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Verksamhetsidé     
 

Länsförbundet, Naturskyddsföreningen Gävleborg, ska regionalt verka för 

Naturskyddsföreningens syften och bedriva en verksamhet som stämmer överens med 

riksföreningens värdegrund och policys. Länsförbundet har dock sina egna stadgar och sin 

egna verksamhetsplan, vilken årligen revideras. Vidare skall länsförbundet stödja och 

utveckla verksamheten, inventera det regionala utbildningsbehovet och erbjuda utbildning 

samt samordna kretsar, arbetsgrupper, projekt och nätverk i det regionala natur- och 

miljövårdsarbetet. 

 

Grundläggande värderingar och normer 
 

Vi är en demokratisk förening som arbetar på ideell grund för att värna om natur och miljö 

Föreningen agerar utifrån fakta och är lyhörd för ny kunskap samt eftersträvar att inkludera 

nya kompetenser. Vi arbetar för att skydda naturen mot utarmning, förgiftning och 

exploatering. Människan måste även för sin egen skull använda naturen på ett sätt som är 

långsiktigt hållbart. Föreningen är djupt oroad över den massutrotning som nu pågår i världen 

och söker motarbeta denna efter bästa förmåga. 

 

Organisation 
 

Länsstämman 

Länsstämman är högsta beslutande organ.  

 

Styrelsen: 

* Har uppföljningsansvar löpande under året vad gäller verksamhetsplanens mål, vilken 

fastställts av länsstämman. 

* Gör ett tidschema för verksamhetsåret. 

* Har uppföljningsansvar av budgeten och vid behov reviderar denna. 

* Har ansvar för att ta fram attestordning och delegationsordning och vid behov reviderar 

dessa. 

* Kommer med förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år. 

* Har möten cirka 6 gånger per år varav några sker via telefon. 

* Erbjuder två medlemsträffar, på länsstämma respektive kretskonferens. 

* Deltar i riksföreningens aktiviteter. 

 

Arbetsgrupperna: 

* Sköter den löpande verksamheten inom sitt område inom ramen för gällande policys. 

* Kan söka medel för sin verksamhet av länsförbundet.  

* Bör där det är möjligt delta i nationella nätverk. 
 

Kretsar 

Det lokala arbetet bedrivs inom kretsar. Varje krets har sin egna styrelse och organiserar sin 

egen verksamhet utifrån sin tolkning av Naturskyddsföreningens stadgar och policys. 

 



 
 

Regionkansli Gävle-Dala 

Naturskyddsföreningen i Gävleborg och Dalarna har ett gemensamt kansli i Mora sedan 

2015. Kansliet är postmottagare och kanslisten är behjälplig med mycket av föreningens 

administration och kommunikation. Kansliet har en styrgrupp med två representanter från 

respektive länsförbund. 

 

Länsförbundets prioriteringar under 2020 
 

Naturskyddsföreningens framtidsstrategi - Verksamhetsriktlinjer 2019-2022 

Under senaste riksstämman antogs nya verksamhetsriktlinjer för föreningen, vilka gäller 

under detta liksom kommande två år. Dessa kommer därför att inkluderas i  länsförbundets 

verksamhet under samma tidsperiod. 

Prioriteringarna för 2019-2022 ser ut som följer: 
 

1. Atmosfären - Ren luft och begränsad klimatpåverkan 

2. Landbaserade ekosystem - Livskraftig natur i skog och mark 

3. Akvatiska ekosystem - Livfulla vatten från källa till hav 

4. Människan - Miljökloka människor i hållbara samhällen 

5. Föreningens resurser - En stark och inflytelserik organisation 
 

I Framtidsstrategin (se Bilaga 1) finns det även beskrivet hur verksamheten ska bedrivas 

inom respektive målområde.  
 

Stöd till verksamheten 

Styrelsens ledamöter ska ha rollen som förmedlande länk mellan NFG och kretsarna, och 

mellan kretsarna och arbetsgrupperna. Uppgiften är att informera om NFG:s verksamhet och 

ta del av kretsarnas och arbetsgruppers verksamhet och utvecklingsbehov. Detta sker även 

med hjälp av regionkansliet, vilket även är behjälpligt med att sprida goda exempel. 
 

Styrelsen ska arbeta för att det finns fungerande arbetsgrupper inom följande 

sakområden: 

Handla miljövänligt (HMV) 

Hav, sjöar och vattendrag  

Skog 

Viltvård och rovdjur 

Vindkraft/Energi 

Ängar (fäbodar/vägkanter m.m.) 
 

 

HMV Gävleborg jobbar framförallt för att kommunicera mellan länets HMV-intresserade 

medlemmar och att verka för att underlätta genomförande av riks anordnade aktiviteter.  
 

