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Våra metoder för förändring

• Naturkänsla: vi arbetar för att väcka kärlek till  
och respekt för naturen.

• Mobilisering: med folkbildning och kapacitets- 
utveckling vill vi stödja individer och organisationer 

 som vill göra en insats för miljön. 

• Påverkan: vi arbetar för att påverka makthavare 
 inom politik, näringsliv och offentlig sektor i Sverige, 
 EU och globalt.

• Konsumentmakt: vi granskar, sprider kunskap 
 och uppmanar till handling som bidrar till en mer 
 hållbar konsumtionskultur. Bra Miljöval är vår 
 egen miljömärkning.

• Samarbete: för att lösa dagens och framtidens 
 utmaningar koordineras insatser lokalt, regionalt,
 nationellt och globalt. 

Kort om  
Naturskyddsföreningen
• Vi bildades 1909 och är Sveriges  

mest inflytelserika miljöorganisation.

• Vi är en folkrörelse med 237 000 medlemmar.

• Vi folkbildar samt påverkar politiker, 
 makthavare och myndigheter.

• Vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt 
 och globalt. 

Våra prioriteringar
• Atmosfären: ren luft och begränsad 
 klimatpåverkan.

• Landbaserade ekosystem: livskraftig 
 natur i skog och mark.

• Akvatiska ekosystem: livfulla vatten 
 från källa till hav.

• Människan: miljökloka människor 
 i hållbara samhällen.

• Föreningens resurser: en stark och 
 inflytelserik organisation. 

Vår vision
En hållbar framtid på en 
frisk och levande planet.
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Några ord från 
Johanna och Karin

UNDER 2019 SÅG VI hur klimatkrisen blev  
det stora samtalsämne som det bör och 
behöver vara. Med Greta och Fridays for 

Future spred sig klimatdemonstrationerna till 
världens alla hörn och växte sig större och större.  
I land efter land flyttade klimatkrisen in i de 
politiska rummen. EU-valet resulterade i en kraftig 
ökning av gröna röster i EU-parlamentet och den 
nya EU-kommissionen markerade tidigt att klimat- 
frågan ska stå i centrum för de kommande årens 
politik. I Sverige presenterade regeringen i slutet  
av året en ambitiös klimathandlingsplan.

NÅGOT ÄR PÅ GÅNG – allt fler går från ord till 
handling. Under 2019 såg vi hur resor med flyg 
minskade i Sverige, samtidigt som tågresorna 
ökade. Naturskyddsföreningens arbete har gett 
avtryck i såväl politiska debatter som i konkreta 
politiska löften. Vi har bland annat kämpat hårt för 
att exportkrediter, det vill säga statliga garantier 
och lån till företag som vill investera utomlands, 
inte ska få ställas ut till fossila investeringar. 
Politiken lyssnade. Den nya export- och investe-
ringsstrategin innebär ett stopp för exportkrediter  
till prospektering och utvinning av fossila bränslen 
senast år 2022.

VI UPPMANADE MÅNGA av våra medlemmar och 
andra engagerade att skriva under den europeiska 
namninsamlingen för att få bort palmolja ur 
europeisk biodiesel. Nu är en ny lag antagen som 
innebär att biodiesel med palmolja inte längre 
räknas som ett hållbart bränsle.

FN:S VETENSKAPLIGA EXPERTPANEL för biologisk 
mångfald, IPBES, publicerade under året en 
omfattande och alarmerande rapport om tillståndet 
för världens biologiska mångfald och ekosystem-
tjänster. Biologisk mångfald hänger tydligt ihop 
med klimatförändringen. Ju mer klimatet föränd-
ras, desto mer negativt påverkas den biologiska 
mångfalden. Det omvända gäller också: ju rikare 
biologisk mångfald, desto mer motståndskraftiga 
blir ekosystemen och anpassningen till klimatför-
ändringen blir lättare. I Naturskyddsföreningen 
upplever vi att engagemanget för den biologiska 
mångfalden ökar. 

UNDER 2019 LANSERADE vi tillsammans med  
22 andra organisationer ett gemensamt upprop 
med uppmaningen till regeringen att den statligt 

ägda skogen ska skötas hållbart så att den biolo-
giska mångfalden värnas. Över 45 000 personer 
skrev under uppropet Vår skog som senare 
lämnades över till regeringen.

GENOM VÅR KAMPANJ Operation: Rädda bina  
har tusentals vildbihotell satts upp och tusentals 
blommande ängar anlagts, allt för att rädda våra 
vilda biarter, av vilka en tredjedel är på väg att 
försvinna. Tillsammans med Biodlarna överkla-
gade vi – och vann – Kemikalieinspektionens 
beslut om dispens för att använda ett förbjudet 
bekämpningsmedel på svenska åkrar. Medlet 
innehåller en så kallad neonikotinoid som miss-
tänks vara en bidragande orsak till de senaste 
årens massdöd av vilda bin och insekter.

FARLIGA KEMIKALIER FINNS i många konsument-
nära produkter. Genom Naturskyddsföreningens 
kampanj Surfejs på Instagram har 10 000 ungdomar 
engagerat sig för att få bort kemikaliegruppen PFAS 
ur skönhetsprodukter. Och det har gett resultat. 
Bland annat har flera stora kosmetikamärken och 
butikskedjor lovat att helt fasa ut PFAS. 

INTRESSET FÖR HÅLLBAR KONSUMTION växer  
så det knakar. Klädbytardagen arrangerades på  
159 platser över hela landet. Med 17 000 besökare 
och 58 000 bytta plagg blev årets upplaga den 
största klädbytardagen någonsin!

NATURSKYDDSFÖRENINGENS KAMP för en hållbar 
värld ger resultat. I det nya decenniet hoppas vi på 
ännu fler segrar. När den här texten skrivs (mars 
2020) befinner vi oss mitt i en pandemi – ett krisläge 
som utsätter både människor och samhällen för 
enorma påfrestningar. Både krisen i sig och de 
åtgärder som vidtas för att hantera den kommer  
att påverka oss under en lång tid framöver. Det är 
viktigt att både hållbarhet och långsiktighet blir 
ledord i detta arbete. Det är vår förhoppning  
att vi människor, genom att måna om varandra  
och tillsammans ta oss igenom krisen, stärks 
som kollektiv och gör att vi står bättre rustade för 
framtidens utmaningar.

Johanna Sandahl
Ordförande

Karin Lexén 
Generalsekreterare 
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Med Greta Thunberg och Fridays for Future-
rörelsen i spetsen deltog miljontals människor 
i 170 länder den 27 september 2019 i de mest 
omfattande klimatdemonstrationerna världen 
hittills sett. Och demonstrationerna fortsätter. 
År 2019 skrivs in i historieböckerna som året 
då världens unga sa ifrån.

Vi måste begränsa den 
globala uppvärmningen till 

» See you in the streets«

7

NATURSKYDDSFÖRENINGEN STÄLLER sig bakom 
Fridays for Futures krav om att omgående vidta 
åtgärder som leder till att temperaturhöjningen 

stannar under kritiska 1,5 grader. Jorden är nu i stället på  
väg mot 3–4 graders global uppvärmning och utsläppen 
fortsätter att öka. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN UPPMANAR Sveriges regering 
att ta sitt ansvar för att bidra till att lösa klimatkrisen.  
Det kräver många politiska beslut. Några av de viktigaste  
är att omgående: 

• Förbjuda fossila bränslen 
För att ha en chans att begränsa uppvärmningen till  
1,5 grader krävs att användningen av fossila bränslen 
förbjuds. Sverige behöver gå före i omställningen och  
fasa ut fossila bränslen redan till år 2030, om tio år!

• Ta ansvar för Sveriges utsläpp 
Sveriges klimatpåverkan är betydligt större än vad  
som syns i statistiken. Flygresor till andra länder och  
allt vi konsumerar som tillverkats utomlands räknas  
i dag inte in. Vi behöver ta ansvar för alla våra utsläpp  
och politikerna måste sätta mål för att även minska  
de konsumtionsbaserade utsläppen.

• Avskaffa klimatskadliga  
subventioner 
Mer än 30 miljarder kronor per år går fortfarande till att 
subventionera användning av fossila bränslen i Sverige. 
Det motverkar klimatarbetet och bromsar resan mot  
nollutsläpp. Sverige behöver redan under den här  
mandatperioden fasa ut samtliga fossila subventioner. •

Citat från COP25 i Madrid:

Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, om årets 
internationella klimatmöte i Madrid. Trots att mötet blev något av ett 
magplask fortsätter Naturskyddsföreningen att kämpa för en politik 
som tar klimatfrågan på allvar. Runt om i hela världen har civilsam- 
hället visat tydligare än någonsin att vi kräver förändring.

»Jag har aldrig upplevt en  
liknande avgrund mellan vad 
vetenskapen och folket kräver 
och vad den gemensamma 
globala politiken levererar.«

1,5° 
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Vår verksamhet
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Rikskansliet

Kretsar/länsförbund

Nätverk

Riksstämma

Riksstyrelse

Sveriges Natur

237 000

6

Naturskyddsföreningens 
fem målområden 

Medlemmar

Intäkter

•  Atmosfären: ren luft och begränsad klimatpåverkan

•  Landbaserade ekosystem: livskraftig natur i skog och mark

•  Akvatiska ekosystem: livfulla vatten från källa till hav

•  Människan: miljökloka människor i hållbara samhällen 

•  Föreningens resurser: en stark och inflytelserik organisation

Medlemmarna, fördelade på 134 000 huvudmedlemmar och  
103 000 familjemedlemmar, är vår största tillgång och utgör kraften 
i Naturskyddsföreningen som folkrörelse. Alla medlemmar har  
möjlighet att komma med förslag, skriva motioner och påverka  
föreningens verksamhet: lokalt, regionalt och på riksnivå. 

Generalsekreteraren är rikskansliets högsta chef och anställd av 
riksstyrelsen. Generalsekreteraren är högsta tjänsteman, ytterst 
ansvarig för kansliets arbete och är tillsammans med ordföranden 
föreningens ansikte utåt. Kanslichefen är anställd av och rapporte-
rar till generalsekreteraren. Kanslichefen leder det operativa arbe-
tet för att verkställa övergripande mål och strategier. 

Riksstämman hålls vartannat år och är föreningens högsta beslu-
tande organ. Ofta går en eller flera medlemmar, kretsar och läns- 
förbund ihop och lämnar in motioner tillsammans. Under stämman 
fattas beslut genom att valda representanter för kretsar och läns-
förbund röstar. Representanterna väljer också riksstyrelse, fastslår 
medlemsavgiften och fyraåriga verksamhetsriktlinjer. Under de år 
vi inte har stämma hålls i stället en rikskonferens.

Riksstyrelsen består av 14 personer (varav en personalrepresen-
tant samt en ledamot som utses av ungdomsorganisationen  
Fältbiologerna) som tillsammans styr föreningens verksamhet  
i tvåårsperioder. Styrelsen fastslår budget och verksamhets- 
inriktning, samt beslutar om övergripande strategier och policyer.  
Föreningens generalsekreterare och medlemstidningens chef- 
redaktör anställs direkt av styrelsen.

Sveriges Natur är Naturskyddsföreningens medlemstidning. Tid-
ningen produceras enligt journalistiska principer av en oberoende 
redaktion. Tidningen har en TS-kontrollerad upplaga på 124 600 
exemplar och en räckvidd på 180 000 läsare (Orvesto Konsument 
2019:1) per utgåva. Sveriges Natur har prisats med Publishing- 
priset och Guldspaden för bästa journalistiska avslöjande.

Rikskansliet har  
arbetsplatser  
i Stockholm och  
Göteborg

Medlemsavgifter, 
stiftelser och 
fonder, gåvor, 
företagssam-
arbeten, Sida 
och andra 
myndigheter, 
EU-medel och 
föreningar.

Det finns en lokal Naturskyddsförening, krets, i så gott som alla  
Sveriges kommuner. Varje krets är en självständig förening med 
styrelse, budget och programverksamhet. Till sin hjälp har kretsarna 
24 länsförbund. Länsförbunden är, liksom kretsarna, självständiga 
och jobbar med länsövergripande miljöfrågor. Tio regionala kanslier 
runt om i landet stödjer och samordnar kretsarnas och länsförbun-
dens verksamhet. En del av medlemsavgiften går till kretsar och 
länsförbund i form av bland annat återbäring och projektbidrag.

Nationella nätverk samlar med-
lemmar från hela landet med  
intressen i särskilda frågor inom 
natur och miljö. Dessa nätverk  
anordnar träffar, utbildningar och 
aktiviteter. I dagsläget finns  
sex olika nätverk: 

1. Skogsnätverket 
2. Kemikalienätverket 
3. Havsnätverket 
4. Mat- och jordbruksnätverket 
5. Klimatnätverket 
6. Handla miljövänligt-nätverket

44 Globala  
samarbeten
med stöd 
från Sida

271/24



En ny strategi 
för en ny tid

En hållbar framtid på en frisk och levande planet – så lyder 
Naturskyddsföreningens vision. Det framgår av den strategi  
för framtiden som antogs under 2018 års riksstämma i Uppsala 
och som trädde i kraft den 1 januari 2019. Framtidsstrategin  
är ett svar på de utmaningar vår planet står inför och fastslår 
riksföreningens prioriteringar till och med 2022. Verksamheten 
beskrivs i fem övergripande målområden som konkretiseras  
i form av totalt 17 fyraåriga mål. Målområdena 1–3 beskriver  
Naturskyddsföreningens prioriteringar inom områdena atmosfär, 
land och vatten. Målområde fyra fokuserar på hur samhället  
och människan behöver förändras för att anpassa sig efter 
naturens förutsättningar. Det femte målområdet beskriver vilka 
förutsättningar och resurser föreningen behöver för att lyckas 
nå mål 1–4. Målen i framtidsstrategin omsätts till mätbara 
effektmål och sedan till konkret verksamhet via budget och 
verksamhetsplaner för rikskansliets avdelningar. 
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Målområde 1
1.1    Minskade och hållbara transporter
1.2   Minskade utsläpp från 
 konsumtion och produktion
1.3 Hållbar energiförsörjning

Målområde 2
2.1  Hållbart brukande och
 hållbar resursanvändning
2.2 Skyddade och bevarade arter, 
 populationer och värdefulla områden

Målområde 3
3.1 Hållbart brukande och 
 hållbar resursanvändning
3.2 Skyddade och bevarade arter, 
 populationer och värdefulla områden

Målområde 4
4.1 Ökad kunskap om och tillgång 
 till naturen
4.2 Främja lärande för hållbar 
 utveckling i skolan
4.3 Hållbara konsumtionskulturer
4.4 Hållbar samhällsekonomi

Målområde 5
5.1 Stärkt medlemskraft
5.2 Mer resurser till miljöarbetet
5.3 Starkare mobilisering och vassare påverkan
5.4 En stärkt global miljörörelse
5.5 Trovärdig, synlig och inflytelserik 
 kommunikation
5.6 Starkare ledarskap i en effektiv och 
 kraftfull organisation

Landbaserade ekosystem: 
livskraftig natur i  
skog och mark

Akvatiska ekosystem: 
livfulla vatten från  
källa till hav

Människan: 
miljökloka människor i  
hållbara samhällen

Föreningens resurser:  
en stark och inflytelserik  
organisation

Atmosfären:  
ren luft och begränsad  
klimatpåverkan
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FN:s globala mål

Naturskyddsföreningens arbete för atmosfären handlar om 
renare luft, begränsad klimatpåverkan och en giftfri miljö. 
Atmosfären, det skikt av gas som reglerar jordens klimat 
och skyddar oss från skadlig strålning, möjliggör allt liv på 
jorden. Hållbara transporter, minskade utsläpp och en mer 
långsiktigt hållbar energiförsörjning – inom målområdet 
Atmosfären  driver Naturskyddsföreningen flera frågor som  
är helt avgörande för mänskligheten. 

Målområde 1

Atmosfären:  
ren luft och 
begränsad 
klimatpåverkan
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» Preem bedriver redan miljöfarlig verksamhet 
som är till för gammal smutsig hälsoförstörande  
och miljöstörande teknik. Om raffinaderiet byggs ut 
så kommer många miljömål att haverera. Därför är 
det väldigt positivt att regeringen prövar det här.«

1 En tredjedel av Sveriges 
 utsläpp av växthusgaser 

kommer från transportsektorn.

2 Svenskarnas konsumtion  
ger upphov till stora utsläpp 

 i andra länder. 

3 En stor andel av svensk energi 
kommer från fossila källor.

1 Andelen hållbara transporter ökar.

2 Sveriges siffror för utsläpp av 
växthusgaser bör kompletteras 
med statistik för konsumtions-
baserade utsläpp. Konsumtions-
baserade utsläpp orsakade av 
svensk konsumtion och produktion 
ska vara nära noll år 2040.

3 Användningen av fossil energi 
fasas ut helt i Sverige till 2030. 

1 Tågresandet ökar i Sverige och flygandet  
fortsätter att minska.

2  Fyra riksdagspartier står bakom förslaget att  
minska Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp.  
Men statistiken behöver förfinas och Naturskydds- 
föreningen fortsätter att driva på för ett riksdags- 
beslut om ett svenskt mål för konsumtionsbaserade 
utsläpp nära noll till 2040.

3  Sveriges regering har tillsatt en utredning om 
fossilförbud. Andelen fossilt minskar i den svenska 
energimixen och ligger i dag runt 30 procent, men 
minskningen går för långsamt. Naturskyddsföreningen 
presenterade hösten 2019 en rapport som visar hur  
ett hundra procent förnybart energisystem skulle 
kunna se ut i Sverige.

