
 
      
 
 
 
Styrelsen har av årsmötet 2016 fått i uppdrag att ta fram mål för Naturskyddsföreningen 
i Göteborg. I detta arbete har styrelsen utgått från de värdegrunder och mål som 
riksföreningen tagit fram och ingår i de verksamhetsriktlinjer* som antagits av 
Naturskyddsföreningens riksstämma 2014. Mål har satts upp inom de nationellt 
prioriterade verksamhetsområdena, och i styrelsens förslag har vi behållit samma 
struktur och i mycket även samma mål, dock ofta med en liten annan formulering, men 
också lagt till eller strukit specifika punkter.  
 
I bifogat dokument beskrivs huvudinriktningen i Naturskyddsföreningens 
verksamhetsriktlinjer och föreningens värdegrunder innan själva förslaget till Mål 
presenteras. Förslaget har under tiden november 2016 – februari 2017 varit på remiss 
till intressegrupperna och även presenterats på föreningens hemsida för synpunkter 
från medlemmarna. Styrelsen lägger nu fram bifogat förslag till ”Mål för 
Naturskyddsföreningen i Göteborg” för beslut vid årsmötet 2017.  
 
 
 
*) http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/foreningsdokument/Verksamhetsriktlinjer%20__2015-2018.pdf 
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VERKSAMHETSRIKTLINJER FÖR NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

Miljötillståndet på planeten är alarmerande. Det är enorma utmaningar föreningen står inför och vi ska möta dem 

med en lika stor mobilisering. Verksamhetsriktlinjerna (VRL), har antagits av stämman, tar sikte på denna 

utmaning. De är till för att på en övergripande nivå prioritera riksföreningens verksamhet och ger en tydlig bild 

av vilka frågor som ges högsta tyngd under perioden och hur föreningen framförallt ska arbeta.  

Grunden för VRL är föreningens stadgar som säger att föreningen ska:  

 verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,  

 verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas e er naturens förutsättningar,  

 väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av 

värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt.  

 bedriva aktiv föreningsverksamhet över hela landet,  

 bedriva egen informations- och bildningsverksamhet, bland annat genom utgivande av en 

medlemstidskrift,  

 verka för fördjupad undervisning om livets villkor på jorden såväl vid skolor som i det fria 

folkbildningsarbetet,  

 söka samarbete med andra organisationer och stimulera till internationella insatser inom sitt verksam-

hetsfält.  

Verksamhetsriktlinjerna avspeglar tre värdegrunder för föreningens verksamhet:  

Att rädda naturens liv  

När naturen skövlas blir världen fattigare. En rik natur är livsviktig för välfärden för den växande befolkningen. 

Därför arbetar vi för att den biologiska mångfalden ska bevaras och få utvecklas. Lika viktigt är att stå upp för 

naturens rätt att existera för sin egen skull.  

Att främja människors hälsa  

När miljögi er sprids och klimatet förändras hotas människors hälsa. Och när de gröna miljöerna försvinner blir 

tillvaron fattigare. Därför arbetar vi mot försämrad miljökvalitet men också för naturupplevelser och rika na- 

turmiljöer där människor bor och vistas.  

Att verka för global solidaritet  

Miljökrisen och fattigdomen är gigantiska utmaningar som alla delar. Solidaritet mellan och inom generationer 

är avgörande för en hållbar utveckling. Därför samverkar vi globalt för en hållbar användning och rättvis fördel- 

ning av planetens resurser.  

 

 

 

 



FÖRSLAG TILL  

MÅL FÖR NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

I GÖTEBORG 

Omställning till hållbar utveckling  

Föreningen ska verka för:  

 kraftfulla hållbara investeringar som stärker ekosystemtjänsterna, underlättar för människor att leva och 

konsumera med mindre miljöpåverkan.  

 slutna kretslopp, och begränsningar för uttag och användning av ändliga resurser.  

 fördjupad debatt om välfärd, tillväxt och utveckling som ska leda till hållbar materiell konsumtion.  

 mobilisering av medlemmar, samarbetsorganisationer och allmänhet för att skapa ett starkare 

opinionstryck som leder till ökad politisk påverkan.  

