
Uppsala Naturfest 15 juni: En skön, grön dag för dig och naturen 
Välkommen till en inspirerande dag för alla om natur och miljö. Vi bjuder på naturupplevelser, 
politikerdebatt, miljökunskap, hållbara tips, levande musik och mycket mer.  
Kom till Parksnäckan i Stadsträdgården och fyll på med naturkraft! 

Axplock ur programmet 
Aktiviteter och utställare i Stadsparken kl 12.00–15.00: 
• Naturfalken: Känner du igen och kan namnen på tio eller 20 arter? Då har du goda möjligheter att 

förtjäna Naturskyddsföreningens nya utmärkelse Naturfalken.  
• Hållbara Uppsala: Hur ser Uppsalas landsbygd och stad ut med mindre konsumtion, mer lokala 

kretslopp och utan fossila bränslen? 
• Kom och mata och umgås med djuren och deras ungar med 4h i Uppsala. 
• Betting on climate uncertainty: Reviewing Sweden’s contribution to 

Paris. Klimatföreläsning med Kevin Anderson, gästprofessor vid CEMUS, Uppsala universitet 
samt professor i energi och klimatförändringar, University of Manchester. 

• Bygg ett vildbihotell och inspireras till hur du kan ta hand om bina. 

”Mini-Almedalen” i Parksnäckan. En miljöpolitisk debatt kl. 15.00–16.30 

• Debatten kommer att fokusera på miljöpolitiken efter valet. Vi tar avstamp i de utvärderingar 
Naturskyddsföreningen gjort av miljöpolitiken under den gångna mandatperioden och blickar 
framåt mot de kommande fyra åren. Deltagare, som samtliga är riksdagsledamöter: Åsa Westlund 
(S), Jesper Skalberg Karlsson (M), Maria Weimer (L), Stina Bergström (MP) 

• Efter debatten om den rikstäckande miljöpolitiken intas scenen av lokala politiker för en diskussion 
om lokal miljöpolitik bortom valet. Vi räknar med en stor publik bestående av både en allmänhet från 
Uppsala och Naturskyddsföreningens aktiva från norr till söder. Deltagare: Therez Ohlsson (M), Maria 
Gardfjell (MP), Stefan Hanna (C ), Hanna Victoria Mörck (V) och Rafael Waters (S). 
Debatten modereras av Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl, 
Naturskyddsföreningen Uppsalas ordförande Per Hedberg och Staffan Lindberg. 

• Grillarna tänds och musikkvällen drar igång kl. 16.30–19.00 

Läs mer och se hela programmet för dagen här.  

För mer information, kontakta projektledare 
Kristina Keyzer, kristina.keyzer@naturskyddsforeningen.se, 070-237 19 33 
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