
Verksamhetsplan 2021
Antagen på länsstämman 2021-04-21

Länsförbundets syfte
Naturskyddsfö� reningens la�nsfö� rbund i Va� sternörrland ska enligt sina stadgar:

 arbeta fö� r Naturskyddsfö� reningens syften
 inventera det regiönala utbildningsbehövet öch erbjuda utbildning
 stö� dja öch utveckla kretsverksamheten 
 samördna det regiönala miljö� - öch naturva� rdsarbetet

Inriktning
Inriktningen av la�nsfö� rbundets arbete ska fö� lja Naturskyddsfö� reningens 
Framtidsstrategi antagen av rikssta�mman i Uppsala 2018. I Framtidsstrategin anges fem 
ma� lömra�den: Luft, Skög öch Mark, Sjö� ar, vattendrag öch hav, Samha� llsömsta� llning samt 
En stark öch inflytelserik örganisatiön. 
Inöm la�net ska vi under 2021 arbeta fra�mst med Skög öch Mark, Klimat samt med att 
sta� rka va� r örganisatiön. En av de viktigaste uppgifterna a� r att stö� dja de lökala kretsarna.

Skog och mark
Naturskyddsfö� reningen Va� sternörrland ska delta i arbetet med det regiönala skögs-
prögrammet, i det skögliga sektörsra�det, i styrelsen fö� r Strangells stiftelse samt i la�nets 
viltfö� rvaltningsdelegatiön.  I ö� vrigt ska la�nsfö� rbundet fö� lja debatten i skögsfra� gör öch 
agera fö� r att ö� ka naturha�nsynen i skögsbruk öch jördbruk. La�nsfö� rbundet ska öcksa�  
uppmuntra kretsarna att ördna aktiviteter fö� r att sprida naturka�nsla öch kunskap öm 
skögens va� rden. La�nsgemensamma aktiviteter ska öm mö� jligt att arrangeras, tex. 
inventeringskurser. 

Jördbruksfra� gör: Vi ska stimulera till aktiviteter med köppling till pöllinerande insekter  
samt bevarande av a�ngsmarker. Vi ska ha förtsatta köntakter med LRF. 

Klimat
Klimat a� r ett delömra�de inöm ma� lömra�de Luft. La�nsfö� rbundet ska inöm detta ömra�de 
bevaka energi- öch klimatfra� görna gentemöt de regiönala myndigheterna (Regiön 
Va�sternörrland öch La�nsstyrelsen).

La�nsfö� rbundet ska öcksa�  stö� dja de lökala kretsarna i deras klimatarbete. Detta kan ske 
genöm att sprida ide3er öch inspiratiön öm hur man arbetar i andra kretsar inöm la�net 
öch landet, samt genöm att uppmuntra öch initiera samarbete med andra aktö� rer söm 
kan finnas inöm kretsens verksamhetsömra�de, söm Klimataktiön, Fridays för Future 
eller Omsta� llningsrö� relsen. 



La�nsfö� rbundet ska, tillsammans med O5 rnskö� ldsvikskretsen, planera öch genömfö� ra ett 
energi- öch klimatsympösium under hö� sten 2021 eller va� rvintern 2022.

En stark och inflytelserik organisation
Naturskyddsfö� reningen i Va� sternörrland har  ungefa� r 4000 medlemmar i 5 lökala 
kretsar: Sundsvall-Å9 nge, Timra� , Ha� rnö� sand, Hö� ga Kusten-Å9 dalarna samt O5 rnskö� ldsvik. 
Åktiviteten i kretsarna varierar mycket öch en viktig uppgift fö� r la�nsfö� rbundet a� r att 
stö� dja kretsarnas arbete. 

Det a� r en mycket liten andel av medlemmarna söm a� r aktiva i det lökala arbetet. En 
viktig uppgift a� r att fa�  fler medlemmar att bli aktiva, bla fö� r att kunna ö� ka 
Naturskyddsfö� reningens inflytande.

Ledamö� ter i la�nsfö� rbundets styrelse ska öm mö� jligt besö� ka alla kretsar minst en ga�ng 
per a� r. De ledamö� ter söm besö� ker en krets ska helst vara persöner söm inte a� r medlem i 
kretsen.

Fö� r att ge kretsarna inspiratiön, kunskaper öch del av andra kretsars arbete ska 
la�nsfö� rbundet varje a� r arrangera en kretskönferens, ibland tillsammans med Ja�mtland. 

La�nsfö� rbundet ska stimulera till ö� kad kömmunikatiön mellan la�nsniva�  öch kretsar pa�  
ölika sa� tt, tex. via söciala media. La�nsfö� rbundet ska tillsammans med Ja�mtland ge ut ett 
regiönalt nyhetsbrev fö� r att införmera öm la�nsfö� rbundens öch kretsarnas verksamhet. 

Utöver detta ska länsförbundet:

*  Bevaka regiönala miljö� fra� gör öch aktivt pa�verka La�nsstyrelsen, Skögsstyrelsen öch 
regiön Va�sternörrland.
*  Bevaka öch svara pa�  remisser.
*  Samarbeta med ö� vriga la�nsfö� rbund i Nörrland i fra� gör söm berö� r flera la�n.
*  Dela ut ett miljö� pris varje a� r.

Regionkansli Mitt 
La�nsfö� rbundet driver ett regiönkansli tillsammans med Ja�mtland-Ha� rjedalen. 
La�nsfö� rbundet a� r sedan 1 juli 2019 arbetsgivare fö� r ansta� lld persönal. Ånsvarig fö� r 
kansliverksamheten a� r Kansli-styrgruppen, söm har 2 repr fra�n vardera la�net. En 
sa� rskild verksamhetsplan finns fö� r regiönkansliet.

Representation i olika grupper
Strangells Stiftelse: Lasse Bengtssön, ersa� ttare Jan-Olöf Tedebrand. 
Viltfö� rvaltningsdelegatiönen: Lasse Bengtssön öch Wiltrud Daniels, ersa� ttare Maria 
Danvind öch Bengt Ållberg. 
Skögliga sektörsra�det: Åndrö Stenman, ersa� ttare Susanne Rantakökkö.
Styrgrupp fö� r regiönalt skögsprögram: tf  Maria Danvind
Vattenra�det Å9 ngermana� lven:  vakant
Vattenra�det Nörra Å9 ngermanland: Åndrö Stenman



Kontaktpersoner för olika ämnesområden 

Skög:  Lasse Bengtssön, Maria Danvind, Åndrö Stenman
Vatten:   vakant
Vindkraft:  Åndrö Stenman
Rövdjur:  Maria Danvind
Trafik- öch planfra� gör:  Bjö� rn Åbelssön
Energi- öch klimatfra� gör:  Åndrö Stenman
Jördbruk/a�ngsmark:  Staffan Landströ� m
Strandskyddsfra� gör:  Jan Bengtssön 
 

Länsförbundets årsstämma ska ha� llas senast i maj ma�nad varje a� r. Kretsarna a� r i tur 
öch ördning va� rdar fö� r a� rssta�mman enligt fö� ljande prelimina� ra plan: 2021 O5 rnskö� ldsvik,
2022 Hö� ga Kusten-Å9 dalarna, 2023 Ha� rnö� sand, 2024 Timra� , 2025 Sundsvall-Å9 nge.

Styrelsen fö� r la�nsfö� rbundet Naturskyddsfö� reningen i Va� sternörrland.


