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Utställare i Parksnäckan kl 12–17  
Kretsar och länsförbund i Naturskyddsföreningen 
Det är inte bara djur och växter som surrar, prasslar och rasslar runt i naturen, det är även 
naturälskande människor som vårdar, njuter av, folkbildar och skyddar skog och mark. Vi 
ser till att naturen omkring oss får en röst! 

Är du intresserad av vad som händer ute i landet eller vill komma i kontakt med 
Naturskyddsföreningen på din ort?  
Träffa oss alla här på plats! 

Undrar du vad just du kan göra för att vara en riktigt bra naturkraft!  
Experter och engagerade medlemmar från våra nätverk vet. 
Klimat-upplysningen: Klimatnätverket.  
Här finns en solcellsdriven mobil-laddningsstation igång. Kom och prata med oss medan 
din telefon snabbladdas av solen! Klimatfrågan är global och klimatnätverket nationellt, men då mycket av klimatpåverkan sker där vi bor, 
jobbar och handlar finns det lokala och regionala klimatgrupper. De driver på i regionala frågor, ordnar utbildningar med mera. Finns det en 
grupp där du bor är det bara att hänga på! Du kan också tillsammans med andra medlemmar i nätverket starta en arbetsgrupp, lokalt eller 
inom ett specifikt område som just du brinner för. 
  
Handla miljövänligt-upplysningen: Handla Miljövänligt-nätverket knyter samman oss som vill agera för hållbar konsumtion –dela grejer 
med varandra eller visa producenter och butiker vad vi vill ha. Nätverket har funnits i 25 år och består av nästan 1000 personer.  Vår största 
aktivitet är Miljövänliga Veckan som hålls på hösten varje år. Då bubblar det av engagemang, och det ger resultat! Innan Miljövänliga Veckan 
1995 såldes inte ett enda ekologiskt kaffe i livsmedelsbutikerna. Efter veckan fanns det tio sorter. På våren anordnar vi klädbytardagar på 
runt om i landet. I år har Miljövänliga veckan vi nytt tema ”Ta till vara på det vi har”. Kom och hör mer om detta och hur vi kan ”Fixa grejen” 
tillsammans, laga och vårda alla våra prylar för att minska vår konsumtion. 

Skogs-upplysningen: Skogsnätverket. Tillsammans startar vi aktioner för att lyfta skogsfrågor och rädda våra skogar. Du 
är välkommen att vara med som volontär på inventeringarna, komma med egna initiativ och engagera dig i en 
skogsgrupp, eller bara ta del av informationen som delas i nätverket. Lokala skogsgrupper jobbar mycket med verktyg 
som namninsamling, debattartiklar, kurser i artbestämning och inventering samt olika typer av politikerpåverkan för att 
bevara och skydda närliggande skogar. Igenom nätverket kan olika verktyg delas och utvecklas mellan olika grupper 
vilket ökar styrkan i vårt arbete. 

Havs-upplysningen: Havsnätverket. I havsnätverket kommer du i kontakt med 600 medlemmar inom 
Naturskyddsföreningen som är intresserade av havsmiljön. Vi driver gemensamma kampanjer, utbyter kunskap, ordnar utbildningar och 
inspirerar varandra. 

Kemikalie-upplysingen: Kemikalienätverket. Kemikalienätverket består av över 1200 ideellt aktiva medlemmar i Naturskyddsföreningen. 
Tillsammans arbetar vi för att sprida kunskap om exponeringen av farliga kemikalier som människor och miljö utsätts för, över hela 
världen. Samt ger tips och råd hur man ska undvika farliga kemikalier på bästa sätt.Det gör vi bland annat genom kartläggningar och 
undersökningar, seminarier, omvärldsbevakning, debattartiklar, kontakter med myndigheter och företag, samt olika aktiviteter riktade mot 
allmänheten. 

Mat- och Jordbruks-upplysningen: Mat- och jordbruksnätverket. Exempel på aktiviteter som ordnas i nätverket är kurser och studiebesök 
om ekologisk odling och biogas, lokal matmarknad, Hagens dag, Ängens dag, naturguidning i odlingslandskapet, ekologiska 
matlagningskurser, solidaritetsarbete och vängrupper i Syd. 

Miljörätts-upplysningen: Miljörättsnätverket. Ofta får vi information från våra lokalföreningar, kretsar, runt om i landet om ärenden som är 
på gång. Det kan exempelvis handla om avverkning av en skyddsvärd skog, bebyggelse i strid mot strandskyddet eller etablering av ett 
vattenkraftverk i en strömbiotop med öring och flodpärlmussla. Kretsarna kan själva driva rättsfall i domstolarna och överklaga domar som 
strider mot miljölagarna. Ibland är det alltså kretsarna som processar i målen och ibland är det juristerna på riksföreningen som för 
föreningens talan i målen eller överklagar domar som inte tar tillräcklig hänsyn till miljön.