Gävle-Dala Havs- och sötvattengrupp arbetar länsövergripande med både akvatiska och 

limniska system och söker förmedla kunskapen om dessa till allmänheten och få fler 

intresserade av vattenfrågorna. Under 2019 gav gruppen ut elektroniska nyhetsbrev till sina 

medlemmar ungefär var tredje månad, vilket är målet även under 2020. 
 

Skog är ett fortsatt prioriterat sakområde och de arbetsmetoder som utvecklades inom 

skogsprojektet ska användas även under 2020. Vi ska kunna göra akuta insatser om vi 

upptäcker avverkningsanmälningar inom känsliga områden. Vi ska ha minst tre lokalt 

ordnade exkursioner för att höja intresset och kunskaperna om naturvärdena i skogen.  



 
 
 

Viltvårdsgruppen Naturskyddsföreningen Gävleborg (VNG) har som uppgift att arbeta för en 

naturvårdsanpassad och på fakta grundad viltförvaltning i Gävleborgs län 

i enlighet med Naturskyddsföreningens nationella policy gällande rovdjur, jakt och viltvård 

med våra regionala förutsättningar. VNG samlar, utbyter och sprider kunskap och 

information om aktuella viltvårdsfrågor. Arbetsgruppen är styrelsen behjälplig och kan 

bereda ärenden för beslut i frågor som omfattas av länets viltvårdsplaner samt är ett stöd för 

Naturskyddsföreningen Gävleborgs representanter i länets viltförvaltningsdelegation och dess 

referensgrupp. Gruppen förmedlar De 5 Storas nyhetsbrev “Vittring” och är behjälpliga att 

svara på medlemmars frågor. Medlemmar som är rovdjursintresserade och vill få information 

via vårt rovdjursnätverk kan anmäla sig till daniel@fawltytowers.nu. 
 

Vindkraft/Energi är ännu inte en arbetsgrupp, men det finns två sakkunniga med anknytning 

till länsförbundet, vilka kan vara till ett stöd för kretsarna inom länet, Bernt Larsson och Hans 

Levander. 
 

Ängsgruppen (Slåtterängar, vägkanter och jordbruk) är en löst sammansatt grupp av 

medlemmar och kretsaktiva som framförallt bedriver eller önska bedriva slåtter. Under mer 

än 20 års tid har kretsängar slagits med lie i länet, bl.a. Bollnäs, Gävle, Hofors - Torsåker, 

Nordanstig och Voxnadalen. Därtill har en särskild slåtterdag ordnats vid Wij Trädgårdar i 

Ockelbo de senaste två åren med projektpengar från Rikskansliet. Per-Olof Erickson är 

sakkunnig och Denise Fahlander är kontaktperson. Gruppen hanterar också frågor om 

fäbodar, jordbruk och mat. 
 

Projekt 

Styrelsen ska under året stödja arbetet inom följande projekt: 

Länsöverskridande vattenstudiecirkelserie, vilken sträcker sig över hela 2020 (sista dag för 

slutredovisning av projektet är 31 januari 2021). 
 

Remisser, yttranden, motioner, överklaganden 

Länsförbundets styrelse: 

* Formulerar egna yttranden i regionala samhällsfrågor.  

* Ger stöd och samordnar yttranden från kretsar och arbetsgrupper. 

* Följer upp inskickade yttranden och motioner. 

* Formulerar vid behov överklaganden inom de frågor där föreningen har talerätt. 

 

Utbildning 

Länsförbundet ser till att genomföra ledarutveckling för aktiva medlemmar inom länet. 

Studiefrämjandet är länsförbundets samarbetspartner när det gäller utbildningar. 

Länsförbundet deltar i nationella och regionala natur- och miljöseminarier. 

Länsförbundet erbjuder utbildning till medlemmar. 

 

PR – information 

Länsförbundet ska i samarbete med regionkansliet: 

* Stödja kretsars och arbetsgruppers utveckling och marknadsföring, internt och externt. 

* Uppdatera och hålla länsförbundets hemsida och Facebooksida aktuell. 

* Komma med löpande information externt och internt såsom information från möten med 

myndigheter m.m. 

* Dela ut ett årligt miljöpris. 

daniel@fawltytowers.nu


 
 

Aktiviteter - Samarbete 

Länsförbundet ska: 

* fortsätta samarbetet med myndigheter och andra organisationer som Studiefrämjandet, 

Rovdjurscentret och Älvräddarna. 

* delta i och stötta lokala naturvårdssatsningar, klimataktiviteter samt aktiviteter för 

Omställning. 

* deltaga i Leadersamarbeten. 

* vara en aktiv del av arbetet med biosfärsområde Nedre Dalälven respektive Voxnadalen. 

* uppmärksamma frågor kring invasiva/främmande arter som utgör ett hot mot biologisk 

mångfald. Bidra till lokala aktiviteter.  

 

Uppföljning 
 

Styrelsen ska följa upp denna VP vid minst ett tillfälle under året. 


