
 

 

 

Vision: Kronoberg - ett län där djur, natur och 

människor mår bra - nu och i framtid 
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Prioriterat målområde Strategi Aktivitet När Ansvar 

1. Levande 
skogar, friska 
vattendrag och 
biologisk 
mångfald 

1.1 Verka för att 
skogsbranschen i 
Kronoberg under 
verksamhetsperioden 
lever upp till både 
skogsvårdslagstiftingens 
krav och de åtaganden 
som miljöcertifieringarna 
kräver utöver 
lagstiftningen 

Stödja mångfaldsgruppens 
arbete genom att 
säkerställa att gruppen har 
kunskap (kurser/träffar) och 
resurser (tid och ekonomisk) 
för att kunna fältbesöka och 
naturvärdesbedöma 
avverkningsanmälda skogar 
i länets alla kommuner inom 
två veckor från det att de 
inkommer till 
Skogsstyrelsen. 

Signalartskurs: 
Vår o höst 2015  

Love, Peter 

Granskning 
avverknings-
anmälningar, 
inventering och ev. 
insändning av skrivelse 
om befintliga 
naturvärden till 
berörda aktörer  

Love, 
mångfaldsgruppen 

Ta fram en handbok om 
skogliga naturvärden i 

södra Sverige (inkl. 
uppdatering fem Ess-

metoden) för att på ett 
standardiserat och effektivt 

sätt inventera skogar 

Höst 2015 
Sven, Peter, Love  
(i samverkan med 
KOF) 

1.2 Delta i ett sydsvenskt 
skogsnätverk samordnat 
av det regionala kansliet 

Verka för regional 
samordning av ett 
sydsvenskt skogsnätverk via 
det regionala kansliet 

Uppstart under 2015 
sedan kontinuerligt 

Love, Peter, Sven 
(Tim) med stöd av 
kansliet 

1.3 Öka kunskapen om 
skogliga värden i länet 

Samverkan med 
myndigheter och andra 
berörda aktörer 

Kontinuerligt  
Love, 
mångfaldsgruppen 

1.4 Minska negativ 
miljöpåverkan på sjöar och 
vattendrag 

Delta i vattenråd och 
påverka markanvändningen 
i närliggande områden 

Inventering befintliga 
vattenråd i länet: höst 
2015,  
I övrigt kontinuerligt 

Helgeån: Sven 
Alsterån:? 
Lagan:? 
Lyckebyån:?  
Mieån:?  
Mörrumsån:?  
Ronnebyån:?  
Bräkneån: Tingsrydskretsen 

1.5 Verka för bevarandet 
av biologiskt värdefulla 
hagmarker 

Ordna Hagens dag på flera 
platser i länet för att sprida 
kunskap om hagmarkens 
betydelse 

Vår 2016 
Sven, Peter i 
samverkan med 
kretsarna 

1.6 Bevara tätortsnära 
natur 

Stödja kretsarna vid 
exploateringsplaner som 
kan hota närnaturområden 

Vid behov Styrelsen 

 
1.7 Verka för hållbar 
viltförvaltning (inkl. 
rovdjur) 

Aktivt deltagande i 
viltförvaltningsdelegationen 

Kontinuerligt Monika, Love  
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Prioriterat målområde Strategi Aktivitet När Ansvar 

2. Ekologiskt 
jordbruk och 
hållbar 
konsumtion 

2.1 Bidra till att öka 
andelen sålda 
ekologiska livsmedel i 
länet 

Öka efterfrågan genom att 
sprida information om 
fördelarna med ekologiskt 
jordbruk och giftfria 
livsmedel; Delta på 
relevanta evenemang 

MAT 2015/ 2016; 
Earthweek 2015/ 
2016,  
Barnens matland 

Styrelsen med stöd 
av kansliet (Hanna), 
involvera berörda 
kretsar 

2.2 Påverka för ökad 
andel ekologisk mat 
inom offentlig sektor 

Delta och påverka i forum 
där frågan behandlas (inkl. 
media), samverkan med 
Miljöresurs Linné  

Kontinuerligt 
Styrelsen, vid behov 
involvera/stödja 
kretsarna  

2.3 Öka 
medvetenheten om 
användningen av 
farliga kemikalier och 
främja kretslopptänk 

Genom 
informationsspridning 
(inkl. media), deltagande 
på relevanta evenemang 
och samverkan med andra 
aktörer såsom 
omställningsrörelsen 

MAT 2015/ 2016; 
Earthweek 2015/ 
2016, 
Barnens matland, 
Grismanifestet vår 
2016; 
 i övrigt 
kontinuerligt 

Styrelsen med stöd 
av kansliet, vid 
behov 
involvera/stödja 
kretsarna 

2.4 Ökad samverkan 
med lokala 
producenter, 
småbruk, stadsodlare, 
andelsjordbruk  

Delta i nätverk och 
relevanta möten, stödja 
med informationsspridning 
och se över möjligheter för 
ekonomiskt stöd   

Kontinuerligt 

Styrelsen med stöd 
av kansliet, vid 
behov 
involvera/stödja 
kretsarna  

2.5 Ökad samverkan 
med aktörer som 
främjar cirkulär och 
kollaborativ ekonom 

Delta i nätverk och 
relevanta möten, stödja 
med informationsspridning 
och hitta samarbetsformer 

Kontinuerligt 
Styrelsen med stöd 
av kansliet 
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Prioriterat målområde Strategi Aktivitet När Ansvar 

3. Begränsad 
klimatpåverkan, 
förnyelsebar 
energi och 
hållbara 
transporter 

3.1 Minska bilåkandet 
av föreningsaktiva 

Ordna aktiviteter som inte 
är bilberoende i första 
hand och gynna 
samåkning i andra hand 

