla kretsar skall ha en egen hemsida. 