Inge Löfgren, ordförande för Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal  
som driver rättsprocessen mot Preemraff i Lysekil.

Na
tu

rsk

yddsföreningens mål 

Under 2019

Atmosfären
Si

tu
at

ion

en idag 
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Faktorer som direkt motverkar  
de klimatpolitiska målen

Det klimatpolitiska rådet har i uppgift att 
granska hur väl politiken ligger i linje med 
klimatmålen. I sin första rapport från 2019 
konstaterar rådet att de svenska klimat- 
målen inte kommer att nås med dagens 
politik. Det här visar sig tydligt i praktiken: 

•  Mer fossil infrastruktur tillåts  
fortfarande byggas. 

•  Det planeras för fler bilar på våra vägar. 
•  Det byggs nya flygplatser och utbyggnad  

av Arlanda diskuteras. 
•  Fossila bränslen rabatteras med över  

30 miljarder per år i klimatskadliga 
subventioner.

•  Investeringar utomlands, med svenska  
pengar eller med svenska staten som 
garant, går till såväl kol, olja som gas.

I PARIS 2015 ENADES världens länder om hur klimat- 
krisen ska tacklas gemensamt. I och med avtalet har 
länderna förbundit sig till att hålla ökningen av den 

globala medeltemperaturen långt under 2 grader, med målet 
att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader. Parisavtalet 
innebär att rika länder som Sverige, som redan har släppt ut 
mycket växthusgaser, måste ta täten och ställa om snabbare 
än det globala genomsnittet. Med sitt godkännande av 
Parisavtalet är det just det här politikerna har lovat. Men 
Sveriges utsläpp minskar inte. I kampanjen Håll era löften 
uppmanade därför Naturskyddsföreningen under 2019 
svenskar att skriva till våra politiker, med uppmaningen att 
ta ansvar och hålla sina klimatlöften. Över 20 000 person-
liga brev skickades. Med kampanjen ville också Natur-
skyddsföreningen bidra till att påverka den klimathand-
lingsplan som regeringen presenterade senare under året 
och som innehöll svar på flera av våra krav. Naturskydds- 
föreningen kommer fortsätta och intensifiera trycket på 
våra folkvalda att hålla vad de faktiskt har lovat. •

Håll era löften!

Atmosfären

Under 2019 ökade Naturskyddsföreningen 
trycket på de fyra partier som ingått det så 
kallade Januariavtalet om att hålla sina 
klimatlöften. Fossilberoendet måste brytas. 
Sverige kan och måste ta täten.

personliga brev skickades till politiker  
med uppmaningen att ta ansvar och hålla  
sina klimatlöften.

20 000
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»DET HANDLAR OM så stora utsläpp att de lätt blir 
obegripliga. Ger regeringen tillstånd till Preemraffs 
utbyggnad skulle det innebära en klimatpåverkan 

som motsvarar över en halv miljon flygresor tur och retur till 
New York varje år«, sa Naturskyddsföreningens chefsjurist 
Oscar Alarik till Expressen i juni 2019. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN HAR överklagat tillståndet och 
arbetat för att regeringenska ta över frågan från Mark- och 
miljödomstolen. I augusti 2019 kom så det glädjande beskedet 
– utsläppen från Preemraff i Lysekil blir en regeringsfråga. 
Naturskyddsföreningen välkomnar att regeringen tar ansvar 
i frågan. Regeringen har större möjlighet att göra de avväg-
ningar och ta de beslut som krävs för att minska utsläppen, 
och styra mot en långsiktigt hållbar utveckling, bland annat 
eftersom regeringen lyder under klimatlagen.

NI ÄR MÅNGA SOM varit med och hjälpt oss driva den här 
viktiga frågan. Tusen tack för ert engagemang! En sak är 
säker, tillsammans kommer vi fortsätta att granska utveck-
lingen kring Preemraff i Lysekil. •

 »Som en halv miljon 
flygresor tur och 
retur till New York 
varje år «

15

Det är inte så konstigt att Preems planerade 
utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil har väckt  
så stort engagemang under 2019. Om planerna 
skulle bli verklighet blir anläggningen den  
största utsläpparen av koldioxid i hela landet.

PREEMRAFF Atmosfären
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 »Sverige har bättre förutsättningar  
än de flesta att ställa om till ett hundra 
procent förnybart och hållbart energi-
system. Vi räknar med att regeringen 
kommer att möjliggöra den nödvändiga 
omställningen.« Det sa Naturskydds-
föreningens ordförande Johanna 
Sandahl i november 2019 i samband 
med släppet av rapporten Fossilfritt, 
förnybart, flexibelt – Framtidens 
hållbara energisystem. Rapporten,  
där Naturskyddsföreningen visar hur 
Sveriges energisystem kan bli helt 

förnybart, innehåller en analys och 
sammanställning av vilka effektivise-
ringar, besparingar och vilken teknik- 
utveckling som behövs för att balan-
sera elproduktion och elanvändning. 
Här krävs en politik inriktad på energi- 
effektivisering, flexibilitetsresurser, 
hållbarhetskrav, minskad konsumtion 
och utfasning av fossila bränslen  
redan till 2030. I rapporten presenteras 
Naturskyddsföreningens vision. Nu är 
det upp till politikerna att visa hur 
Sverige kan nå dit! •

Den svenska staten ställer ut garantier 
och lånar ut pengar i form av så kallade 
exportkrediter för att underlätta för 
företag att göra investeringar utom-
lands. Under lång tid har flera miljarder 
kronor per år investerats i fossila 
projekt som leder till enorma utsläpp  
i andra länder. Det framkommer också  
i den rapport Världens första fossilfria 
exportkrediter? som Naturskydds- 

föreningen släppte i maj 2019. Natur-
skyddsföreningen har jobbat mål- 
medvetet för att Sverige ska sätta  
stopp för att exportkrediterna används 
på det här sättet. Nu har politikerna 
äntligen lyssnat. Den nya export- och 
investeringsstrategin förhindrar att 
exportkrediter går till prospektering 
och utvinning av fossila bränslen 
senast år 2022. •

Fossil  
energianvändning  
i Sverige måste 
upphöra till 2030

Stopp för fossila 
exportkrediter

ENERGIRAPPORTEN

EXPORTKREDITER

Atmosfären
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Sverige framställs ofta som ett före-
gångsland när det kommer till 
utsläppsminskningar. Den bilden  
är dock inte helt sann. Faktum är att  
de utsläpp av växthusgaser som 
vår konsumtion orsakar, de så kallade 
konsumtionsbaserade utsläppen som 
även innefattar de utsläpp vi orsakar  
i andra länder, inte har minskat alls.  
De här utsläppen är faktiskt dubbelt  
så stora som de utsläpp som sker inom 

Sveriges gränser. Trots det omfattas  
de här utsläppen knappt alls av dagens 
klimatpolitik. Sverige kan inte längre 
blunda för hälften av de utsläpp vi 
orsakar. I kampanjer och rapporter  
har Naturskyddsföreningen under  
lång tid påtalat att vi vill se motsatsen: 
modiga politiker som fokuserar på att 
minska utsläppen, på riktigt. I Januari-
avtalet har Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Centerpartiet och Libera-

lerna enats om att man nu ska titta  
på möjligheten att ta fram ett mål för  
de konsumtionsbaserade utsläppen.  
Det är helt rätt väg att gå enligt Natur-
skyddsföreningen och nu ser vi fram 
emot ett kompletterande klimatmål 
som innebär att Sveriges konsumtions-
baserade utsläpp ska minska till nära 
noll. Vi har inte tid för annat. •

Flyget släpper ut massor med 
växthusgaser. Efter att flyget slagit 
rekord år efter år minskade äntligen 
flygandet i Sverige 2018. Och utveck-
lingen håller i sig – 2019 var det ännu 
fler som valde bort flyget. Samtidigt 
ökar tågresandet i Sverige. Ett steg  
i rätt riktning togs i april 2018 när 
Sverige beslutade om en nationell 
flygskatt, vilket bidragit till att priset 
på flygbiljetter speglar en lite större 
del av miljökostnaden. Men som  
så ofta verkar det vara medborgarnas 
ökade medvetenhet om klimatet, 
snarare än djärva politiska beslut, 
som spelat störst roll när vi i allt 
högre grad väljer tåget. Nu håller  
vi i det här och siktar på ännu mer 
tågåkande 2020! •

Sveriges verkliga 
utsläpp mäts inte

Flygresorna 
fortsätter att minska

KONSUMTIONSBASERADE UTSLÄPP

FLYGET

Atmosfären



Målområde 2

Situationen id
ag

 

Landbaserade  
ekosystem:
livskraftig natur 
i skog och mark
Biologisk mångfald och friska ekosystem är en förutsättning 
för att klara framtidens klimatutmaningar. Amazonas skogs- 
bränder som rasade under 2019 skakade om en hel värld och  
har en direkt koppling till våra konsumtionsmönster. I Sverige  
fortsätter Naturskyddsföreningen att arbeta för ett hållbart 
skogsbruk inom naturens gränser. I kampanjen Operation:  
Rädda bina gick hela föreningen samman och genomförde  
över 10 000 räddningsinsatser för våra vilda pollinatörer.  
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Landbaserade  
ekosystem

1 Ohållbart skogsbruk leder till att  
betydande naturvärden går förlorade  
och den biologiska mångfalden utarmas.  
Den svenska skogsvårdslagen är 
fortfarande inte inkluderad i miljöbalken.

2  Antalet djur- och växtarter minskar  
i snabbare takt än någonsin tidigare  
i mänsklighetens historia.

3  Mineralutvinning och gruvbrytning 
uppvisar brister både i miljöprövning och  
i respekten för mänskliga rättigheter.   

1 Ett hållbart nyttjande av land- 
baserade ekosystem som tar  
hänsyn till biologisk mångfald. 

2  Skyddade och bevarade arter, 
populationer och värdefulla områden.

3  Skärpt lagstiftning kring utvinning  
av mineraler i täkter och gruvor  
som beaktar naturvärden och FN:s 
urfolksdeklaration.

1 Hyggesfritt skogsbruk, det vill säga avverkning  
av utvalda träd i stället för hela skogen, utgör 
fortfarande en för blygsam del svenskt skogsbruk.  
I kampanjen Vår skog skickades över 45 000 
namnunderskrifter till näringsministern och  
regeringen med uppmaningen att ta ansvar för  
våra skogar. 

2  Nya områden skyddas som naturreservat och 
Naturskyddsföreningen fortsätter att inventera 
särskilt skyddsvärd skog (nyckelbiotoper). Mer än  
10 000 räddningsinsatser registrerades under 
Operation: Rädda bina. Den utrotningshotade 
vitryggiga hackspetten häckade på flera nya platser. 

3  I ett samarbete med det samiska civilsamhället  
och Civil Rights Defenders verkar Naturskydds- 
föreningen för att samers rättigheter som urfolk  
ska respekteras i Sverige.

Naturskyddsföreningens m
ål 

Situationen id
ag

 

 »Jag har nog inte förstått det än, 
men det blir lite mer verkligt nu  
när folk ringer och gratulerar.«
Mats Karström, vice ordförande Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, efter beslutet 
om att det fem kvadratmil stora skogsområdet Jelka-Rimakåbbå blir skyddat  
som naturreservat.

Under 2019
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» SVENSK KONSUMTION BIDRAR direkt till den 
förödande avskogningen i Amazonas. De största 
bovarna är nötkött och soja till djurfoder. Som stora 

importörer av brasilianskt nötkött och soja har EU-länderna 
både ett stort ansvar och en möjlighet att påverka utveck-
lingen.« Det skrev Naturskyddsföreningens ordförande Karin 
Lexén i en debattartikel i Sydsvenskan i september 2019. 

SVERIGE KAN OCH MÅSTE på olika sätt agera för att rädda 
Amazonas och världens regnskogar. Naturskyddsfören-
ingen ställer följande krav på Sveriges regering: 

•  Sätta press på Brasilien genom EU:s handelspolitik.
•  Verka för en EU-lagstiftning som stoppar skogsskövling.
•  Handeln bör sluta importera soja, kött och träprodukter
 som orsakar avskogning.
•  Banker och pensionsfonder bör sluta investera i företag 
 som driver på avskogningen.

LÅT SKOGEN BLI en del av lösningen på vår tids stora 
ödesfrågor. Ska Sverige ha en chans att begränsa klimatför-
ändringarna och förlusten av arter måste skogsförvalt-
ningen och skogsbruket globalt förändras i grunden. Med 
syftet att uppmana staten att ta ansvar för svensk skog som 
svenska medborgare gemensamt äger via Sveaskog – så att 
den sköts på ett hållbart sätt – deltog Naturskyddsföreningen 
under 2019 tillsammans med 22 andra organisationer i ett 
stort upprop. Regeringen och näringsminister Ibrahim 
Baylan kan se till att Sveaskog spelar en nyckelroll i omställ-
ningen till ett hållbart skogsbruk och skyddar våra skogar 
och den biologiska mångfalden. Naturskyddsföreningen 
uppmanar regeringen att se till att Sveaskogs ägardirektiv 
ändras och att bolagets miljöambitioner höjs. Över 45 000 
personer skrev under uppropet.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN DRIVER sedan 30 år ett projekt  
för att rädda den hotade vitryggiga hackspetten i Sverige.  
En central del i det arbetet är restaureringen av vitryggens 
livsmiljöer. I samarbete med Sveaskog och Billerud Korsnäs 
driver Naturskyddsföreningen ett restaureringsprojekt 
kopplat till lövskog och vitryggig hackspett – ett viktigt 
arbete som inte »bara« handlar om vitryggen, utan berör en 
hel naturtyp med flera rödlistade växter och djur. Målet är  
att rädda vitryggen och en mängd andra hotade arter som 
lever i våra lövskogar. •

Skogen – en 
brinnande fråga

Skogar fulla av liv försvinner i allt snabbare 
takt när de avverkas och ersätts med 
artfattiga trädplanteringar. Det gäller både  
i Sverige och globalt. 2019 brandhärjades 
Amazonas svårt. Bränderna har en direkt 
koppling till västvärldens konsumtions- 
mönster. De största bovarna är nötkött och 
soja till djurfoder. Sverige behöver skruva  
upp sina miljöambitioner rejält för att nå upp 
till internationella åtaganden om biologisk 
mångfald och riksdagens beslutade miljömål. 
Under 2019 drog vi därför tillsammans  
med andra organisationer igång kampanjen  
Vår skog.

Landbaserade  
ekosystem

Sedan 30 år jobbar Naturskyddsföreningen för att rädda den hotade vitryggiga hackspetten.



» Skogsstyrelsen har stegvis 
nedmonterat det rigorösa natur-
vårdsarbete som har byggts upp  
i decennier. Att inventera och  
registrera naturvärden är en förut- 
sättning för att Skogsstyrelsen  
ska kunna fullgöra sitt ansvar  
som tillsynsmyndighet. «

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, i en debatt-
artikel i Altinget med anledning av myndighetens förslag att sluta 
registrera särskild skyddsvärd skog, så kallade nyckelbiotoper.

Landbaserade  
ekosystem
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EN TREDJEDEL AV våra 270 vilda biarter i Sverige är  
på väg att försvinna. Gifter, matbrist, förändringar i 
landskapet och klimatförändringar hotar våra vilda 

pollinatörer. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänsk-
ligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt 
beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. De 
pollinerar ungefär en tredjedel av all mat vi människor äter.

TUSENTALS BIVÄNNER över hela landet valde att engagera 
sig i Operation: Rädda bina. Under 2019 satte vi tillsammans 
upp 4 865 vildbihotell, anlade 2 725 blommande ängar och 
skapade 2 973 bivänliga planeringar – totalt över 10 000 
räddningsinsatser över hela Sverige. Ett fantastiskt resultat.

 » GENOM ATT OMVANDLA delar av Sveriges enorma ytor  
av hårdklippta gräsmattor till ängar, ger vi bin och andra 
pollinatörer en chans att överleva. Tillsammans kan vi 
rädda bina«, sa Naturskyddsföreningens generalsekreterare 
Karin Lexén när vi drog igång kampanjen. 

Operation: Rädda bina fortsätter under 2020. •

Ren luft och begränsad 
klimatpåverkan

OPERATION: RÄDDA BINA

Tiotusen tack,
alla bivänner! 
Bin, fjärilar och andra pollinatörer är livsviktiga 
för vår matproduktion, men våra vilda träd- 
gårdsmästare är hotade. Genom Operation: 
Rädda bina tar Naturskyddsföreningen strid 
för binas överlevnad. Med viktiga insatser  
från såväl företag och kretsar som enskilda 
medlemmar och aktiva visade vi på kraften  
i folkrörelsen – när vi går samman, då händer 
det grejer. 

Naturskyddsföreningens fyra krav 
till politikerna är:

•  Stöd ekologiskt jordbruk och naturbete.
• Förbjud bekämpningsmedel som skadar bin.
• Gör bortglömda grönytor till blommande marker.
• Anta en aktionsplan för bina i varje kommun.

Landbaserade  
ekosystem
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Besprutade åkrar är ett enormt problem. 
Inte bara på grund av att vi får i oss gift, 
det minskar också variationen av arter, 
den biologiska mångfalden. Av goda 
skäl är flera bekämpningsmedel för- 
bjudna. Därför var det förvånande att 
Svenska Sockerbetsodlarna ansökte 
om att få dispens för användning av ett 
redan förbjudet bekämpningsmedel. 

Än mer förvånande var att Kemikalie-
inspektionen godkände denna ansökan  
strax före jul 2018. Bekämpningsmedlet 
innehåller en av EU förbjuden neoniko-
tinoid, ett ämne som misstänks vara  
en starkt bidragande orsak till de 
senaste årens massdöd av vilda bin 
och insekter. Dessutom misstänks den 
vara hormonstörande och cancerogen. 