Kontinuerligt 
Styrelsen, 
uppföljning via 
milersättning 

3.2 Öka 
medvetenheten om 
vikten av att minska 
utsläpp av 
växthusgaser 

Samverka med 
studiefrämjandet för att 
sätta igång studiecirkel 
alt. utbildning och delta 
på relevanta evenemang  

Studiecirkel/utb. 
planera hösten 
2015; Earthweek 
2015/2016 
Grismanifestet  
vår 2016 

Styrelsen 
(Bengt?) med 
stöd av kansliet 

3.3 Öka kunskapen om 
möjligheterna med 
förnyelsebara 
energikällor och 
hållbara transporter 

Samverka med 

studiefrämjandet för att 

sätta igång studiecirkel 

alt. utbildning och delta 

på relevanta evenemang 

Studiecirkel/utb. 

planera hösten 

2015; 

Styrelsen 
(Bengt?) med 
stöd av kansliet 

3.4 Påverka för att 
främja cykling 

Delta i nätverk och 
relevanta möten, 
samverkan med 
Cykelkultur Kronoberg 
(CK) 

Cykelkampen maj 
2015 (Växjö 
kommun), Kontakt 
med CK höst 2015, i 
övrigt kontinuerligt 

Styrelsen (Tim), 
vid behov 
involvera/stödja 
kretsarna 
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Prioriterat målområde Strategi Aktivitet När Ansvar 

4. Fler 
medlemmar och 
förenings-
utveckling 

4.1 Få fler aktiva under 
verksamhetsperioden 
med stöd av det regionala 
kansliet  

Aktivera och stödja 
kretsarna, enkät för 
inventering av 
stödbehovet och 
önskemål på kretsnivå 

Sommar-höst 
2015 

Styrelsen (Tim) 
med stöd av 
kansliet 

4.2 Stärka känslan av att 
vi är en förening som kan 
påverka 

Bjuda in alla medlemmar 
till kretsträffar för att 
diskutera, informera och 
knyta kontakter. Ett 
tillfälle för kretsarna att 
inspirera varandra och 
utbyta erfarenheter. 
Uppmuntra gemensam 
planering 

En kretsträff per 
år med start 
hösten 2015 

Ordförande och 
styrelsen 

4.3 Riktat stöd till 
kretsarna vid aktiviteter 
och enskilda 
verksamheter    

Utskick av kretsenkät 
samordnat av kansliet, 
utifrån resultaten 
kontaktas respektive 
krets för stöd  

Höst 2015, 
enkätresultaten 
presenteras på 
kretsträff 

Styrelsen med stöd 
av kansliet 

4.4 Aktivt deltagande i 
utvecklingen av det 
regionala kansliet 

Gemensamma 
workshops, aktivt 
deltagande i kansliets 
styrgrupp samt driva 
länsövergripande frågor 

Kontinuerligt Tim (styrelsen) 

4.5 Arbeta aktivt för 
finansiering via externa 
medel (projekt och 
löpande verksamhet) 

Ta fram idéer på 
lämpliga projekt och 
stödja kretsarna genom 
att sprida info om 
möjliga bidragsformer 
och hjälpa till med 
ansökningar. Utveckla 
samarbetsprojekt 

Kontinuerligt 
Styrelsen med stöd 
av kansliet 

4.6 Ökat samarbete med 
andra regionala aktörer 
för att främja en hållbar 
utveckling 

Delta i regionala möten 
och samråd  

Kontinuerligt 
och vid behov 

Styrelsen 
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Prioriterat målområde Strategi Aktivitet När Ansvar 
 

5. Tydlig och 
aktiv 
kommunikation 

5.1 Aktiv hemsida 

Lägg in besöksräknare på 
hemsidan. Se över struktur 
och innehåll 

Höst 2015 
Ann med stöd av 
kansliet 

 

Ta fram rutiner för 
uppdatering 
(kommunikationsstrategi) 

Senast höst 
2015 

Styrelsen (Ann) 
med stöd av 
kansliet 

 

5.2 Alla aktiva kretsar har 
en fungerande hemsida 
alt. information via 
länsförbundets hemsida 

Vid behov hjälpa kretsarna 
att lägga upp och hålla 
hemsidan aktuell samt 
anordna webbutbildning 

Utifrån 
resultat av 
krets-enkäten 
höst 2015 

Ann med stöd av 
kansliet 

 

5.3 Aktiv Facebooksida 
Ta fram rutiner för 
uppdatering 
(kommunikationsstrategi) 

Senast höst 
2015 

Styrelsen (Ann, 
Monika) med stöd 
av kansliet 

   

   

5.4 Använd Sveriges 
Natur för informations-
spridning 

Länsförbundet står för 
inbladning i Sveriges 
Natur minst 1 per år och 
erbjuder kretsarna 
möjlighet att delta med 
information 

Höst 2015 
samt minst 1-
2 ggr under 
2016 

Styrelsen 
(ordföranden) 

 

5.5 Öka synligheten 
genom debattinlägg, 
inslag i olika media och 
vid samverkan med andra 
aktörer 

Utse ansvarig för 
mediekontakter, ta hjälp 
av rikskansliet och skaffa 
mediebevakare (via 
kansliet) 

Höst 2015 
sedan 
kontinuerligt 

Styrelsen 
(ordföranden) 
med stöd av 
kansliet; 

 

Lämna in remissvar, 
yttranden, överklaganden 

Kontinuerligt 
och vid behov 

Ansvarig utses på 
styrelsemöte, 
samverka med 
berörda kretsar 
och andra aktörer 

 

 


