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Verksamhetsplan 2020 
Antagen på länsstämman 2020-05-09 

Länsförbundets syfte 
Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland ska enligt sina stadgar 

· arbeta för Svenska Naturskyddsföreningens syften 
· inventera det regionala utbildningsbehovet och erbjuda utbildning 
· stödja och utveckla kretsverksamheten 
· samordna det regionala miljö- och naturvårdsarbetet 

Inriktning 
Inriktningen av länsförbundets arbete ska följa Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi 
antagen av riksstämman i Uppsala 2018. I Framtidsstrategin anges fem målområden:  

Luft, Skog och Mark, Sjöar, vattendrag och hav, Samhällsomställning samt En stark och 
inflytelserik organisation. Inom länet kommer vi under 2020 att arbeta främst med Skog och 
Mark, Klimat (Luft) samt med att stärka vår organisation. En av de viktigaste uppgifterna är 
att stödja de lokala kretsarna. 

Skog och mark 
Naturskyddsföreningen Västernorrland ska delta i arbetet med det regionala 
skogsprogrammet, i det skogliga sektorsrådet, i styrelsen för Strangells stiftelse samt i 
länets viltförvaltningsdelegation. Även i övrigt ska länsförbundet följa debatten i skogsfrågor 
och agera för att öka naturhänsynen i skogsbruk och jordbruk. Länsförbundet ska också 
uppmuntra kretsarna att ordna aktiviteter för att sprida naturkänsla och kunskap om skogens 
värden. Länsgemensamma aktiviteter kan komma att arrangeras. 

Det regionala skogsprogrammet 
Skogsstyrelsen arbetar tillsammans med länsstyrelsen och region Västernorrland med ett 
regionalt skogsprogram. Vi deltar i det arbetet för att försöka öka förståelsen för hur viktigt 
det är med förbättrad och ökad naturhänsyn, ökat områdesskydd samt ökad användning av 
alternativa skogsbruksmetoder (t.ex. hyggesfritt skogsbruk). 

Skogliga sektorsrådet 
Skogliga sektorsrådet är rådgivande till Skogsstyrelsen. Syftet med rådet är att medverka till 
erfarenhetsutbyte och dialog mellan olika intressenter, ge möjlighet till insyn och synpunkter 
på Skogsstyrelsens arbete, samt initiera egna frågeställningar och ärenden. Även här ska vi 
verka för förbättrad och ökad naturhänsyn, ökat områdesskydd samt ökad användning av 
alternativa skogsbruksmetoder. 

Viltförvaltningsdelegationen 
I Viltförvaltningsdelegationen ska vi verka för livskraftiga nivåer på rovdjursstammarna. Vi 
ska också uppmärksamma älgbetesskadorna, som är betydligt större än de skador som 
rovdjuren orsakar. Den alltför höga älgpopulationen innebär mycket omfattande betesskador, 
som på sikt hotar en mängd skogsarter. Betesskadorna medför också minskad tillväxt, vilket 
är mycket negativt för klimatet. 



Maria och Eric Strangells stiftelse för natur- och djurskydd 
Stiftelsen förvaltar kvarlåtenskapen efter Ingeborg Strangell. Styrelsen för stiftelsen består av 
fem ledamöter, med personliga suppleanter som utses av länsförbunden. Gävleborgs och 
Västernorrlands länsförbund har varsin ledamot, Jämtlands länsförbund har två ledamöter 
och föreningen Djurens Rätt har en ledamot. Stiftelsen är ägare till sex skogsfastigheter, 
varav tre i Östersunds kommun och en i vardera Nordanstigs, Ånge och Krokoms kommuner. 
Den sammanlagda arealen är knappt 600 hektar. Stiftelsen förvaltar även en nära Lit belägen 
fastighet (på nästan 1200 ha) som formellt tillhör Naturskyddsföreningen Jämtland. Vi ska i 
styrelsen verka för att de medel som stiftelsen delar ut går till verksamheter som gynnar den 
biologiska mångfalden och skapar ökad förståelse för skogens naturvärden. 

Jordbruksfrågor 
Vi ska stimulera till aktiviteter med koppling till pollinerande insekter (främst bin) samt 
bevarande av ängsmarker. Vi ska ha fortsatta kontakter med LRF.  

Klimat 
Klimat är ett delområde inom målområde Luft. Naturskyddsföreningen Västernorrland ska 
inom detta område främst stödja de lokala kretsarna i deras klimatarbete samt bevaka 
energi- och klimatfrågorna gentemot de regionala myndigheterna (Region Västernorrland och 
Länsstyrelsen). 

Stödet till de lokala kretsarnas klimatarbete måste anpassas till kretsarnas olika situation, 
förutsättningar och önskemål. Men länsförbundet ska försöka få alla kretsar att 
åstadkomma åtminstone någon aktivitet i rikskampanjen Hela Sverige ställer om, gärna 
kopplat till klimatfrågan under 2020. Detta kan ske genom att sprida idéer och inspiration om 
hur man arbetar i andra kretsar inom länet och landet, samt genom att uppmuntra och initiera 
samarbete med andra aktörer som kan finnas inom kretsens verksamhetsområde, som 
Klimataktion, Fridays for Future eller Omställningsrörelsen.  