Tillsammans med Svenska Biodlarna 
överklagade vi beslutet till Mark-  
och miljödomstolen, som under 2019 
meddelade att förbud ska gälla utan 
undantag. Det är en enorm seger för  
den biologiska mångfalden. Hur gick 
det då för sockerbetsodlingen efter  
att bekämpningsmedlet förbjöds?  
Jo, skörden slog rekord – hoppsan! •

Det är klart att 
palmolja i biodiesel 
INTE är okej
Under 2019 uppmanade vi många av 
våra medlemmar och andra engage- 
rade att skriva under den europeiska 
namninsamlingen för att få bort 

palmolja ur europeisk biodiesel.  
Det lyckades! EU antog under 2019 en  
ny lag som innebär att biodiesel med 
palmolja inte längre räknas som ett 
hållbart bränsle. Därför kommer 
palmolja i biodiesel i fortsättningen 
inte att gynnas av ekonomiska sub- 
ventioner, och kommer förmodligen 
därför att vara utfasat i hela EU senast 
2030. Den nya lagen är en särskilt god 
nyhet eftersom hela 51 procent av den 
palmolja som EU importerar används 
till just biodiesel för fordonstrafik. 
Lagen kan med andra ord leda till en 
rejäl minskning av den europeiska 
konsumtionen av palmolja, till glädje 
för världens regnskogar och de som 
lever i och skyddar dem! •

Totalt skickades 544 bidrag in till 
SM i Fågelholk som 2019 arrangerades 
tillsammans med Stockholmsmässan  
och Skansen. Med 38 procent av 
rösterna gick SM-guldet Guldholken 
till klass te16b från Oscarsgymnasiet  
i Oskarshamn och deras bidrag 
Trulletors trollhytta. Stort grattis!

Giftigt bekämpnings- 
medel förbjuds

Sveriges 
grymmaste holk
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NEONIKOTINOIDER

SYDAFRIKA HOLK-SM

 » Det är vi kvinnor som får bära den tyngsta bördan 
av miljöproblemen som kommit med gruvorna. 
Det är vår uppgift att sköta hushållet. Det är vi 
som får lägga ner allt mer obetald tid på att ta  
barnen till läkaren och gå allt längre för att få tag  
i rent vatten. Det är vi som får bära det tyngsta 
lasset av det som kallas utveckling. «

Yvonne Sampear, initiativtagare till den lokala gruppen Greater Phola Women's 
Forum som lyfter kvinnors röster i motståndet mot kolgruvorna. Initiativet stöds  
av Naturskyddsföreningens sydafrikanska samarbetsorganisation WoMin  
(African Women Unite Against Destructive Resource Extraction). Hela 85 procent  
av Sydafrikas energi kommer från kolkraft.

Ingen 
palmolja

 i min tank!

Landbaserade  
ekosystem



De flesta hav fiskas så hårt att de vanligaste matfiskarna 
håller på att ta slut. Världens hav dammsugs på liv och 
tonvis av fisk slängs tillbaka döende. Samtidigt får miljontals 
människor svårt att överleva när traditionellt, småskaligt 
fiske trängs undan. Haven behöver en tuffare miljöpolitik, 
nu! Inom målområdet Akvatiska ekosystem arbetar vi för 
levande sjöar och vattendrag, ett grundvatten av god kvalitet, 
hav i balans samt levande kust och skärgård. Men också 
myllrande våtmarker, endast naturlig försurning, en giftfri 
miljö och ett stopp för övergödning.

Målområde 3

Akvatiska 
ekosystem:
livfulla vatten  
från källa till hav
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Akvatiska ekosystem 

»Våra ekosystem hänger samman. Det vi 
gör på land får stora konsekvenser för 
situationen i haven. Vi behöver sötvatten 
och levande hav för att leva men frågan 
får alldeles för lite uppmärksamhet trots 
att situationen är väldigt oroande.«

1 Ohållbara fiskemetoder och  
ett hårt utnyttjande av havens 
resurser både i Sverige och 
globalt leder till att marina 
miljöer förorenas och utarmas.

2 En stor andel av Sveriges hav 
och sjöar har dåligt skydd  
mot exploatering. 

1 Hållbart brukande och hållbar 
resursanvändning. 

2  Skydda och bevara arter, 
populationer och värdefulla 
områden.

1 Enligt Januariavtalet ska det hållbara 
fisket utvecklas med åtgärder för att minska 
bottentrålning i känsliga områden i Sverige 
och EU. Ett generellt stopp för bottentrålning  
i skyddade områden ska införas. 

2  Skyddade havsområden fortsätter att 
skövlas. Över 10 000 skrev på uppropet  
i kampanjen Under ytan – att skyddade hav 
måste skyddas på riktigt. Tillfälligt stopp för 
torskfisket i Östersjön under andra halvan  
av 2019.

N
at

ur
sk

yd

dsföreningens mål 

Un
de

r 2019

Situationen idag 

Jenny Olsson, samordnare för Gävleborgs havs- och sötvattengrupp.
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Skydd ska vara 
skydd på riktigt

Akvatiska ekosystem 

Varje dag, året om, pågår storskaligt fiske  
i svenska vatten. Bottentrålar förstör 
havsbottnen och den biologiska mångfalden 
hotas. Det här sker till och med i skyddade 
områden med hotade arter och livsmiljöer.  
Det är inte bra. Men utvecklingen går att  
vända om vi hjälps åt. För vi anser att skydd 
ska vara skydd på riktigt.

BOTTENTRÅLNING ÄR en effektiv fiskemetod, sett  
till mängden fisk som fångas. Tyvärr får metoden 
förskräckliga konsekvenser för livet i havet. Trålen 

river upp djupa fåror i bottnen och nästan inget lämnas kvar 
där den plöjt fram. Tillsammans med storskaligt industri-
fiske utgör bottentrålning ett av de största hoten mot 
utrotningshotade fiskar och andra djur i våra hav. Trots det  
är fiskemetoderna vanliga i svenska vatten. Till och med  
i områden som vi bestämt oss för att skydda. 

I DAG SKYDDAS 13,8 PROCENT av svenska havsområden, 
men skyddet fungerar inte i praktiken. Allt fiske som kan 
skada miljön i ett Natura 2000-område (EU:s skyddsområ-
den) måste tillståndsprövas. Det görs inte, vilket strider mot 
både EU-rätten och svensk miljölagstiftning. I och med 
uppropet Under ytan riktade Naturskyddsföreningen ljuset 
på våra hav och hur de exploateras. Över 10 000 namnunder-
skrifter gav ytterligare tyngd åt våra krav till politikerna  
om hållbara fiskemetoder och utökat skydd av haven.  
Den här kampanjen är en del av Naturskyddsföreningens 
projekt Skyddat hav som finansieras av Postkodlotteriet. •

Naturskyddsföreningens krav:

• Inför ett generellt förbud mot botten- 
trålning i skyddade områden, både i 
befintliga och framtida områden.

• Följ lagen genom att se till att allt  
potentiellt skadligt fiske i marina Natura 
2000-områden tillståndsprövas.

• Skapa ännu fler fiskefria områden. 
Forskning visar att fisken kan öka med  
600 procent i områden som befrias  
från fiske.

• Ge mer resurser till marint skydd.  
I dag finns stora kunskapsluckor om hur 
det marina skyddet fungerar och om  
rätt områden skyddas. Därför behövs 
långsiktig och riktad finansiering.

13,8 %
av svenska havsområden skyddas.
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Ohållbart fiske, företag som konkurrerar 
ut småskaliga fiskarfamiljer, försäm-
rade försörjningsmöjligheter och 
föroreningar – listan på problem 
kopplade till fiskmjölsfabriker längs 
västafrikas kuster kan göras lång. 
Naturskyddsföreningens västafri-
kanska samarbetsorganisation Caopa 

(African Confederation of Professional 
Organizations for Artisanal Fisheries) 
och deras 24 medlemsorganisationer 
har under lång tid påtalat proble- 
matiken. Det är därför mycket gläd-
jande att Gambias regering lyssnat  
och under 2019 tillfälligt stängde ned 
fiskmjölsfabrikerna, i väntan på att 

fiskebeståndsuppskattningar  
genomförs. De har också beslutat  
att genomföra en kartläggning av  
de negativa effekter fabrikerna har  
på det småskaliga fisket. En tillfällig 
andhämtningspaus innan arbetet  
för mer permanenta och hållbara 
lösningar införs. •

Tillfälligt stopp för 
fiskmjölsfabriker i Gambia 
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GAMBIA

Östersjötorsken befinner sig i kris. 
Den dör i förtid och drabbas ofta av 
parasiter. Naturskyddsföreningen är  
en av de som bidrog till att EU sommaren 
2019 fattade beslutet att stoppa torsk- 
fisket i södra Östersjön resten av året 
och därmed ge torsken en chans att 
återhämta sig. En mycket viktig, om än 
liten, framgång i arbetet.

Små men 
viktiga steg för 
Östersjötorsken 

TORSKEN

Akvatiska ekosystem 



Människan är både hotet mot och en del av lösningen  
på klimatfrågan. En av de största utmaningarna är våra 
ohållbara konsumtionsmönster. Här kan och behöver 
Sverige gå före. Konsumtionsbaserade utsläpp flyger 
fortfarande under radarn och bör snarast formuleras 
som ett kompletterande miljömål. Men det görs också 
framsteg – både flygresorna och köttätandet minskar. 

Människan:
miljökloka 
människor i 
hållbara samhällen 
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1 Fler barn och unga, samt  
deras vuxna, behöver lära känna 
och vistas i naturen.     

2 Skolans arbete för frågor som  
rör hållbar utveckling behöver 
intensifieras. 

3  Våra konsumtionsmönster ger 
stora utsläpp av växthusgaser  
i Sverige och utomlands. 

1 Antalet grupper med Natursnokar (målgrupp 3–10 år) 
ökade under året. Projektet Schysst (13–20 år) hade  
sitt bästa år hittills när 2 663 ungdomar deltog i 
aktiviteterna, nytt rekord!

2 Över 2 000 högstadieelever ingick i Naturskyddsfören-
ingens högstadieprogram och gjorde studiebesök på 
Ikea. Under året inleddes pilotprojektet Malmöskolor för 
hållbar utveckling. Unesco beslutade om ett nytt globalt 
ramverk för Lärande för hållbar utveckling. 

3  Sverige saknar fortfarande ett kompletterande miljömål 
som inbegriper konsumtionsbaserade utsläpp. Sveriges 
köttkonsumtion fortsätter att minska, liksom flygresan-
det. Initiativ som Klädbytardagen, Prylbytardagen,  
Fixa grejen, En shoppingfri månad och Naturskydds- 
föreningens egen miljömärkning Bra Miljöval fick  
stort genomslag under året. 

1 Ökad kunskap om och  
tillgång till naturen. 

2  Främja och följa upp lärande  
för hållbar utveckling i skolan. 

3 Verka för mer hållbara 
konsumtionskulturer.

Na
turskyddsföreningens m

ål 
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»Jag brinner för klimatfrågan och  
cirkulärt tänkande. Genom att  
organisera klädbytardagar kan jag  
påverka och visa nästa generation att  
det är viktigt att göra saker för andra 
människor. Att klädbytardagarna  
är så himla uppskattade ger energi  
att fortsätta arbetet.«
Kajsa Dufbäck, arrangör av klädbytardagar i Roslagen.
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Människan 

Under sin totala 
livslängd används en 

borrmaskin i snitt 
femton minuter
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Ska vi byta 
grejer?

31

Byta, dela och laga våra grejer för att  
rädda planeten och stärka gemenskapen  
– under månadsskiftet september/oktober 
arrangerades den årligt återkommande 
Miljövänliga Veckan och dess globala del, 
Green Action Week. Boden bjöd in till åter- 
bruksfestival och i Beirut byttes det leksaker. 

I EN AV VÄRLDENS MEST förorenade städer, Indiens 
huvudstad New Delhi, planterades växter för att mildra  
de svåra luftföroreningarna. Projektet riktade sig särskilt 

till kvinnor och var en del av Naturskyddsföreningens 
årligen återkommande kampanj Green Action Week som 
arrangeras i samarbete med medlemmar i den globala 
konsumentorganisationen Consumers International. Under 
temat Sharing communities arrangerades klädbytardagar  
i Brasilien och i Filippinerna bytte bönder jordbruksredskap 
och fröer med varandra. I Libanon fick avlagda leksaker  
nya glada ägare. 50 organisationer i 30 länder deltog 2019  
i Green Action Week.

DEN SVENSKA DELEN av kampanjen, Miljövänliga Veckan, 
uppmanade till att dela med oss av och ta bättre hand om 
våra saker, kläder och möbler för att minska konsumtionen 

av nya prylar. Vi uppmanade till en shoppingfri månad och 
som en reaktion mot Black Friday-hysterin var det premiär 
för Prylbytardagen, som arrangerades på ett tjugotal platser 
runt om i Sverige. Över 90 av Naturskyddsföreningens 
kretsar bjöd in till fixarkvällar, workshoppar och aktioner – 
prylar bytte ägare och lagades. I Boden och Stockholm 
arrangerades återbruksfestivaler, i Ronneby skrevs med- 
borgarförslag och i Karlstad bytte massor med prylar ägare. 
Samtliga aktiviteter arrangerades av våra lokala kretsar, 
länsförbund, nätverk och vårt rikskansli. 

FÖRUTOM DE UPPENBARA fördelarna med att laga, dela  
och återbruka uppstår alltid många intressanta möten.  
Det för människor närmare varandra och stärker den lokala 
sammanhållningen, både här hemma i Sverige och i  
övriga länder. Vilken vecka det blev. Nästa år kör vi igen! •

Största Klädbytardagen hittills

Den 6 april 2019 anordnades Klädbytardagen 
på 159 platser runt om i Sverige. Över 17 000 
besökare kom och hela 58 000 plagg bytte 
ägare den här dagen, nytt rekord! Förutsatt att 
de bytta plaggen ersatte nya, bidrog Sveriges 
klädbytare med en stor besparing av resurser. 
Nämligen: 43 ton kemikalier, 58 000 kubik- 
meter vatten, 406 ton koldioxid. Konceptet  
har nu också spridit sig till våra grannländer  
som Nordic Swap Day: I fjol arrangerades 
125 klädbytardagar i Norge, 17 i Danmark  
och fyra på Island. 

MILJÖVÄNLIGA VECKAN & GREEN ACTION WEEK
Människan



Flerfamiljshus självförsörjande 
på värme och varmvatten
På Backagårdsgatan i västgötska Vårgårda 
står sex flerfamiljshus från 1970-talets 
miljonprogram uppradade. Ålder och 
slitage har gjort att husen är i stort behov 
av renovering. Sagt och gjort, men det blev 
också ett helt nytt energisystem. De första  
i sitt slag i hela Sverige. Husen är nu själv-
försörjande på värme och varmvatten och  
har kopplats från fjärrvärmesystemet.

BRA MILJÖVAL

HUSEN ÄR UTRUSTADE med solceller på taken och  
ett batterilager som räcker för fastighetens elan- 
vändning i upp till två dygn. Projektet drivs av 

Vårgårda Bostäder och är delfinansierat av Bra Miljövals 
miljö- och effektiviseringsfonder.    

» UNDER VÅREN OCH SOMMAREN skapas en stor överproduk-
tion av solenergi. Den lagras som vätgas. På vintern omvand-
las vätgasen till el och värme till byggnaden med hjälp av 
bränsleceller«, säger Jan Thorsson, vd på Vårgårda bostäder.

HUSEN ÄR TAGNA »off grid«, det vill säga har kopplats från 
fjärrvärmesystemet och klarar sin egen uppvärmning  
och varmvattenproduktion. Elen täcker också fastighetens 
behov för drift av fläktar, hissar och liknande, men hus- 
hållen har kvar sina egna elavtal. Sex likadana huskroppar, 
sammanlagt 172 lägenheter, ingår i projektet som beräknas 
vara klart under 2021. •

Människan 
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KÖTTKONSUMTION

Elkunder bidrar till viktiga miljöprojekt

Mängden fondmedel från energibolagen  
beror på hur mycket el märkt med Bra 
Miljöval elbolagen säljer till sina kunder.  
2019 godkändes 44 nya projekt och  
24 miljoner kronor avsattes till fonderna  
som företag, kommuner, myndigheter  
och föreningar kan ansöka om. Projekten 
godkänns av Bra Miljöval och pengarna ska 
användas för att minska elproduktionens 
miljöpåverkan, energieffektivisera och ta 
fram ny energiteknik. 

SVENSKARNA FORTSÄTTER att äta mindre kött. Det var 
2017 som kurvan för svensk köttkonsumtion vände 
nedåt och glädjande nog verkar trenden hålla i sig. 

