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● Länsförbundet ska ha rollen att yttra sig i frågor som rör hela eller delar av länet samt 
i frågor av mer principiell art. Länsförbundet ska bland annat svara på remisser och 
vara beredda att vid behov nyttja sin talerätt enligt Miljöbalken.  
Länsförbundets styrelse, främst arbetsutskottet (AU), och verksamhetsledaren på 
Kansli Mitt bistår kretsar vad gäller yttranden och överklaganden.  
 

● Det ska vara roligt och ge mycket energi och inspiration att jobba ideellt i 
Naturskyddsföreningen. Eftersom deltagarna i AU inte kunnat avvara tid i önskad 
omfattning behöver vi arbeta för ett starkare AU, med bättre förutsättningar att driva 
verksamheten. Till exempel tydligare rollfördelning. 
Vi fortsätter verka för att tyngdpunkten för arbetsgivaransvaret bör ligga på Riksnivå. 
Rekvirering av ersättning för utlägg ska underlättas.   

● Vi ska alla bli bättre på att värva medlemmar vid våra aktiviteter. Länsförbundet ska 
satsa på ökad medlemsvärvning och ordna aktiviteter där medlemmar ur olika kretsar 
får lära och inspireras av varandra. Målet är att öka medlemstalet till 3500 under 
2017  

● Länsförbundet ska fortsätta att särskilt stödja kretsarna i Härjedalen, men även 
kretsarna i Ragunda, Bräcke och Berg så att deras utåtriktade verksamhet ökar och 
fungerande styrelser kan bibehållas och bildas.    

● Naturskyddsföreningarna i länet ska arbeta för att synas i media i form av 
debattartiklar, insändare och reportage.  

● Vi ska alla bli bättre på att påverka politiker och andra makthavare, samt institutioner. 
Vår kompetens och höga förtroende gör att vi bör vara en värdefull samtalspart i de 
flesta sammanhang som rör natur och miljö. Vi ska bli mer offensiva genom att själva 
bjuda in oss till viktiga samtal och efterfråga kontinuerliga planeringsmöten. 
Länsförbundet ansvarar särskilt för kontakten med bl a länets riksdagspolitiker, 
länsstyrelse, kommuner och Region Jämtland Härjedalen. 
 

● Länsförbundet ska endast i liten omfattning själva anordna naturguidningar, utflykter 
med mera, men ska bistå och samordna kretsarnas arbete med denna viktiga 
verksamhet genom att anordna kurser och utbildningar.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Skog, vatten, gruvdrift, rovdjur, biologisk mångfald, klimat och energi är 
nyckelområden där länsförbundet ska fokusera.  

● Länsförbundet ska arbeta med stödja kretsarna att agera mot avverkning av 
värdefulla skogar och den fjällnära skogen. Med anledning av nyckelbiotopsstoppet 
verkar vi för att tillsammans med andra drabbade län få till stånd inventeringar. 
Aktiviteter i samband med Strangnellfastigheterna ska initieras.  

● Länsförbundet skall arbeta med att stödja kretsarna att agera i fall som strider mot 
strandskyddet.   

● Länets rovdjursförvaltning har den senaste tiden svängt kraftigt till nackdel för våra 
större rovdjur. Länsförbundet ska såväl i Viltförvaltningsdelegationen som i mer 
utåtriktade sammanhang agera för ett landskap där rovdjuren är ett naturligt inslag 
och kan fylla sin viktiga ekologiska funktion.   

● Länsförbundet ska fortsatt fokusera på miljögiftsproblematiken och koppla aktiviteter 
till detta.   
 

● Länsförbundet ska lyfta klimatfrågan exempelvis för att främja tåg och fossilfria 
bränslen. En skoterpolicy ska tas fram. 
  

● Länsförbundet ska ha en aktiv roll i energidiskussionen och alltid föra fram 
energieffektivisering eller energisparande som för att minska energiproduktionens 
miljöpåverkan. Länet är redan idag en stor nettoexportör av förnybar energi. Mot 
bakgrund av de globala klimathoten ser vi att det finns potential att ytterligare öka vår 
produktion med utgångspunkt från biomassa och vind. De miljökrav vi ställer vid 
nyetablering ska vara tuffa och relevanta utifrån föreningens intresseområden.   

● Länsförbundet ska fortsätta med att bidra till att starkt agera mot prospektering i 
alunskiffer och mot de planer som finns på att bryta uran och vanadin. Arbetet ska 
ske i nära samarbete med andra föreningar och aktörer.   

● Länsförbundet verkar för förbättrad minerallagstiftning och en hög aktsamhet 
gällande gruvbrytning i allmänhet i samverkande med andra länsförbund och riks.           
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