Länsförbundet ska, tillsammans med Örnsköldsvikskretsen, planera och genomföra ett 
energi- och klimatsymposium under 2021. 

En stark och inflytelserik organisation 
Naturskyddsföreningen i Västernorrland har 4000 medlemmar i 5 lokala kretsar: Sundsvall-
Ånge, Timrå, Härnösand, Höga Kusten-Ådalarna samt Örnsköldsvik. Aktiviteten i kretsarna 
varierar mycket och en viktig uppgift för länsförbundet är att stödja kretsarnas arbete.  

Det är en mycket liten andel av medlemmarna som är aktiva i det lokala arbetet. En viktig 
uppgift för att öka Naturskyddsföreningens inflytande, är att få fler medlemmar att bli aktiva. 
Under året ska länsförbundet inleda diskussioner med kretsarna på vilket sätt vi kan förbättra 
kontakten med våra icke aktiva medlemmar. Fler aktiva gör även styrelsernas arbete mindre 
betungande. 

Regionens verksamhetsutvecklare och ledamöter i länsförbundets styrelse ska besöka alla 
kretsar minst en gång per år, företrädesvis på styrelsemöten, årsmöten eller i samband med 
kretsens aktiviteter. De ledamöter som besöker en krets ska helst inte vara personer som 
också är medlem i kretsen. 

För att ge kretsarna inspiration, kunskaper och del av andra kretsars arbete ska läns-
förbundet varje år arrangera en kretskonferens. 

Länsförbundet ska tillsammans med Jämtland ge ut ett regionalt nyhetsbrev för att 
informera om länsförbundens och kretsarnas verksamhet. Nyhetsbrevet skickas via mail till 
alla som vill ha det och lämnar in sina mail-adresser. 



Utöver detta ska länsförbundet: 
*  Bevaka regionala miljöfrågor och aktivt påverka länsstyrelsen och region Västernorrland. 
*  Bevaka och svara på remisser. 
*  Samarbeta med övriga länsförbund i Norrland i frågor som berör flera län. 
*  Dela ut ett miljöpris varje år. 
*  Driva ett regionkansli tillsammans med Länsförbundet Jämtland-Härjedalen. 

Regionkansli Mitt  
Länsförbundet är sedan 1 juli 2019 arbetsgivare för den anställda verksamhetsutvecklaren. 
Ansvarig för kansliverksamheten är Kansli-styrgruppen, som har 2 representanter från 
vartdera länet. En särskild verksamhetsplan finns för regionkansliet. 

Representation i olika grupper 
Strangells Stiftelse: Lasse Bengtsson, ersättare Jan-Olof Tedebrand.  
Viltförvaltningsdelegationen: Lasse Bengtsson och Wiltrud Daniels, ersättare Maria Danvind 
och Bengt Allberg. (Dessutom är Susanne Rantakokko representant för friluftslivet, med 
Björn Abelsson som ersättare.) 
Skogliga sektorsrådet: Andro Stenman, ersättare Susanne Rantakokko. 
Styrgrupp för regionalt skogsprogram: Lasse Bengtsson. 
Vattenrådet Ångermanälven/Vapstälven: Pieter Fürst (Vattudalen). 
Vattenrådet Norra Ångermanland: Andro Stenman 

Kontaktpersoner (inom länsförbundet) för olika ämnesområden  
Skog: Lasse Bengtsson, Maria Danvind, Andro Stenman 
Handla miljövänligt: Lisbeth Jakobsson 
Vatten: Christer Borg, Sara Friberg 
Vindkraft: Andro Stenman 
Rovdjur: Maria Danvind 
Trafik- och planfrågor: Björn Abelsson 
Energi- och klimatfrågor: Susanne Rantakokko 
Mångfald och integration: Sara SUN Nordlinder 
Jordbruk/ängsmark: Staffan Landström 
Strandskyddsfrågor:  Jan Bengtsson  

Återkommande aktiviteter 
Länsförbundets årsstämma ska hållas senast i maj månad. Kretsarna är i tur och ordning 
värdar för årsstämman. 

2021 Örnsköldsvik 
2022 Höga Kusten-Ådalarna 
2023 Härnösand 
2024 Timrå 
2025 Sundsvall-Ånge 

Deltagande i nationella aktiviteter, som länsordförandekonferenser vår och höst, riksstämma 
vartannat år och rikskonferens vartannat år. 

Kretskonferens i februari, gemensamt med Jämtlands länsförbund, för kretsstyrelser och 
aktiva medlemmar. 

Möten med viltförvaltningsdelegationen  
Skogliga sektorsrådet  
Möten med vattenråden 
Möten med styrelsen för Strangells stiftelse