Men som i så många andra frågor som rör klimat och miljö 
krävs ännu större och snabbare förändringar. I augusti 2019 
släppte FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport. Här fram- 
går tydligt att produktionen av kött måste minska, både  
på grund av utsläppen i samband med köttproduktionen och 
för att köttindustrins markanspråk driver på skogsskövling 
och hindrar återställandet av rika skogs- och våtmarker på 
många håll i världen. Samtidigt är naturbetet viktigt. Betande 
djur gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och 
fåglar – det stärker biologisk mångfald och ger oss viktiga 
ekosystemtjänster. Så om nu köttbiten hamnar på tallriken, 
se då till att det är svenskt ekologiskt eller naturbeteskött. •

Vi äter 
mindre kött

» I stora delar av världen innebär kött-
produktionen att marken används 
mycket ineffektivt. Det medför  
dessutom stora direkta klimatutsläpp.  
Om det går att minska köttkonsum- 
tionen och därmed produktionen, kan  
stora markarealer i stället användas  
till återskogning eller återställande av 
våtmarker som då kan binda kol och 
dessutom skydda biologisk mångfald.«

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Människan

‹ Vårgårda fastigheter

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning 
som startade 1990. Miljömärkningen hjälper 
till att göra miljösmarta val, både vid köp  
men också vid produktion av produkter och 
tjänster. Företag ansöker om licens för en 
produkt eller tjänst utifrån de kriterier som  
Bra Miljöval satt upp. Kriterierna är strikta  
och utvecklas ständigt. Bra Miljöval genomför 
också årliga kontroller för att granska att 
licenstagarnas produkter uppfyller kriterierna. 
Bra Miljöval finns för följande produktområden: 

•  Biobränsle
•  Budtransporter
•  Elenergi
•  Fjärrvärme
•  Försäkringar
•  Godstransporter
•  Kemiska produkter
•  Kosmetiska produkter
•  Livsmedelsbutiker
•  Persontransporter
•  Textilier
•  Mobilabonnemang – nytt produktområde 

2019 som lanserades i januari 2020. Syftet 
är att säkerställa att abonnemangen drivs 
med el märkt med Bra Miljöval, samt att 
uppmuntra till att förlänga livslängden på 
mobiltelefoner med bland annat återbruk 
och reparationssystem.

2019 var 361 licenstagare med produkter 
eller tjänster märkta med Bra Miljöval. 
Licensintäkterna uppgick till 13,7 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med två procent 
jämfört med föregående år.
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Skolan – 
en nyckel i 
omställningen

En dag i oktober genomförde Naturskyddsföreningen en utomhusfortbildning  
med fritidspedagogerna på Kryddgårdsskolan i Rosengård i Malmö. 

Barn och unga i alla åldrar behöver få ökad 
kunskap om och inspiration till vad hållbar 
utveckling egentligen är. Läroplanen säger 
tydligt att skolan har en skyldighet att ge 
eleverna verktyg för att kunna förstå hur miljö, 
ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. 
Skolan är med andra ord en nyckelspelare  
i omställningen. 

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR utveckling innebär att utforska 
och koppla samman frågor som rör ekonomiska, 
ekologiska och sociala aspekter av hållbar utveckling. 

Under förra året inleddes pilotprojektet Malmöskolor för 
hållbar utveckling, ett samarbete mellan Malmö stad och 
Naturskyddsföreningen med syftet att främja skolors arbete 
med hållbar utveckling. Genom projektet, som genom- 
förs i stadsdelarna Rosengård och Oxie, vill Naturskyddsför-
eningen öka vår kunskap om hur vi kan stötta skolor i deras 
hållbarhetsarbete och i förlängningen inspirera fler skolor  
att arbeta strategiskt med hållbar utveckling. När Unesco på 
sin 40:e generalkonferens i Paris i november 2019 beslutade 
om ett nytt globalt ramverk för lärande för hållbar utveckling 
deltog Naturskyddsföreningen, tillsammans med Lärarför-
bundet, som representant för civilsamhället. • 

SKOLAN

Människan 

Mat och matproduktion har stor inverkan på klimatet. Från och med 2019 har matens  
klimatpåverkan fått större fokus i det mångåriga samarbetet Naturskyddsföreningen har 
med Ikea och högstadieskolor från hela Sverige. Här är högstadieelever från Prolympia- 
skolan på vegetarisk provsmakning på Ikea Jönköping. Med hjälp av gröna, gula och röda 
skyltar berättade eleverna vad de tyckte om de olika rätterna som serverades. 



35

NATURSNOKARNA

Upplevelsebaserade aktiviteter i 
syfte att väcka naturkänslan – det är 
vad Naturskyddsföreningens projekt 
Schysst går ut på. Under 2019 deltog  
2 663 ungdomar (13–20 år) i Schysst, 
vilket är nytt rekord. Tillsammans  
med kretsstyrelsen i Flen startades 
under året en ny verksamhet för 
vuxna som nyligen kommit till 
Sverige. Drygt 600 personer deltog 

under året. Efter tio år avslutas nu 
projektet. Det har varit roliga och 
givande år både för Naturskyddsföre- 
ningen och för de aktiva ungdomar 
och vuxna som deltagit. Stort tack 
till alla er tusentals engagerade som 
deltagit i Schysst och gjort projektet 
till den succé det blev. Vi hörs och ses 
framöver, men under lite andra 
former. Håll ögonen öppna! •

Ålen Ålinors 
fantastiska 
resa

2 663
ungdomar deltog i Schysst 2019. 

Schysst – en succé!

Människan

Natursnokarna är Naturskyddsfören-
ingens barn- och familjeverksamhet. 
Här beger sig barn cirka 3–10 år och 
deras vuxna ut i naturen för att se, 
lukta och känna. Det snokas över  
hela landet, från Trelleborg i söder  
till Haparanda i norr. Under året deltog 
126 ideella natursnoksledare med 55 
grupper. Grupperna har i genomsnitt 
träffats åtta gånger per år med 16 
deltagare per träff – ett framgångsrikt 
år för Natursnokarna. 2019 lanserades 
sagan Ålen Ålinors resa, en ganska 
fantastisk berättelse om hur en ål lever 
sitt liv. Riktigt spännande blir det 
förstås när barnen hittar flaskpost 
från Ålinor där hon ber barnen om 
hjälp. Flaskpostäventyren ligger på 
webben och passar familjer, naturs-
noksgrupper, förskolor och kalas, bara 
fantasin sätter gränser. •

Bild ovan: En lärostund – inget läxförhör. Att kunna  
namnet på en massa arter är roligt och bidrar till ökat  
intresse för naturen. I samband med den Biologiska 
mångfaldens dag den 22 maj 2019 lanserades  
Naturfalken – ett »simborgarmärke« för artkunskap.  
Visa att du kan namnet på 10, 20, 50 eller 100 arter och  
du får köpa ett fint märke att stoltsera med. Märkes- 
tagning genomfördes under året av aktiva i Naturskydds- 
föreningens kretsar på ett 70-tal platser runt om i landet. 
Här på snoklägret i Tanum.

Fakta ålen

Alla europeiska ålar föds i Sargassohavet 
nordost om Kuba och Bahamas. Under 
flera år driver sedan ålynglen med havs- 
strömmarna och når så småningom  
en kust. Under den här tiden växer de.  
När ålen väl nått »sin« kust hittar de ett 
vattendrag och blir kvar. Efter flera år  
är det så dags för ålen att återvända  
till Sargassohavet. Den äter inte under  

hela resan och när den kommer fram 
börjar leken, troligtvis på cirka 500 meters  
djup. Inget vet säkert eftersom det aldrig 
observerats. Sedan dör troligen de vuxna 
ålarna och nya yngel påbörjar sin resa. 
Ålen är akut utrotningshotad och Natur- 
skyddsföreningen kräver ett totalstopp  
för allt ålfiske.



Målområde 5

Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika 
miljöorganisation. Vi är en svensk folkrörelse och en del av den 
globala miljörörelsen. Med 237 000 medlemmar är vi större än 
någonsin. Att vi är många skänker föreningen legitimitet och 
stärker våra krav och budskap. 2019 års framgångar i arbetet kan 
i mångt och mycket kopplas till drivet och engagemanget hos våra 
medlemmar, kretsar, länsförbund och nätverk. Med en fortsatt 
hög medienärvaro både i lokal media och på riksnivå tillsammans 
med tydliga budskap och kampanjer i våra sociala kanaler driver 
vi opinion och bidrar till att stärka den svenska miljödebatten och 
påverka dess innehåll. Naturskyddsföreningen samarbetar också 
med 44 organisationer i tio länder på fyra kontinenter och vill 
vara en stark motkraft i en negativ trend av minskat demokratiskt 
utrymme för civilsamhället världen över. 

Föreningens  
resurser: en stark  
och inflytelserik 
organisation
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Föreningens resurser

1 Naturskyddsföreningen behöver många  
och engagerade medlemmar för att skapa 
tryck i de frågor vi driver samt de aktiviteter 
föreningen genomför på lokal nivå och  
på riksplanet.

2 Kommunikationen, koordineringen och 
samverkan mellan Naturskyddsföreningen 
lokalt, regionalt och nationellt behöver stärkas.

3 Det demokratiska utrymmet krymper för 
civilsamhället världen över. Organisationer  
och människor som försvarar miljön övervakas, 
trakasseras och mördas. Det är ett hot mot 
miljön, demokratin och ett brott mot  
mänskliga rättigheter.

1 Stärkt medlemskraft.

2 Bättre mobilisering 
och vassare påverkan.

3 Aktivt bidra till att stärka  
den globala miljörörelsen.

1 Medlemsbasen fortsätter att växa. 2019 hade 
Naturskyddsföreningen 237 000 medlemmar –  
en ökning med 6 000 jämfört med föregående år. 
Insamlingen pekar också uppåt och ökade med  
23 procent jämfört med föregående år.

2 Mobiliseringsarbetet spelar en nyckelroll i 
koordinerings- och samverkansarbetet inom 
Naturskyddsföreningen samt inom opinions- 
bildningsarbetet på lokal och regional nivå.

3 Situationen för världens miljöförsvarare fick mer 
uppmärksamhet och tydliga krav riktade mot FN, 
EU, Sveriges regering, stater, näringslivet och 
civilsamhället har formulerats.
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Under 2019

» Ljusmanifestationen lyfte fram vad som står
på spel för de miljöförsvarare som vi stödjer 
runt om i världen. Den påminde mig om hur  
vi är sammankopplade i vår kamp för en sund 
framtid och att vi i Sverige behöver använda 
oss av våra fri- och rättigheter för att stödja  
de som inte har dem i resten av världen.«
Victor Ramos, vice ordförande i Symbios-kretsen 
(Stockholms universitets studentkår).
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Kraften i en 
folkrörelse

Årets bok

Allt fler arter trängs undan av vårt hårda 
utnyttjande av naturen. För att vända 
utvecklingen krävs stora grepp, men även 
små insatser har betydelse. I Årets bok 2019 
Naturligtvis! finns bland annat en checklista 
med tips på vad du kan göra för den biolo-
giska mångfalden och hur du med några  
enkla knep kan göra din trädgård till en liten 
oas. Boken har sålts i cirka 17 000 exemplar 
och försäljningen fortsätter. 

Föreningens resurser

Naturskyddsföreningen grundades 1909. 
Aldrig tidigare har vi varit så här många 
medlemmar. Aldrig tidigare har engage-
manget för och insikten om klimatfrågan 
varit större. En samlad forskarkår säger  
att vi behöver ställa om nu. Det förstår  
Naturskyddsföreningen. Det förstår våra 
medlemmar. Det förstår också en allt större 
del av Sveriges befolkning. Bland annat 
därför ser vi hur Naturskyddsföreningen  
bara fortsätter att växa.
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FOLKRÖRELSEN
Det är medlemmarna som bygger 
Naturskyddsföreningen och bestäm-
mer vilken riktning arbetet ska ha. 
Under 2019 genomfördes många 
viktiga insatser över hela landet. 
Kretsar, länsförbund, nätverk och 
enskilda medlemmar bidrog i det 
lokala arbetet och arrangerade Kläd- 
bytardagar, anordnade ljusmanifesta-
tioner för att hedra världens miljöför-
svarare, anlade blommande ängar för 
att värna bin och biologisk mångfald. 
Listan kan göras hur lång som helst. 
Medlemmarna och engagemanget är 
själva urkraften i det arbete vi bedriver. 
Det är lika sant i dag som när Natur-
skyddsföreningen grundades för över 
100 år sedan. 

MEDLEMMAR
2019 års medlemsräkning stannade  
på 237 000. Dessa fördelar sig på 133 830 
betalande huvudmedlemmar och  
103 593 familjemedlemmar. Att med- 
lemstalen fortsätter uppåt är på samma 
gång både anmärkningsvärt och inte 
alls särskilt förvånande. Samtidigt  
som vi ser att många medlemsorgani-
sationer tappar medlemmar är engage-
manget för miljön och klimatet större 
än någonsin och det kommer bara att 
fortsätta växa. Men medlemsökningen 
vore inte möjlig om det inte vore för  
våra aktiva – medlemmar, kretsar, 
länsförbund och regionala kanslier – 
samt så klart medlemsvärvning via 
face-to-face, telemarketing och våra 
digitala kampanjer. 

INSAMLING
Vår egen insamling skapar resurser 
för att nå ut med våra budskap och 
påverka beslutsfattare och allmänhet. 
Tillsammans med våra aktiva och 
olika samarbetspartners – företag, 
stiftelser, organisationer, eldsjälar  
och ambassadörer – skapar vi mer 
miljönytta än någonsin, både i Sverige 
och utomlands. Under 2019 ökade 
insamlade medel med 23 procent,  
från cirka 100 miljoner 2018 till drygt 
123 miljoner kronor. Insamlade medel  
från företag genererade 17 miljoner 
kronor, mycket mer än vad vi hade 
vågat hoppas på. Det ökande med-
lemsantalet gav 1,3 miljoner kronor 
mer i medlemsintäkter än 2018 och 
slutade 2019 på 39 miljoner kronor. •

Föreningens resurser
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Miljöns försvarare 
hotas, trakasseras. 
Och mördas! 

Människor som kämpar för demokrati,  
miljö och mänskliga rättigheter blir allt mer 
utsatta. Det framgår av Naturskyddsfören-
ingens rapport som släpptes under hösten 
2019. I en omfattande studie vittnar 25  
samarbetsorganisationer runt om i världen 
om sin situation. Bilden som framträder  
är oroväckande. Enligt statistik från Global 
Witness mördas tre miljöförsvarare varje 
vecka någonstans i världen. Det här upp-
märksammade Naturskyddsföreningen 
genom att bjuda in till ljusmanifestationer  
på flera platser i landet. 

MILJÖFÖRSVARARES UTSATTHET är en del av  
en global negativ trend där civilsamhällets 
demokratiska utrymme krymper. I Naturskydds-

föreningens rapport Miljöförsvarare under attack uppger  
88 procent av de tillfrågade organisationerna att läget för 
civilsamhället i deras respektive länder har försämrats 
under senare år. Fyra av fem säger att de har svårt att 
genomföra sin verksamhet som planerat. Företag och stater, 
å sin sida, uppfattar ofta miljöförsvarare och lokalsam-
hällen som organiserar sig som hot mot verksamheten, 
varpå konflikter uppstår. Miljöförsvarare utsätts på grund  
av sitt arbete för trakasserier, våld, tvångsförflyttningar 
och till och med mord. I rapporten uppmanar Naturskydds-
föreningen bland annat Sveriges regering, FN, EU och det 
privata näringslivet att ta krafttag i frågan om miljöförsva-
rares utsatthet. Vi uppmanar företag att säkerställa att 
exploateringsprojekt är transparenta, rättssäkra, fria från 
korruption och att de sker i dialog med de som berörs. 

MED ANLEDNING AV miljöförsvararnas utsatta situation 
bjöd flera lokala kretsar, tillsammans med andra aktörer, 
in till ljusmanifestationer runt om i Sverige. I Eskilstuna, 
Härnösand, Jokkmokk, Ludvika, Mora och Stockholm 
lästes namnen upp på alla de miljöförsvarare som mördats 
under året. Det följdes av en tyst minut. Tack vare engage-
rade medlemmar och kretsaktiva blev det en värdig och 
minnesvärd kväll den 10 december, på dagen 71 år sedan  
FN antog deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 
Även på klimattoppmötet COP25 i Madrid anordnades  
en manifestation som fick stor spridning digitalt under 
hashtaggen #Light4Defenders. •

»Vi vet att vi är märkta  
och kan dö när som helst.«

Rose Meire dos Santos Silva, miljöförsvarare i Brasilien, 
är en av dem som kämpar mot att en militärbas ska  
byggas ut på lokalbefolkningens mark. Men det är en 
farlig kamp.

Föreningens resurser

Den 10 december, på den internationella dagen för de mänskliga rättigheterna,  
höll Naturskyddsföreningen en tyst minut och tände ljus för världens miljöförsvarare 
– ett ljus för varje miljöförsvarare som mördats under året. Ljusmanifestationer  
hölls på flera platser i runt om i Sverige. Här från Kungsträdgården i Stockholm. 
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Föreningens resurser

I Filippinerna vittnar flera samarbetsorganisationer 
om en minskad rättssäkerhet och ökade risker  
för civilsamhällesorganisationer som arbetar med 
mänskliga rättigheter. Många upplever att president 
Rodrigo Dutertes regering attackerar de som är 
kritiska mot styret i landet. Här en protestmarsch  
i Filippinernas huvudstad Manila mot landets regim 
på internationella kvinnodagen. 
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Apropå mat 
och kemikalier  

TILLSAMMANS MED butiks- 
kedjan Cervera vill Natuskydds-
föreningen undersöka miljö- 

och hälsoaspekter för material som 
kommer i kontakt med livsmedel, 
såsom matlagnings- och serverings-
kärl, bestick och köksverktyg, men 
även livsmedelsförpackningar. Det 
finns uppskattningsvis tiotusentals 
kemiska ämnen som används vid 
tillverkningen, varav flera är misstänkt 
cancerogena, hormon- eller reproduk-
tionsstörande. Naturskyddsföreningen 
kommer genom projektet att kartlägga 
och rapportera om vilka farliga ämnen 
som fortfarande är tillåtna och i vilka 
produkter de kan hittas. 