Prioriterade natur- och miljöfrågor  

KLIMATFÖRÄNDRINGAR  

Föreningen ska verka för:  

 att Sverige och Göteborgs stad blir föregångsland i klimatomställningen, genom att anta en kraftfull 

politik för att minska utsläppen av växthusgaser till nära noll 2030 och verka för en snabb minskning av 

konsumtionsrelaterade utsläpp 

 en snabb omställning till ett hållbart, effektivt och helt förnybart energisystem.  

 ett hållbart och fossilfritt transportsystem där nödvändigheten av transporter minskar, genom att arbeta 

mot stadsutglesning, och för fler cykelvägar och utbyggd kollektivtrafik;  

MARINA EKOSYSTEM OCH FISKE  

Föreningen ska verka för:  

 att fisket ska bedrivas utan destruktiva metoder.  

 att vattenbruk blir miljömässigt och socialt hållbart, och att foderfisket inte utarmar ekosystem eller 

livsmedelstrygghet.  

 att hotade och värdefulla vattenekosystem, arter och bestånd fredas och ges möjlighet till återväxt, 

genom bland annat skydd av fler områden med effektiva fiskeregleringar samt säkerställa fria 

vandringsvägar för fisk.  

 att konsumtion av hotade eller ohållbart fiskade/odlade fiskar och skaldjur, inklusive jätteräkor, upphör. 

genom  

 att tillförseln av näringsämnen, miljögifter och skräp till  Västerhavet minskar. 

 

 

 

 



MILJÖGIFTER I SAMHÄLLE OCH NATUR  

Föreningen ska verka för:  

 en ökad förståelse bland allmänheten och beslutsfattare om kopplingen mellan miljögifter, hälsa och 

natur.  

 få till stånd åtgärder och begränsningar av farliga kemikalier som framförallt barn utsätts för i sin 

vardagsmiljö.  

 en förbättrad konsumentinformation om farliga kemikalier och alternativ till dessa, såväl om och på 

produkter som i andra kanaler, genom påverkansarbete och grön konsumentmakt.  

SKOG  

Föreningen ska verka för:  

 att få till stånd en ny skogspolitik som leder till att riksdagens miljökvalitetsmål uppnås, genom 

påverkan på beslutsfattare.  

 att alla barn och vuxna vistas mer i skogen på skoltid och fritid och har god tillgång till naturområden 

 att öka förståelsen för att värna skogens många värden.  

 att skydd och vård av naturområden och särskilt värdefulla skogar säkerställs. 

 att skötseln av stadsnära skogar och grönområden inriktas mot naturvård och rekreation. 

 att skogsbruket ska bedrivas på ett hållbart sätt. 

JORDBRUK OCH LIVSMEDELSTRYGGHET  

Föreningen ska verka för:  

 global livsmedeltrygghet genom att arbeta för strategier och styrmedel för ekologisk produktion.  

 att ett livskraftigt svenskt ekologiskt lantbruk utvecklas i hela landet, genom att påverka nationell och 

kommunal politik. 

 att allt fler människor äter mer grönt, minskar sin köttkonsumtion och väljer ekologiska livsmedel. 

 att åkermarken och dess kvalitet bevaras och förbättras, vilket bland annat innefattar att odlingsmarken 

inte ska exploateras och spridning av t ex avloppsslam ska upphöra.  

 att jordbrukspolitik och andra styrmedel ger ersättning till ekosystemtjänster, inklusive biologisk 

mångfald, och andra samhällsvärden, samtidigt som förorenaren åläggs att betala för sin miljöpåverkan, 

t ex genom miljöavgifter på kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel.  

 