» VÅRT MÅL ÄR att bli en ledande aktör 
inom hållbarhetsområdet, därför är  
vi både glada och stolta över att vi till- 
sammans kunnat stötta Naturskydds-
föreningens projekt Material som 
kommer i kontakt med livsmedel. Vi 
vill få ännu mer detaljerad kunskap om 
processerna inom produktutveckling 
och material för att säkerställa att vi 
alltid erbjuder våra kunder hållbara och 
godkända produkter med hög kvalitet,« 
säger Peter Rimbäck, vd på Cervera.

FÖR ATT ÖKA medvetenheten och 
kunskapen om olika material och 
kemikaliers påverkan på hälsa och  
miljö har Naturskyddsföreningen hållit 
föreläsningar och workshops tillsam-
mans med Cerveras personal. Cervera 
har i sin tur bidragit med insikter om  
hur svårt det är att ställa och verifiera 
kemikaliekrav utöver lagstiftade krav.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN har i en 
rapport sammanställt nuvarande lag- 
stiftning och det senaste forskningsläget 
för en rad hälsofarliga kemikalier som är 
vanligt förekommande i material i livs- 
medelskontakt. Vidare har stekpannor 
med olika beläggning analyserats för att 
se om de innehåller och släpper ifrån sig 
högflourerade PFAS-ämnen. I april 2020 
släpps rapporten och analysresultaten 
presenteras tillsammans med krav till 
beslutsfattare och råd till konsumenter. •

Giftiga ämnen som kommer i kontakt med det vi äter – 
det är vad samarbetet mellan Naturskyddsföreningen 
och Cervera handlar om. Projektets syfte är att informera 
konsumenter, företag och politiker om farliga ämnen  
och hur de undviks samt påverka lagstiftare på EU-nivå  
att förbjuda dessa ämnen.
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Naturskyddsföreningen samarbetar med företag för att 
genom påverkan och dialog uppnå miljönytta och ställa om 
till ett hållbart samhälle. En annan viktig del är att vi genom 
erfarenhets- och kunskapsutbyte bidrar till att höja både 
företagets och vår egen kompetens inom specifika branscher. 
I omställningen till ett hållbart samhälle spelar näringslivet  
en viktig roll. När företag agerar med miljö som motivation 

går det fort och kan ha en ytterst konkret miljönytta.  
Vi samarbetar med företag i Sverige och med nätverk och 
organisationer runt om i världen för att möta framtidens  
stora miljöutmaningar. Våra samarbeten får aldrig begränsa 
vår möjlighet att kritisera företag som fattar beslut som är 
dåliga för miljön. Vi ska alltid vara fria att agera i linje med 
våra mål och värderingar.

Tack för ert värdefulla stöd till Naturskyddsföreningens arbete under 2019.
Året som gått har visat att envist engagemang resulterar i många segrar.

AB Gevert Bergman Bygg & Co
Abu AB
Acne Studios AB
Ahlsell Sverige AB
AI PENSION, FÖRSÄKRINGS-
FÖRENING
Alfvén & Didrikson AB
Alpine Legends AB
Apolinaire AB
Aprendere Skolor AB
Arvid Nilsson Sverige Aktiebolag
Bambuboden AB
Bergendahls El Gruppen Aktiebolag
Beta Pedagog AB
Binero AB
Björk Hårvård AB
Blomsterlandet i Sverige AB
Bonnier Books Holding AB
BookBeat AB
Bostads AB Mimer
Brandkonsulten Kjell Fallqvist 
Aktiebolag
Brunngård Group AB
BSharp AB
Byte Labs AB
Campusbokhandeln i Sverige AB
Capture Visualisation AB
Carpeting Entrémattor i Stockholm 
AB
Collinder märksystem AB
cTrap AB
DeBrand Sverige Aktiebolag
Detur Sweden AB
Dogger AB

Dokumentera AB
Eisfelds Consulting AB
Engvall Media AB
Enklare Ekonomi Sverige AB
Eolus Vind Aktiebolag
Eroom Förvaltningsbolag AB
Fahrmans Idé AB
FJÄLLJOURNAL
Go Gently
Green Landscaping AB
Greenman AB
Grön Interiör
Gudrun Sjödén Design Aktiebolag
Gärdhagen Akustik AB
Göteborg International Film Festival 
AB
Hands-On Science AB 
HASSELBACKEN
Houdini Sportswear AB 
Hyrex AB
ICA Kvantum Malmborgs Tuna
ICA Maxi Stormarknad Västervik
ICA Sverige AB
Inquire AB
Itello AB
Järvzoo Aktiebolag
Jästbolaget Aktiebolag
KBT Sydost i Kalmar AB
KIANA’S FOUNDATION
Kompass Advokat AB
Kuehne & Nagel AB
Kvartersmenyn AB
SVENSKA KYRKANS PENSIONS-
KASSA, FÖRS.FÖRENING

LEXIMA AB 
Lotuseco
LÖFBERGS LILA AKTIEBOLAG
Matsällskapet Catering AB
Mengus Stockholm AB
Mentra Block AB
Miljöstrategen i Jönköping AB
Mushin AB
Nacka Köttprodukter AB
Nelson Garden AB
NGS Group Aktiebolag
Nilson Group AB
Nordic Wellness Group AB
Ola Bäccman Production AB
olars ulla AB
Olingo Consulting AB
Outnorth AB
Paneltaket AB
Pharmaxim AB
PM & Vänner Restaurang AB
Prisjakt Sverige AB
Pro4u AB
Rope Access Sverige AB
Rådmansö Bageributik AB
Röstånga Gästgivaregård Aktiebolag
Safe Control Materialteknik i  
Göteborg AB
Sambla AB
SEO Solutions Ltd
SF-Bokhandeln Aktiebolag
SignMax AB
SINFUL ApS
Skanska AB
Skepparholmen Nacka

Skåvsjöholm Aktiebolag
SMAKIS/Kalasföretaget
Steffen Cykelservice
Stenungsundshem Aktiebolag
Stiftelsen Nordens Ark
Stiftelsen Skansen
STIFTELSEN ÖSTHAMMARSHEM
Sustainable Business Partner  
Scandinavia AB
SWEAB Elteknik Aktiebolag
Swedbank Robur Humanfond
Svenska Orient Linien AB
Svenska Trädmästarna AB
Svenska Turistföreningen STF 
Aktiebolag
Tentipi AB
Tjeders Industri Aktiebolag
Torplyktan AB
Trib. AB
Turneround Webb AB
U&W you&we Stockholm AB
Upplandsstiftelsen
Urberg/Outnorth AB
VafabMiljö kommunalförbund
Vansbrosimningen
Varberg Energi Aktiebolag
Vartex AB
Webbplatsen i Sverige AB
Vinga of Sweden AB
Volvo Group Headquarters
Workday Nordic
Åhléns AB

Stort tack!

Låt ditt företag bidra till vårt arbete för natur och miljö!
Gå in på naturskyddsforeningen.se/foretag eller maila foretag@naturskyddsforeningen.se
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Naturskyddsföreningens 
riksstyrelse
ANDERS FRISTRÖM. Personalrepresen-
tant (suppleant). Utredare på klimat- 
avdelningen, har arbetat på kansliet  
i mer än 30 år i många olika roller samt 
på tidningen Sveriges Natur. Dessför-
innan ideellt engagemang i en krets 
och inom fältbiologerna. Biogeovetare. 
Bor i Stockholm.

BO JÖNSON. Medlem sedan drygt 50 år. 
Pensionär boende i Göteborg. Utbildning 
inom företagsekonomi, handelsrätt och 
beskattningsrätt. Har arbetat i olika 
befattningar som ekonom. De senaste 
20 åren som controller för affärsområ-
det Automotive Sverige på SKF. 

EVELINA NYSTRÖM. Personalrepre- 
sentant. Har arbetat i olika roller  
inom kommunikation och insamling 
på Naturskyddsföreningen och är  
nu projektledare på marknadsavdel-
ningen. Engagerad i personalens 
hållbarhet. Universitetsutbildning  
i media- och kommunikationsveten-
skap med ytterligare studier i bland 
annat språk och filosofi. 

GUDRUN HUBENDICK. Har arbetat  
med internationellt bistånd inom 
enskilda organisationer, Sida och  
FN. Har erfarenhet av Naturskydds- 
föreningen som anställd tjänste- 
man under tolv år, styrelse i krets-  
och länsförbund samt aktiv i nät- 
verk och Antiscampi. Var med och  
skapade Swedwatch och var dess 
förste ordförande. Bor i kollektivhus  
i Stockholm.

HENRIK VON ZWEIGBERGK. Miljöjurist 
på Länsstyrelsen och aktiv i klimat-
nätverket, i Jönköpingskretsen samt  
i länsförbundet som ordförande år 
2012–2017. Har tidigare jobbat för 
Jordbruksverket och på länsrätten.  
Bor i Jönköping. 

JENNIFER CRONBORN. Har de senaste 
tio åren arbetat med hållbarhetsfrågor 
i olika former, särskilt med frågor  
som rör stadsutveckling och civilsam- 
hälles delaktighet. Tidigare styrelse-
medlem i Malmökretsen. Kom i kontakt 
med Naturskyddsföreningen via 
traineeprogrammet. Bor i Malmö. 

JOHANNA SANDAHL. Ordförande 
sedan 2014. Innan dess vice ordfö-
rande. Ordförande för European 
Environmental Bureau, EEB. Mark-/
växtagronom som har arbetat inom 
olika folkrörelser i Sverige och utom- 
lands. Har undervisat på universitet 
och högskolor samt skrivit rapporter 
och böcker. Bor i Stockholm.

LOTTA SILFVER. Speciallärare i 
matematik på en högstadieskola.  
Har tidigare jobbat med miljömålsar-
bete inom Göteborgs Stad. Har 20 års 
erfarenhet av miljöarbete och Natur-
skyddsföreningen. Kassör i Jokkmok-
kretsen. Utbildad i naturvetenskaplig 
problemlösning med inriktning på 
miljövetenskap. Bor i Jokkmokk. 

LOVISA ROOS. Fältbiologernas ord- 
förande sedan 2019 och Fältbiologer-
nas representant i Naturskyddsfören-
ingens riksstyrelse. Bor i Solna men 
kommer ursprungligen från Jämtland 
där hon bland annat varit ordförande  
i Östersundskretsen och förtroende-
vald inom Studieförbundet Vuxen- 
skolan Jämtland. 

MARTIN EMTENÄS. Naturjournalist 
och författare. Bor i Nyköping. Driver 
eget företag och föreläser kring klimat 
och biologisk mångfald. Universitets-
studier inom biologi, kemi och kom- 
munikationsvetenskap. Jobbat i 16 år 
som journalist och programledare, 
bland annat på SVT och Sveriges Radio. 

MARTIN LINDÉN. Data scientist på 
Scania och har forskat i 15 år inom 
teoretisk biofysik vid olika universitet 
i Sverige och USA. Tidigare styrelse- 
ledamot, kassör och valberedare i 
Naturskyddsföreningen i Stockholms 
län. Bor i Botkyrka. 

MÅRTEN WALLBERG. Chef för Miljö- 
partiets medlemskansli i Stockholms 
stad. Ordförande i Stockholms Natur- 
skyddsförening 2002–2003, ordförande 
i Naturskyddsföreningen i Stockholms 
län 2003–2016. Har bland annat arbetat 
som miljösamordnare på Stockholms 
universitet. Utbildad biolog. 

PIA LINDESKOG. Har disputerat vid 
Karolinska institutet och arbetar  
på Folkhälsomyndigheten. Var 
tidigare verksam som bland annat 
avdelningschef på Statens folkhäl-
soinstitut och chef för KF Konsument. 
Har en bakgrund i Naturskyddsfören-
ingen i Stockholms län, men också  
i andra stora organisationer såsom 
Cancerfonden. 

SALOMON ABRESPARR. Vice ordfö-
rande. Agronom och bor i Umeå. 
Miljöstrateg på Borlänge kommun.  
Har en bakgrund som ordförande  
i Fältbiologerna 2012–2014. Har varit 
engagerad medlem i några år, och 
särskilt i kampen om Ojnareskogen.

STINA LINDBLAD. Vice ordförande. 
Naturvårdsbiolog och utomhus- 
pedagog. Har en bakgrund som 
ordförande i Naturskoleföreningen 
samt som lärarfortbildare och förfat-
tare till utomhuspedagogisk metod- 
litteratur. Trivs i skogen med familjen 
och hundarna. Bor på Älvkarleö  
i norra Uppland.

Styrelsen
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Styrelsen

Övre raden från vänster:  
Martin Emtenäs, Gudrun Hubendick,  
Mårten Wallberg, Jennifer Cronborn.
Rad två: Henrik von Zweigbergk,  
Stina Lindblad, Bo Jönson, Lovisa Roos.
Rad tre: Martin Lindén, Johanna Sandahl.
Rad fyra: Evelina Nyström,  
Salomon Abresparr, Pia Lindeskog,  
Lotta Bengtsson Silfver.
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Vad vill er organisation uppnå?
Vår vision lyder En hållbar framtid på en frisk  
och levande planet. Naturskyddsföreningen 
sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar 
lösningar och påverkar beslutsfattare – lokalt, 
nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter,  
hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra 
viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi  
bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar 
för en hållbar konsumtion. Våra övergripande  
mål beskrivs på sidan 10. Respektive målom- 
råde beskrivs på följande sidor: atmosfären 12, 
landbaserade ekosystem 18, akvatiska ekosystem 
24, människan 28, samt föreningens resurser 36 
samt vår egen miljömärkning Bra Miljöval  
på sidan 33. 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar  
er organisation? 
Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och 
religiöst obunden ideell förening för naturskydd 
och miljövård. Föreningen består av en riksför-
ening, självständiga lokalföreningar (kretsar) 
och länsförbund samt regionala kanslier över 
hela landet. Naturskyddsföreningen är Sveriges 
mest inflytelserika miljöorganisation. Men 
miljöfrågorna känner inga landsgränser och 
därför arbetar vi även globalt. Läs mer om det 
organisatoriska sammanhanget på sidorna 
36–37 och 40.

Vilka strategier har ni för att uppnå era mål? 
Utifrån Naturskyddsföreningens framtidsstra-
tegi (verksamhetsriktlinjer 2019–2022) beslutar 
riksstyrelsen om mätbara effektmål som styr 
rikskansliets arbete med att uppfylla målen i 
framtidsstrategin. Framtidsstrategin som  
antogs på årsstämman 2018, och trädde i kraft  
vid ingången av 2019, gäller för fyra år och 
beskrivs i fem övergripande målområden som 
konkretiseras i form av totalt 17 fyraåriga mål, 
som visar på hur riksföreningen ska prioritera 
sitt arbete under perioden. Målområdena ett till 

tre beskriver de miljöförändringar Naturskydds- 
föreningen vill se i atmosfären, på land och i  
vattnet. Målområde fyra fokuserar på hur sam- 
hället och människan behöver förändras för  
att anpassa sig efter naturens förutsättningar. 
Det femte målområdet beskriver vilka förutsätt-
ningar och resurser föreningen behöver för att 
lyckas nå mål ett till fyra.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni  
för att uppnå ert mål? 
Naturskyddsföreningen har 237 000 medlemmar 
och 271 kretsar över hela landet som bevakar 
lokala miljö- och naturvårdsfrågor. På sidan 9 
beskriver vi vår verksamhetsmodell. På sidorna 9 
och 39  berättar vi mer om våra medlemmar.  
På sidan 49 i förvaltningsberättelsen finns  
mer information om medlemmar, styrelse  
och stämma. 

Hur vet ni om er organisation gör framsteg? 
Rikskansliet rapporterar regelbundet målupp-
fyllnad till styrelsen. På så sätt kan styrelsen 
besluta om omprioritering av resurser vid behov. 
Vi arbetar löpande med att utveckla former för 
utvärdering och lärande för att ständigt förbättra 
våra resultat. Som en del i det globala arbetet 
besöker vi återkommande alla våra globala 
samarbetsorganisationer för att följa upp och 
utvärdera arbetet, samt för att kunna rapportera 
till Sida. I framtidsstrategin är målen tydligare 
definierade än i tidigare verksamhetsriktlinjer, 
vilket underlättar uppföljningsarbetet gällande 
huruvida de insatser som görs har avsedd effekt. 

Vad har ni åstadkommit så här långt? 
Naturskyddsföreningen har nått goda effekter  
i våra prioriterade målområden under 2019.  
Läs mer om effekten av vårt arbete inom dessa 
områden på sidorna: atmosfären 12, landbase- 
rade ekosystem 18, akvatiska ekosystem 24, 
människan 28, föreningens resurser 36 samt  
Bra Miljöval på sidan 33.•

Naturskyddsföreningen är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen  
för tryggt givande. Som medlem åligger det Naturskyddsföreningen att 
rapportera effekterna av vårt arbete. Syftet är att visa givare, allmänhet  
och andra intressenter vilken nytta vi gör som organisation. Giva har tagit 
fram en mall för effektrapportering. Nedan ställs ett antal frågor där  
Naturskyddsföreningen svarar på frågorna samt hänvisar till de sidor  
i verksamhetsberättelsen där svaren står att finna.

Effektrapport 2019
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Styrelsen och generalsekreterare för Svenska  
Naturskyddsföreningen, 802002-4280, med säte i 
Stockholm, får härmed avge årsredovisning för 2019.

Allmänt om verksamheten

Naturskyddsföreningens vision
En hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Naturskyddsföreningens ändamål  
och organisation
Svenska Naturskyddsföreningen – i det följande 
benämnd Naturskyddsföreningen – är en demokratisk, 
partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening  
för naturskydd, naturvård och miljövård. Föreningen 
är organiserad i kretsar, länsförbund och riksförening 
som var för sig är juridiska personer med eget ansvar 
och med egna stadgar vars innehåll inte får vara 
oförenligt med Naturskyddsföreningens stadgar. Vid 
tolkningstvist äger Naturskyddsföreningens stadgar 
företräde. Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens 
fristående ungdomsorganisation med egna stadgar, 
styrelse och verksamhet.

Verksamhet
Naturskyddsföreningen ska:
•  driva viktiga natur- och miljöfrågor lokalt, regionalt,  
 nationellt och globalt.
•  väcka engagemang för naturen samt verka för skydd  
 och vård av värdefull natur.
•  verka för förändrade normer och beteenden,  
 samt för en hållbar konsumtionskultur.
•  finnas i hela landet och verka på alla nivåer  
 i samhället.
•  utbilda och sprida kunskap om miljö, natur och hälsa.
•  skapa opinion.
•  påverka, granska och utkräva ansvar av makthavare  
 och lagstiftare.
•  bygga upp och upprätthålla en djup kompetens   
 grundad i vetenskap och fakta.
•  bygga sin verksamhet på solidaritet i hela sam- 
 hället, mellan generationer och mellan länder.
•  bidra till konkreta lösningar för ett modernt,  
 miljöanpassat samhälle.
•  samarbeta med nätverk, organisationer och företag.  
•  ge ut en medlemstidning.
•  arbeta inkluderande och icke-diskriminerande  
 i hela sin verksamhet, med utgångspunkt i alla   
 människors lika värde.

På riksstämman 2018 antogs verksamhetsriktlinjer  
för 2019–2022. I enlighet med framtidsstrategin har 
föreningen under 2019 folkbildat samt påverkat 
politiker och myndigheter, såväl nationellt som inter- 
nationellt, genom arbete med följande prioriterade 
målområden: 

• Atmosfären: ren luft och begränsad klimat- 
 påverkan 
• Landbaserade ekosystem: livskraftig natur  
 i skog och mark 
•  Akvatiska ekosystem: livfulla vatten från källa  
 till hav 
•  Människan: miljökloka människor i hållbara  
 samhällen
•  Föreningens resurser: en stark och inflytelserik   
 organisation 

Naturskyddsföreningen står dessutom bakom miljö- 
märkningen Bra Miljöval. 

Naturskyddsföreningen är uppbyggd av 271 lokala 
kretsar och 24 länsförbund. Därutöver har föreningen 
tio regionala kanslier som ska stärka och underlätta 
kretsarnas samt länsförbundens verksamhet. Den här 
årsredovisningen beskriver endast riksföreningens 
ekonomi och förvaltning. Samtliga kretsar och läns- 
förbund är fristående juridiska personer med egen 
ekonomi, men med samma övergripande ändamål  
som riksföreningen. Riksföreningen har som en av 
sina uppgifter att ge service till, samordna samt stötta 
kretsarnas och länsförbundens arbete.

Medlemmar, styrelse, stämma  
och revisorer

Föreningens många medlemmar skapar med sitt 
engagemang en mångsidig och livlig aktivitet runt om  
i landet. Det ger föreningen styrka och möjlighet att 
arbeta för vår natur samt påverka miljöpolitiken och 
konsumentmarknaden. Medlemsintäkterna gör det 
möjligt att bedriva en både bred och djup verksamhet 
för natur och miljö, lokalt, regionalt och på riksnivå. 

Under 2019 ökade medlemsantalet med 6 000 
personer till 237 000 medlemmar fördelat på 134 000 
betalande huvudmedlemmar och 103 000 familjemed-
lemmar. Det är en fantastiskt fin utveckling som visar 
på att många människor i Sverige vill engagera sig i och 
stödja en hållbar framtid för en frisk och levande planet.

Förvaltningsberättelse
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Kretsar och länsförbund
Framtidsstrategin omfattar hela föreningen och 
beskriver vilka frågor riksföreningen prioriterar,  
på lokal och regional nivå genom stöd till kretsar och 
länsförbund, på nationell nivå genom att bland annat 
påverka makthavare i Sverige och EU samt på global 
nivå genom föreningens globala program. Riksfören-
ingen stöttar främst kretsar och länsförbund inom 
ramen för framtidsstrategins prioriteringar, men ger 
även grundbidrag och stöd för annan viktig verksamhet. 

Under året har kretsar och länsförbund fått del av 
återbäringen som projektmedel för att kunna finansiera 
egna lokala och regionala projekt. Utöver återbäringen 
beviljades 1,6 miljoner kronor till nio lokala projekt 
genom Naturskyddsföreningens samarbete med 
Postkodstiftelsen. Kretsarnas och länsförbundens 
aktiviteter varierar med medlemmarnas intressen. 
Föredrag, utflykter, guidningar, utställningar, teater- 
föreställningar, kurser och bevakning av lokala 
naturvårds- och miljöärenden är exempel på krets- 
aktiviteter, liksom praktiskt naturvårdsarbete såsom 
inventeringar och skötsel av naturvårdsområden.

Nätverk
Inom föreningen finns också nationella nätverk för 
medlemmar som är specialintresserade av en viss typ 
av miljöfrågor såsom jordbruk, klimat, hav, miljögifter, 
skog och handla miljövänligt. Till stöd för nätverken 
finns nationella nätverkssamordnare anställda  
på rikskansliet.

Fältbiologerna
Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående 
ungdomsorganisation. Det är Sveriges största förening 
för barn och ungdomar som är intresserade av natur 
och miljö. Naturskyddsföreningen samverkar med Fält- 
biologerna och ger dem bland annat ekonomiskt stöd.

Förvaltning
Vartannat år har Naturskyddsföreningen riksstämma 
och åren däremellan hålls rikskonferens. Rikskonferen-
sen 2019 ägde rum i Kristianstad den 10–12 maj. Riks-
stämma hölls 2018 i Uppsala den 16–17 juni. Riksstäm-
man 2020 äger preliminärt rum den 12–14 juni.
På riksstämman bestämmer våra medlemmar bland 

annat verksamhetens mål och inriktning samt väljer 
föreningens styrelse. På rikskonferensen behandlas 
olika övergripande teman för natur och miljö. Riksför-
eningens kansli med anställda tjänstemän är placerat  
i Stockholm och Göteborg. Högsta tjänsteman för riks- 
kansliet är föreningens generalsekreterare som utses av 
riksstyrelsen. Styrelsen består av 13 ledamöter, 6 män 
och 7 kvinnor, varav en är representant för Fältbiologerna. 
På riksstämman i juni 2018 valdes en ny riksstyrelse. 
Föreningen eftersträvar att styrelsemedlemmarna  
ska representera bred kompetens och stor geografisk 
spridning. I riksstyrelsen sitter också en kvinnlig 
personalrepresentant som inte har rösträtt. Hon har  
en manlig suppleant. Under 2019 har riksstyrelsen haft 
9 protokollförda möten. Siffran inom parentes anger 
styrelsemedlemmarnas närvaro på dessa möten. 

Johanna Sandahl, ordförande, Stockholm (9).  
Omvald på riksstämman 2018.
Stina Lindblad, första vice ordförande, Älvkarleby (9). 
Omvald på riksstämman 2018.
Salomon Abresparr, andre vice ordförande, Umeå (9). 
Omvald på riksstämman 2018.
Bo Jönson, skattmästare, Göteborg (9).  
Omvald på riksstämman 2018.
Lotta Silfver, Jokkmokk (9).  
Omvald på riksstämman 2018.
Pia Lindeskog, Tullinge (8).  
Omvald på riksstämman 2018.
Mårten Wallberg, Stockholm (9).  
Omvald på riksstämman 2018.
Gudrun Hubendick, Stockholm (8).  
Nyvald på riksstämman 2018.
Henrik Svensson von Zweigbergk, Jönköping (9).  
Nyvald på riksstämman 2018.
Jennifer Cronborn, Malmö (9).  
Nyvald på riksstämman 2018.
Martin Lindén, Tullinge (9).  
Nyvald på riksstämman 2018.
Martin Emtenäs, Nyköping (8).  
Nyvald på riksstämman 2018.
Lovisa Roos, Fältbiologernas representant (8). 
Väljs inte på stämman. 

Personalrepresentanter i styrelsen:

Evelina Nyström (4),  
Efter riksstämman 2018.
Anders Friström (4), suppleant.  
Efter riksstämman 2018.

Föreningens valberedning består av följande  
personer som valdes på riksstämman 2018:

Lena Nilsson, ordförande, Göteborg.
Björn Abelsson, Sundsvall.
Rosmarie Sundström, Uppsala. 
Margareta Wikström, Rättvik.
Christopher Johansson, Växjö.  

2019 2018 2017 2016 2015

Antal medlemmar 237 000 231 000 226 000 226 000 224 000

Varav huvudmedlemmar 134 000 131 000 129 000 130 000 130 000

Varav familjemedlemmar 103 000 100 000 97 000 96 000 94 000

Medlemsintäkter mkr 39,1 37,8 35,9 29,6 36,1

Medlemskostnader mkr 23,8 22,1 23,7 21,3 25,2

I/K-tal* 1,6 1,7 1,5 1,4 1,4

* I/K-talet beskriver förhållandet mellan medlemsintäkterna och medlemskostnaderna.  
Ju högre I/K-tal, desto högre intäkter per satsad krona på medlemsvård.

Från och med 2016 periodiserar Naturskyddsföreningen sina medlemsintäkter över gällande 
år enligt årsredovisningslagen och Giva Sveriges redovisningsregler. Därför blev 2016 ett 
övergångsår med väsentlig skillnad i redovisade medlemsintäkter jämfört med tidigare år.



Riksföreningens räkenskaper och förvaltning  
har granskats av auktoriserade revisorer från  
Ernst&Young AB som nyvaldes på riksstämman 2018. 
Huvudrevisor från Ernst&Young AB har varit Suzanne 
Messo med Thomas Lönnström som suppleant.  
På stämman omvaldes också två förtroendevalda  
revisorer (Kåre Olsson och Annelie Carlsson) och  
en suppleant till dessa nyvaldes (Marianne Steneroth 
Sillén). Rikskansliets ledningsgrupp har bestått av 
generalsekreterare, kanslichef och avdelningschefer. 
Under 2019 har ledningsgruppen bestått av 11 personer, 
varav 7 kvinnor. Ledningsgruppsmöten har ägt rum 
varannan vecka.

Insamlade medel

Insamlade medel, som inkluderar gåvor och arv,  
är tillsammans med medlemsintäkterna de största 
inkomstkällorna (bidrag från Sida till vår globala 
verksamhet undantagna). De totala insamlingsintäk-
terna från allmänheten uppgick 2019 till 97,1 mkr  
(83,1 mkr) varav basstöd från Postkodlotteriet bidrog 
med 15,3 mkr (17 mkr). I tabellens totalsumma har vi 
inte räknat med Miiljöfondsintäkterna som är en del  
av insamlingsintäkterna i vår resultaträkning, men  
ett resultat av vår Bra Miljöval-märkning.

2019 2018 2017 2016 2015

Insamlingsintäkter, mkr 97,1 83,1 79,8 65,3 66,5

Insamlingskostnader, mkr 22,7 21,0 16,8 18,3 17,6

I/K-tal* 4,3 4,0 4,8 3,6 3,8

*I/K- talet beskriver förhållandet mellan insamlingsintäkterna och insamlingskostnaderna. 
Ju högre I/K-tal, desto högre intäkter per satsad insamlingskrona. I resultaträkningens post 
insamlingsintäkter ingår även miljöfondsintäkter som inte ingår i beloppet i denna tabell.

Naturskyddsföreningen är medlem i branschorganisa-
tionen Giva Sverige (givasverige.se). Giva Sverige 
verkar för etisk och professionell insamling och har 
utarbetat etiska råd och regler samt en kvalitetskod 
som alla dess medlemmar förbundit sig att följa. 
Nyckelorden i etisk insamling är respekt, öppenhet, 
trovärdighet och kvalitet. Föreningen har i linje med 
dessa regler en policy för hur insamling får bedrivas.

Naturskyddsföreningen granskas också av Svensk 
Insamlingskontroll som är en oberoende gransknings- 
organisation som årligen kontrollerar alla organisa- 
tioner med 90-konto. Svensk Insamlingskontroll 
kräver in en separat rapportering och utför en särskild 
granskning av organisationen för att kunna inför 
allmänheten, media och andra bidrags- och gåvogi-
vare förklara, att de gåvor och bidrag som skänkts har 
använts för organisationens ändamål och att insam-
lings- och administrationskostnaderna inte har varit 
oskäligt höga.
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Nyckeltal rapporterade till Svensk Insamlingskontroll
2019 2018 2017 2016 2015

1. Adm. kostnader (inkl. insamlings-
kostn)/Tot. intäkter 
(Ska inte överstiga 25%) 18 % 19 % 17 % 17 % 14 %

2. Insamlingskostnader/
Medel från allmänheten
(Ska inte överstiga 25%) 14 % 13 % 10 % 13 % 13 %

3. Ändmålskostnader/Totala intäkter 
(Ska inte understiga 75%) 80 % 78 % 80 % 84 % 89 %

Arv
Under året mottog föreningen tacksamt ett antal arv  
på sammanlagt 8,5 mkr (4,7 mkr) som ingår i beloppen 
ovan. Av beloppet är 0,4 mkr ändamålsbestämda i 
varierande grad. Alla medel används till föreningens 
stadgade verksamhet, men i de fall där medlen är 
ändamålsbestämda, finansierar gåvan eller arvet just 
sådant ändamål som givaren angivit.

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret

Målområde 1: atmosfären – ren luft och begränsad 
klimatpåverkan
Naturskyddsföreningens drev under 2019 flera viktiga 
frågor inom områden som hållbara transporter, 
minskade utsläpp och mer långsiktigt hållbar energi-
försörjning. Vi gläds åt att flyget minskar och tågresan-
det ökar i Sverige – ett resultat av ökad medvetenhet 
och politiska beslut, något Naturskyddsföreningen och 
våra systerorganisationer arbetat aktivt för under flera 
år. Fyra av riksdagens partier står bakom förslaget att 
minska Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp. Men 
statistiken behöver förfinas och Naturskyddsföreningen 
fortsätter att driva på för ett riksdagsbeslut om ett 
svenskt mål för konsumtionsbaserade utsläpp nära 
noll till 2040. Andelen fossilt minskar i den svenska 
energimixen och ligger idag på cirka 30 procent, men 
minskningen går för långsamt. Naturskyddsförening-
en presenterade hösten 2019 rapporten Fossilfritt, 
förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem 
som visar hur ett hundra procent förnybart energisystem 
skulle se ut i Sverige. 

En stor framgång under 2019 var den nya export- 
och investeringsstrategin som förhindrar att export-
krediter går till prospektering och utvinning av fossila 
bränslen senast år 2022. 

När det gäller utbyggnaden av Preemraff oljeraffi-
naderiet Lysekil gläds Naturskyddsföreningen åt 
beslutet att låta regeringen ta över frågan från Mark- 
och miljööverdomstolen. Regeringen kommer att pröva 
Preemraff utifrån samma lagstiftning, men har bättre 
möjlighet att bedöma Preems gigantiska utsläpp utifrån 
klimatlagen och Parisavtalet – en viktig delseger i 
kampen mot ökade utsläpp.



Målområde 4. Människan: miljökloka människor  
i hållbara samhällen
Vi flyger mindre och köttkonsumtionen fortsätter att 
gå ned. Det är positivt men vårt sätt att konsumera 
leder alltjämt till enorma utsläpp av växthusgaser. 
Naturskyddsföreningen fortsätter att driva frågan  
om ett kompletterande miljömål för Sverige där våra 
konsumtionsbaserade utsläpp i andra länder inklu- 
deras. Under 2019 satte Naturskyddsföreningen 
konsumtionen i fokus vid flera tillfällen – prylbytar- 
dagar, uppmaningen om en shoppingfri månad samt 
kampanjer som Fixa grejen och Black Friday – jag 
köper det inte i samma anda. Med 58 000 bytta plagg 
satte Klädbytardagen ett prydligt rekord. 

Inom energiområdet godkände Naturskyddsfören-
ingens egen miljömärkning Bra Miljöval under 2019  
44 nya projekt och 24 miljoner kronor avsattes till  
de fonder som företag, kommuner, myndigheter och 
föreningar kan ansöka om för att genomföra miljö- 
projekt. 2019 utökades också Bra Miljövals produkt- 
områden med området mobilabonnemang. Syftet är  
att förlänga livslängden på mobiltelefoner med bland 
annat återbruk och reparationssystem.

Upplevelsebaserade aktiviteter i syfte att väcka 
naturkänslan för ungdomar med olika bakgrund – det 
är vad Naturskyddsföreningens projekt Schysst går ut på. 
Under 2019 deltog 2 663 ungdomar (målgrupp: 13–20 år)  
i Schysst – nytt rekord. Tillsammans med kretsstyrel-
sen i Flen och med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen 
i Södermanland startades också under året en ny 
verksamhet för vuxna som nyligen kommit till Sverige. 
Drygt 600 personer deltog under året. Efter tio år 
avslutas nu det framgångsrika projektet Schysst, och 
erfarenheterna ska omhändertas i det fortsatta arbetet 
med att öka engagemanget.

Natursnokarna vänder sig till barn 3–10 år med 
syftet att de tillsammans med sina vuxna ska vistas 
och upptäcka naturen med sina egna sinnen. Förra 
årets uppdaterades snokmaterialet med familjetips  
och webben gjordes mer tillgänglig och en ny illustrerad 
berättelse, anpassad för barn, såg dagens ljus – sagan 
om ålen Ålinor. Under 2019 jobbade 126 Natursnoks- 
ledare ideellt med 55 grupper från Trelleborg i söder  
till Haparanda i norr. Grupperna har i genomsnitt 
träffats åtta gånger per år med 16 deltagare per träff 
varav hälften barn. Det ger 128 aktivitetstillfällen  
per grupp. 55 grupper ger då 7 000 aktivitetstillfällen  
i landet per år.

Målområde 5. Föreningens resurser: en stark  
och inflytelserik organisation
Engagemanget för miljöfrågor har aldrig varit större. 
Det märks tydligt i Naturskyddsföreningens arbete 
– med 237 000 medlemmar är vi Sveriges största och 
mest inflytelserika miljöorganisation. Föreningens 
medlemmar ger inte bara tyngd och legitimitet åt de 
frågor vi driver och bildar opinion kring, det är också 
medlemmar och andra aktiva i bland annat kretsar 
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Målområde 2. Landbaserade ekosystem: 
livskraftig natur i skog och mark
Under 2019 rasade skogsbränder på flera håll i världen. 
De omfattande bränderna i Amazonas är inte ett 
resultat av klimatförändringar, utan av globala 
konsumtionsmönster. Sveriges och EU:s konsumtion 
av framför allt nötkött och soja till djurfoder bidrar till 
den förödande skövlingen av Amazonas, skrev 
Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin 
Lexén i en debattartikel i Sydsvenskan i september. I 
Sverige deltog Naturskyddsföreningen under 2019 i ett 
stort upprop med syfte att uppmana regeringen att ta 
ansvar för vår skog, som svenska medborgare gemen-
samt äger via Sveaskog, så att den sköts på ett hållbart 
sätt. Över 45 000 personer skrev under uppropet som 
lämnades över till näringsminister Ibrahim Baylan 
och regeringen. 

I slutet av 2018 gav Kemikalieinspektionen dispens 
för att använda ett förbjudet bekämpningsmedel på 
svenska åkrar. Medlet innehåller en så kallad neoniko-
tinoid som misstänks vara en bidragande orsak till  
de senaste årens massdöd av vilda bin och insekter. 
Naturskyddsföreningen och Biodlarna överklagade 
beslutet till mark- och miljödomstolen. Till slut fattade 
domstolen beslutet att helt dra tillbaka den dispens 
som Kemikalieinspektionen godkänt – en enorm seger 
för vårt arbete för att rädda bina och andra insekter.  
En tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvin-
na. Det fick bivänner runt om i landet att agera och 
göra räddningsinsatser. I Naturskyddsföreningens 
satsning Operation: Rädda bina byggdes under året  
4 857 vildbihotell samt 2 720 blommande ängar och  
2 969 bivänliga planteringar anlades – totalt över  
10 000 räddningsinsatser. Ett fantastiskt resultat som 
vida överträffade förväntningarna och som kunde ske 
mycket tack vare Naturskyddsföreningens engagerade 
medlemmar.

Målområde 3. Akvatiska ekosystem: livfulla vatten 
från källa till hav 
I och med uppropet Under ytan ville Naturskydds- 
föreningen rikta ljuset på våra hav och hur de exploa-
teras genom bland annat ohållbara fiskemetoder 
såsom bottentrålning. Över 10 000 namnunderskrifter 
gav ytterligare tyngd åt Naturskyddsföreningens krav 
till politikerna om hållbara fiskemetoder och utökat 
skydd av haven. Den här kampanjen är en del av 
Naturskyddsföreningens projekt Skyddat hav som 
även inkluderar insatser i globala havsfrågor. Projektet 
Skyddat hav finansieras av Postkodlotteriet. 

Östersjötorsken befinner sig i kris – den svälter,  
har hög dödlighet och är drabbad av parasiter. Natur-
skyddsföreningen är en av de som bidrog till att EU 
sommaren 2019 fattade beslutet att stoppa torskfisket  
i södra Östersjön resten av året och därmed ge torsken 
en chans att återhämta sig. En liten men mycket viktig 
framgång i arbetet.



och nätverk som genomför aktiviteter och sätter press 
på politiker och näringsliv lokalt. Genom sina med-
lemsavgifter bidrar medlemmarna förstås också till 
föreningens finansiering.

Naturskyddsföreningen har en sund ekonomisk 
bas med flera olika intäktskällor. Under året har alla 
intäktsslag ökat (medlemsavgifter, månadsgåvor, 
engångsgåvor, företagsgåvor med mera). Totalt ökade 
insamlade medel med 23 procent, jämfört med 2018.

Naturskyddsföreningens globala samarbetsorgani-
sationer mobiliserar människor som står upp för sina 
rättigheter och för miljön, de arbetar med att påverka 
politiker på lokal, nationell och internationell nivå och 
granskar företagens arbete. Tillsammans kämpar vi 
för att utrota fattigdomen, säkerställa alla människors 
lika rättigheter och för att jordens resurser ska 
användas mer hållbart. Under 2019 samarbetade 
Naturskyddsföreningen med 44 organisationer i tio 
länder på fyra kontinenter.

Varje vecka mördas tre miljöförsvarare någonstans 
i världen på grund av sitt arbete. Under 2019 släppte 
Naturskyddsföreningen rapporten Miljöförsvarare 
under attack – här framgår tydligt att utrymmet för 
civilsamhället krymper och att hot, trakasserier, 
förföljelser och mord ökar bland de som står upp för 
miljön och urfolks rättigheter. Under hashtaggen 
#Light4Defenders samlades därför hela föreningen den 
10 december – den internationella dagen för mänskliga 
rättigheter – till manifestation. På flera håll i landet 
arrangerade kretsar ljusmanifestationer med en tyst 
minut och namnuppläsning på de bekräftade fall där 
miljöförsvarare mördats. Även Rikskansliet arrangera-
de manifestationer i Stockholm och vid klimatför-
handlingarna COP25 i Madrid.

Miljörätt
Föreningens jurister har deltagit i och vunnit domstols- 
processer som rör viktiga frågor om skydd av miljön. 
Juristerna lyckades upphäva dispensen som tillät 
användning av förbjudna bekämpningsmedel inne- 
hållande neonikotinoider och har tillsammans med 
Lysekilskretsen starkt bidragit till att få regeringen  
att ta över prövningen av Preemraff, vilket kan bli 
Sveriges enskilt största utsläppskälla av koldioxid. 
Juristerna har även aktivt stöttat lokala kretsar i  
deras rättsprocesser samt varit expert i den statliga 
utredningen om översyn av vattenförvaltningens 
organisation.

Föreningsutveckling
35 procent av föregående års medlemsintäkter fördelas 
till regionala kanslier, länsförbund och kretsar som stöd 
och återbäring. Det totala stödet var år 2019 12,6 miljoner 
kronor. En del av återbäringen är sökbara projektbidrag 
för kretsar och länsförbund. De bidragen fördelas till 
angelägna projekt som kräver extra resurser. Under 2019 
uppgick kostnaden för projektbidrag till kretsar och 
länsförbund till 556 tkr. En specifikation över hur medlen 
fördelats återfinns i not 4 i årsredovisningen.  
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Globalt
Naturskyddsföreningens globala arbete bedrivs på 
lokal, regional, nationell och global nivå i Asien, Afrika, 
Latinamerika och Östeuropa. Målsättningen är att öka 
människors delaktighet kring bland annat hållbar 
naturresursanvändning. En stark miljörörelse är viktig 
eftersom möjligheterna för organisationer att verka 
just nu minskar i flera länder. Naturskyddsföreningen 
har i många år verkat för en hållbar konsumtion, bland 
annat under kampanjveckan Green Action Week där 
våra samarbetsorganisationer och andra under 2019 
samlades kring det nya temat sharing communities. 
Totalt samarbetar Naturskyddsföreningen med  
44 organisationer i tio länder på fyra kontinenter.

Kommunikation
Vår närvaro i media fortsätter att vara stark. Genom 
debattartiklar i såväl riks- som lokalmedia bildar vi 
opinion och sprider kunskap. I riksmedia är det oftast 
våra talespersoner, riksordförande eller generalsekre-
terare, som är ansiktet utåt. Antalet följare i våra 
sociala kanaler fortsätter att växa och på Facebook 
hade vi i slutet av året 189 000 följare. På Instagram  
och Twitter hade vi 51 000 respektive 23 500 följare.

Personal
Rikskansliet arbetar fortlöpande med arbetsmiljön.  
För att ta nästa steg i detta arbete har vi under året 
fördjupat planeringsarbetet, gjort en omorganisation 
och tillsatt en utredning för att se hur och om vi kan 
anpassa nuvarande lokaler till de krav som ställs på  
en modern arbetsplats.

Jämställdhet och mångfald
Föreningens rikskansli arbetar löpande med jäm-
ställdhets- och mångfaldsfrågor. Det pågår ett arbete 
för att utveckla rekryteringsarbetet, inte minst ur ett 
mångfaldsperspektiv. Varje år sker också en översyn 
av lönerna ur ett könsperspektiv. Drygt hälften av 
föreningens medlemmar föreningen är kvinnor. 
Andelen kvinnor i styrelser och på ordförandeposter  
i såväl kretsar som länsförbund har ökat. 

Hållbarhetsupplysningar
Rikskansliet ställer hårda miljökrav vid inköp och 
upphandling av varor och tjänster. Resepolicyn är 
strikt: resor och transporter sker i mycket hög ut-
sträckning kollektivt och flygresor undviks så långt 
det är möjligt. Kapital placeras med höga krav på miljö 
och etik (se nedan). Föreningen vill vara en hållbar 
arbetsplats även vad gäller socialt ansvar och erbjuda 
anställda en god och sund arbetsmiljö för att motverka 
stress och sjukskrivningar. Inom det området pågår  
ett löpande utvecklingsarbete. Med 2020 som basår  
har Naturskyddsföreningen utvecklat nya metoder  
för arbete och mätning av miljöpåverkan. 



Användning av finansiella instrument  
och kapitalplacering
Naturskyddsföreningen förvaltar en del av sitt kapital  
i form av värdepapper. Regler för den förvaltningen 
finns uttryckt i föreningens kapitalplaceringspolicy. 
Den ställer mycket höga krav på värdepappersinne-
havet. Föreningen analyserar löpande de fonder  
som föreningens externa kapitalförvaltare förvaltar. 
Innehavet är bland annat 100 procent fossilfritt. 
Arbetet med att ytterligare öka kraven på innehavet 
fortgår löpande. Den fullständiga kapitalplacerings- 
policyn finns på föreningens webbplats.

Anknutna stiftelser samt stöd  
till forskning och utveckling

Med »anknuten« stiftelse menas att stiftelsen för- 
valtas av en annan juridisk person. Stiftelserna är 
egna juridiska personer, men Naturskyddsföreningen 
förvaltar två stiftelser enligt de villkor som gäller för 
stiftelserna.

Stiftelsen Valdemar & Emmy Gustafssons  
Naturvårdsfond
Avkastningen ska enligt stiftelseurkunden årligen 
anslås till stödjande av sådan verksamhet »som har  
till syfte att utveckla metoder och hjälpmedel för 
förhindrande av en fortsatt förgiftning och förstöring 
av den svenska naturen«. Avkastningen går inte till 
Naturskyddsföreningen. Vid utgången av 2019 upp- 
gick marknadsvärdet av stiftelsens placeringsportfölj 
till 26,2 mkr (22,0 mkr). Stiftelsen delade senast ut  
793 tkr år 2015 i stipendier till externa mottagare  
för olika miljöforskningsprojekt. Beslut finns om 
fortsatt utdelning och utlysning har skett i mars 2020,  
men mottagare är ännu inte utsedda. 

Stiftelsen Naturräddarfonden
Avkastningen av medlen från stiftelsen ska enligt 
gåvobrevet «användas för att skydda och bevara  
i Sverige hotade växt- och djurarter samt natur- 
typer genom stöd till riksföreningens arbete».  
I slutet av 2019 uppgick marknadsvärdet av stift- 
elsens placeringsportfölj till 16,5 mkr (13,4 mkr).  
Under 2019 har 160 tkr delats ut till Naturskydds- 
föreningen (190 tkr).

Resultat och ställning samt allmänt  
om föreningens ekonomi

Belopp i mkr 2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetsintäkter 266,1 239,4 217,9 207,5 211,7

Verksamhetsresultat 1,4 6,9 4,7 -2,0 -7,9

Årets resultat 5,9 7,7 9,8 -2,7 -1,2

Balansomslutning 185,5 187,8 167,8 149,0 150,1

Eget kapital 132,3 126,4 118,8 109,0 111,7

Medeltal anställda 161 150 143 142 145
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Förväntad framtida utveckling

Världen står inför en enorm utmaning. Om vi ska lyckas 
undvika katastrofala klimatförändringar och stoppa 
massutrotningen av arter behöver vi driva på för en 
systemförändring. Vi har knappt tio år på oss att halvera 
utsläppen av växthusgaser globalt. Misslyckas vi blir 
det betydligt svårare att leva på jorden. Det är mot 
denna bakgrund och med utgångspunkt i Natuskydds-
föreningens framtidsstrategi som vi under 2020 startar 
satsningen Hela Sverige ställer om. Projektet kommer 
att genomsyra verksamheten till och med 2022 –  
samma år som nuvarande framtidsstrategi löper ut. 
Hela Sverige ställer om har följande mål:

• Att tydliggöra kopplingen mellan klimat och   
 biologisk mångfald.
• Att förmedla en tydlig vision av hur samhället efter  
 omställningen kan se ut och visa på de nödvändiga  
 stegen på vägen för att vi ska nå dit.
•  Att som folkrörelse mobilisera för att tillsammans  
 nå målen i framtidsstrategin.
•  Att utveckla föreningens arbete med mobilisering  
 och lokal påverkan.  

Med omställning menar vi den målmedvetna över-
gången från dagens resursslösande och miljöförstö-
rande samhälle, baserat på användning av fossila 
bränslen, till framtidens hållbara samhälle. Ett håll- 
bart samhälle är ett samhälle där alla människors 
grundläggande behov är tillgodosedda utan att även- 
tyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina. Samhället efter omställningen är fossilfritt, 
hushållar med naturresurser och energi samt värnar 
om naturen och den biologiska mångfalden. En om- 
ställning innebär en systemförändring på samhälls- 
nivå. För att lyckas med detta behöver vi arbeta till- 
sammans på alla nivåer – medborgare, politiker, företag 
och organisationer – lokalt, nationellt och globalt.

Genom strategiska kampanjer väcker vi människ-
ors engagemang i specifika frågor och ger dem samti-
digt verktyg för att agera/påverka dessa. I samtliga  
kampanjer lyfter vi fram de lösningar som redan finns, 
både stora strukturella och mindre lokala, samt upp-
manar människor att engagera sig för att vara en del  
av lösningen. Med skarpa politiska krav och lösnings-
inriktade budskap driver vi utvecklingen framåt.  
Kampanjerna bygger på lösningsorienterade sakun-
derlag som konkret visar hur klimat- och biologisk 
mångfald hänger ihop och pekar på vägen framåt mot 
ett gott samhälle. De tre övergripande kampanjerna är:

• En fossilfri värld (inleds våren 2020)
• Levande skogar (inleds hösten 2020)
• Framtidens mat (inleds våren 2021)

När den här texten skrivs (mars 2020) befinner vi oss 
mitt i en pandemi – ett krisläge som utsätter både 
människor och samhällen för enorma påfrestningar. 
Både krisen i sig och de åtgärder som vidtas för att 
hantera den kommer att påverka oss under en lång tid 
framöver. Det är viktigt att både hållbarhet och lång- 
siktighet blir ledord i detta arbete. Det är vår förhopp-
ning att vi människor, genom att måna om varandra 
och tillsammans ta oss igenom krisen, stärks som 
kollektiv och gör att vi står bättre rustade för fram- 
tidens utmaningar.
 
Finansiering
Föreningens verksamhet har utvecklats de senaste 
åren, vilket avspeglas i föreningens omsättning.  
Allt pekar på att utvecklingen fortsätter även under 
kommande år. Verksamheten utvecklas både genom  
att ha ambitiösa intäktsmål, men också genom att  
de kommande åren underbalansera budgeten och 
omsätta en del av föreningens balanserade kapital  
i nödvändig verksamhet. Det innebär att budgeten  
för 2020 budgeteras för ett negativt resultat om  
10,8 miljoner kronor.
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Resultaträkning
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Belopp i kkr Not
20190101–

20191231
20180101–

20181231

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 39 077 37 769
Gåvor 2 115 422 93 635
Bidrag 2 90 063 86 971
Nettoomsättning 3 18 939 20 098
Övriga intäkter 4 2 648 905

Summa verksamhetsintäkter 266 149 239 378

Verksamhetskostnader 5,6

Ändamålskostnader -206 360 -178 733

Medlemskostnader -23 761 -22 086

Insamlingskostnader -22 743 -20 965

Administrationskostnader -11 887 -10 645

Summa verksamhetskostnader -264 751 -232 429

Verksamhetsresultat 1 398 6 949

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 7 4 805 1 053

Förvaltningskostnader -346 -332

Resultat efter finansiella investeringar 4 459 721

Årets resultat 5 857 7 670

Förändringar av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 5 857 7 670
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  
från tidigare år 22 036 14 524
Reservering av ändamålsbestämda medel som 
ej nyttjats under året -17 722 -16 021
Kvarstående belopp för året 
/förändring av balanserat kapital 10 171 6 173



Balansräkning
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Belopp i kkr Not 20191231 20181231
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella  
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter  
för programvara 8 10 737 10 219

10 737 10 219
Materiella  
anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 3 319 3 518
Inventarier och installationer 10 595 717

3 914 4 235
Finansiella  
anläggningstillgångar 11
Aktier i koncernföretag 1 432 1 432
Ägarintresse i övriga företag 16 17
Andra långfristiga fordringar 103 114

1 551 1 563
Summa anläggnings- 
tillgångar 16 202 16 017

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och  
handelsvaror 746 903

746 903

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28 314 4 890
Övriga fordringar 12 1 461 5 567
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 13 10 208 8 138

39 983 18 595
Kortfristiga placeringar 
och likvida medel
Kortfristiga placeringar 14 89 197 82 239
Kassa och bank 15 39 329 69 976

128 526 152 215
Summa omsättnings- 
tillgångar 169 255 171 713

SUMMA TILLGÅNGAR 185 457 187 730

Belopp i kkr Not 20191231 20181231
EGET KAPITAL  
OCH SKULDER
Eget kapital

Donationskapital 9 118 9 118
Värdesäkringskapital 17 870 16 870
Ändamålsbestämda medel 77 954 82 268
Balanserat resultat 27 367 18 196
Summa eget kapital 132 309 126 452

Långfristiga skulder 16
Skulder till koncernföretag 2 005 2 005

2 005 2 005

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 9 050 13 009
Skuld erhållna  
ej nyttjade bidrag 17 21 725 25 059
Övriga skulder 18 3 723 4 791
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 19 16 645 16 414

51 143 59 273

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 185 457 187 730



Kassaflödesanalys
Belopp i kkr Not

20190101–
20191231

20180101– 
20181231

Den löpande verksamheten   
Årets resultat 5 857 7 670
Justeringar för poster som inte ingår  
i kassaflödet, med mera 2 049 3 706
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 7 906 11 376

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Förändring av varulager 157 -560 
Förändring av kortfristiga fordringar -21 388 1 407
Förändring av kortfristiga skulder -8 131 12 261
Kassaflöde från den löpande verksamheten -21 456 24 484

Investeringsverksamheten   
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4 058  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -51 -2 749

1 865
Avyttring av fastighet
Ökning långfristig fordran - -114
Minskning av långfristig fordran 11
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 233 -2 863

Årets kassaflöde -23 689 21 621
Likvida medel och kortfristiga placeringar  
vid årets början 152 215 130 594
Likvida medel och kortfristiga placeringar  
vid årets slut 15 128 526 152 215

Förändring av eget kapital
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Belopp i kkr
Donations- 

kapital

Värde- 
säkrings- 

kapital
Ändamåls-

best. medel
Balanserat  

kapital
Summa  

eget kapital
Ingående balans 2019 9 118 16 870 82 268 18 196 126 452
Överföring enl. styrelse 1 000 -1 000
Ändamålsbestämt av givare 17 722 17 722
Utnyttjande ändamål från tidigare år -22 036 -22 036
Årets resultat 10 171 10 171
Utgående balans 2019 9 118 17 870 77 954 27 367 132 309



Noter
Belopp i kkr om inget annat anges
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NOT 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer 
med Årsredovisningslagen (ÅRL), Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för 
årsredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående 
år. Enligt ÅRL 7:3 behöver föreningen inte upprätta koncernredovis-
ning då koncernen betraktas som en mindre koncern.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Naturskyddsfören-
ingen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas  
som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till det 
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Natur-
skyddsföreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från 
medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Naturskyddsföreningen tar emot en tillgång 
eller en tjänst som har ett värde, utan att ge tillbaka motsvarande 
värde i utbyte, är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången 
eller tjänsten erhålls därför att Naturskyddsföreningen uppfyllt eller 
kommer att uppfylla vissa villkor och om Naturskyddsföreningen har 
en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, 
är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor  
av exempelvis aktier, fastigheter och konst intäktsredovisas vid 
gåvotillfället. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som  
en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt 
eller inte. Gåvor som Naturskyddsföreningen avser att stadigvarande 
bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga 
gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som 
huvudregel till verkligt värde vid gåvotillfället. I de fall Naturskydds- 
föreningen har lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas 
gåvans värde med ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har 
uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för 
att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa 
kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår 
som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig 
till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag 
värderas till det verkliga värdet av den tillgång som föreningen har 
fått eller kommer att få.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljnings- 
tillfället. Prenumerationer redovisas som intäkt linjärt över  
prenumerationstiden.

Verksamhetskostnader
Medlemskostnader
Medlemskostnader är kostnader för värvning och förnyelse  
av medlemmar, medlemsvård, medlemsregister samt kostnader 
för medlemstidningen Sveriges Natur.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader, direkta och indirekta,  
som kan hänföras till föreningens stadgade verksamhet, inklusive 
opinionsbildning. Kostnader för administration som uppstår  
som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas 
som ändamålskostnad.

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete 
som riktar sig mot samtliga givare, d.v.s. för att generera intäkter i 
form av gåvor, testamenten och donationer såväl från privatpersoner 
som från företag och organisationer. Även kostnader för varumärkes-
byggande, profilering och positionering ingår här.

Administrationskostnader
Administrationskostnader utgörs av kostnader för bl.a. ledning, 
ekonomifunktion, personalavdelning, vaktmästeri, styrelsemöten, 
revision och hyra. Av dessa utgör exempelvis ekonomifunktion,  
IT, vaktmästeri och lokalhyra samkostnader som utfördelas på 
samtliga verksamhetskostnader.

Leasing
Naturskyddsföreningens alla leasingavtal redovisas som  
operationella, det vill säga leasingavgiften (inklusive första  
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter  
och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. 
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbe-
stämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde 
om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar enligt plan (och ev. nedskrivningar). 
Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång 
har minskat anskaffningsvärdet. Naturskyddsföreningens byggnader 
har delats upp i betydande komponenter. Avskrivning sker linjärt  
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivnings- 
tider tillämpas:



60

NOT 1  fortsättning
Anläggningstillgångar År

Materiella anläggningstillgångar:  
Fastigheter (byggnader och markanläggningar) 25–50 

Maskiner och inventarier (samt anpassad programvara) 5

Datorutrustning och program (standardprogramvara)  3

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till 
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. 

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga 
finansiella tillgångar som inte är räntebärande till anskaffnings- 
värde (med avdrag för ev. nedskrivning). Långfristiga räntebärande 
tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet anskaff- 
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden (med avdrag 
för nedskrivning).

Omsättningstillgångar
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas 
inflyta. Fordran på medlemsavgifter tas inte upp som fordran  
om det inte finns en legal fordran på medlemmen. Efter det  
första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt 
lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Alla tillgångar som 
innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj  
och betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta 
värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning. Fordringar 
och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
 
Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 
på balansdagen.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i Eget kapital redovisas ännu 
inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. 

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall Naturskyddsföreningen erhållit bidrag men ännu inte 
uppfyllt villkoren, redovisas en skuld.

NOT 2  Insamlade medel

Gåvor som redovisas i resultaträkningen
20190101–

20191231
20180101–

20181231

Allmänheten, varav arv ingår med 8,5 mkr (4,7 mkr) 64 462 53 697

Företagssamarbete 9 800 9 068

Stödföretag 3 597 1 216

Miljöfondsintäkter 18 294 10 485

Generell gåva, företag 3 964 2 169

Postkodlotteriet 15 305 17 000

Summa gåvor 115 422 93 635

Bidrag som redovisats som intäkt   

Sida 73 822 69 052

Kemikalieinspektionen - 830

Naturvårdsverket 1 780 3 788

Viltvårdsfonden 850 425

Statens Energimyndighet 194 -

Miljönämnden i Göteborg - 904

Konsumentverket och Vinnova 1 000 1 300

Jordbruksverket 345 293

NOT 2  fortsättning
Länsstyrelser och Regionstyrelse Skåne - 91

Lonabidrag - 750

EU-bidrag 184 595

Hav- och vattenmyndigheten - 995

Postkodlotteriet 7 545 4 464

Svenskt Friluftsliv 2 281 2 073

Stiftelsen Alvins fond 350 200

Stiftelsen Naturräddarfonden 160 190

Länsstyrelsen Jönköping 300 -

Länsstyrelsen Södermanland 240 -

M-C Cronstedts Stiftelse - 508

Kommuner 489 300

Övriga bidrag 523 213

Summa bidrag 90 063 86 971

  Totalt insamlade medel består av följande

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 115 422 93 635

Bidrag som redovisats som intäkt 90 063 86 971

Summa insamlade medel 205 485 180 606

NOT 3  Nettoomsättning
 20190101–

20191231
20180101–

20181231

Årets bok 3 023 4 439

Licensintäkter Bra Miljöval 13 668 13 383

Annonsintäkter Sveriges Natur 1 810 1 714

Övriga försäljningsintäkter 438 562

Summa nettoomsättning 18 939 20 098

NOT 4  Övriga intäkter

Ingen koncernintern försäljning har förekommit.

NOT 5  Verksamhetskostnader
 
Leasing
Föreningen leasar framförallt kontorslokalen och vissa kontors- 
maskiner vid lokalerna i Stockholm och Göteborg. Kostnadsförda 
leasingavgifter inklusive lokalhyra uppgår till 6 627 tkr (föreg. år  
6 029 tkr).

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
20190101–

20191231
20180101–

20181231

Inom 1 år 7 164 6 651

1 till 5 år 11 677 20 164

Efter 5 år -                                     -

Summa 18 841 26 815

Avtalet om lokalhyra i Stockholm sträcker sig till 2022-09-30. 
Det förlängs med ytterligare tre år om det inte sägs upp senast  
12 månader innan avtalet löper ut. Årskostnad cirka 5,7 mkr.  
Avtalet om lokalhyran i Göteborg sträcker sig till 2021-12-31  
och förlängs automatiskt med tre år om det inte sägs upp senast  
nio månader innan avtalet löper ut. Årskostnad cirka 1,1 mkr.

 
Ersättningar till revisionsföretag belopp i kronor

20190101–
20191231

20180101–
20181231

Revisionskostnader för rådgivning och övrig konsultation 240 000 241 800

Revisionsarvode 655 749 596 200

Summa nettoomsättning 895 749 838 000
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 NOT 5  fortsättning

Ändamålskostnader
20190101–

20191231
20180101–

20181231

Natur- och miljövårdsprojekt 85 559 60 942

Internationellt miljöarbete 81 543 79 980

Kommunikation 18 669 17 994

Lokalt och regionalt arbete 20 588 19 817

Summa ändamålskostnader 206 359 178 733

I medel som delats ut till lokalt och regionalt arbete ingår återbäring 
som utgör 35 procent av föregående års medlemsavgifter.

 20190101–
20191231

20180101—
20181231

Återbäring kretsar 3 663 3 518

Återbäring länsförbund 1 714 1 646

Återbäring regionala kanslier 5 261 4 783

Projektbidrag till natur- och miljöprojekt 556 1 022

Nätverkskoordinatorer 646 630

Övrigt lokalt och regionalt arbete 734 1 365

Summa återbäring 12 574 12 964

NOT 6  Anställda och personalkostnader

Medelantal anställda
20190101–

20191231
20180101–

20181231

Kvinnor 106 101

Män 55 49

Totalt 161 150

Medeltalet anställda har beräknats genom att betalda närvaro- 
timmar under perioden har ställts i relation till en inom föreningen 
normal årsarbetstid (1860h). I närvarotimmar ingår betald 
semester, sjukfrånvaro (betald) och kompensationsledighet,  
men ej övertidstimmar.

Sjukfrånvaro
20190101–

20191231
20180101–

20181231

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 6,5 % 6,4 %

Andel som avser sammanhängande sjukfrånvaro 
>60 dagar 47,5 % 59,9 %

Sjukfrånvaro fördelad efter kön:  

Kvinnor 7,8 % 7,9 %

Män 1,8 % 1,7 %

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:  

29 år eller yngre 3,7 % 0,7 %

30–49 år 5,0 % 6,4 %

50 år eller äldre 11,5 % 7,0 %

I sjukfrånvaro ingår ej anställda som har varit sjukskrivna mer  
än 10 år

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
20190101–

20191231
20180101–

20181231

Löner  

Styrelse och generalsekreterare 2 248 2 247

Övriga anställda 69 745 63 302

Summa löner 71 993 65 549

Andra ersättningar 
Styrelse och generalsekreterare 15 3

Övriga anställda 443 482

Summa andra ersättningar 458 485

NOT 6  fortsättning

Sociala kostnader
20190101–

20191231
20180101–

20181231

Styrelse och generalsekreterare 1 294 1 329

 varav pensionskostnader 492 505

Övriga anställda 29 319 26 855

 varav pensionskostnader 5 973 5 527

Summa sociala kostnader 30 613 28 184

 varav pensionskostnader 6 465 6 033

Löner och andra ersättningar till ordförande, 
vice ordförande

Johanna Sandahl, ordförande  
sedan 2012 773 750

Stina Lindblad, 1:e vice ordförande  
sedan 2012 155 250

Salomon Abresparr, 2:e vice ordförande  
sedan jan. 2017 116 103

Karin Lexén, generalsekreterare 
sedan mars 2017 959 919

I löner och andra ersättningar till riksstyrelsen ingår arvode till 
styrelseledamöterna för 2019 med 1 740 kr (2018: 1 668 kr) per 
heldag och styrelsemöte. Beloppet utgör 2,7 procent av aktuellt 
inkomstbasbelopp som för 2019 var 64 400 kr (62 500 kr). 
Styrelsemöte hålls ca 9 gånger per år.

Föreningens ordförande Johanna Sandahl är heltidsarvoderad 
enligt stämmobeslut och erhåller arvode motsvarande ett inkomst- 
basbelopp per månad, motsvarande 64 400 kr 2019. Första vice 
ordförande Stina Lindblad och andre vice ordförande Salomon 
Abresparr är deltidsarvoderade och erhåller 20 respektive 15 procent 
av inkomstbasbeloppet per månad. Övertids- och mertidsersättning 
utgår ej. Traktamenten tas ej ut. Föreningens ordförande och  
vice ordförande omfattas inte av anställningstrygghet genom LAS.
Generalsekreteraren Karin Lexén är riksföreningens högsta tjänste- 
man och rapporterar tillstyrelsens ordförande. Hennes månadslön 
är 74 500 kr med pension enligt kollektivavtal. Hennes lön ändras 
årligen, motsvarande genomsnittet i Arbetsgivaralliansens 
kollektivavtal. Ingen ersättning för övertid, jour, restid eller obekväm 
arbetstid utgår.

Föreningens ordförande och generalsekreterare har årskort  
hos SJ som föreningen betalar och som förmånsbeskattas vid 
privat användning.

Ideellt arbete
Av föreningens medlemmar anser sig ca 13 % vara aktiva med- 
lemmar. Av dessa har mer än 3 200 personer haft olika förtroende-
uppdrag i föreningens lokala kretsar och regionala länsförbund. 
Total nedlagd tid uppskattas till ca 768 000 timmar.

Avtal om avgångsvederlag
Föreningens ordförande har avtal om avgångsvederlag med sex 
månaders lön. Avgångsvederlaget faller ut till ordföranden om 
hennes uppdrag avslutas, oberoende av om det är från förening-
ens eller ordförandens sida. För de bägge vice ordföranden gäller 
att tre månaders avgångsvederlag faller ut. På dessa avgångsve-
derlag sker ingen pensionsavsättning. Om föreningens ordförande 
eller vice ordförande uppbär lön eller ersättning från annan syssla 
under den tid avgångsvederlaget utgår, reduceras avgångsveder- 
laget med motsvarande belopp. Generalsekreteraren, som är 
riksföreningens högsta tjänsteman, har inget avgångsvederlag. 
Avtalet med generalsekreteraren gäller till mars 2022. En upp - 
sägningstid på sex månader gäller dessförinnan. Om Naturskydds-
föreningen säger upp avtalet, kan styrelsens ordförande arbetsbe-
fria generalsekreteraren under uppsägningstiden.
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Lån till ledande befattningsinnehavare och transaktioner
med närstående
Naturskyddsföreningen har inte lämnat lån eller ställt pant till för- 
mån för någon styrelseledamot, generalsekreterare eller kanslichef.

Naturskyddsföreningen har inte genomfört några betydande 
transaktioner med närstående till personer inom Naturskydds- 
föreningen.

NOT 6  fortsättning
20190101–

20191231
20180101–

20181231

Löner och andra ersättningar fördelade per land

Sverige 72 451 66 034

Totalt 72 451 66 034

Könsfördelningen bland styrelseledamöter  
och ledande befattningshavare

Riksstyrelse

Kvinnor 7 6

Män 6 7

Totalt 13 13

Ledningsgrupp

Kvinnor 7 7

Män 4 4

Totalt 11 11

NOT 7  Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar

Resultat från värdepapper
20190101–

20191231
20180101–

20181231

Utdelningar 975 1 099

Realisationsresultat vid försäljningar 4 709 -46

Arvode för kapitalförvaltning -346 -332

Realisationsförlust såld fastighet Kalvsvik 12:6 -879 -

Summa resultat från värdepapper 4 459 721

NOT 8  Balanserade utgifter för programvara
Balanserade utgifter för programvara 20190101–

20191231
20180101-
20181231

Ingående anskaffningsvärden 16 354 13 909

Årets aktiverade utgifter 4 058 2 445

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 20 412 16 354

Ingående avskrivningar -6 135 -2 946

Årets avskrivningar -3 540 -3 189

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 675 -6 135

Utgående redovisat värde 10 737 10 219

NOT 9  Byggnader och mark
 20191231 20181231

Osaby säteri 3 775 4 149

Lilla Karlsö 3 886 3 886

Ryssa, Mora kommun 211 211

Del av Aktse 1:1 97 97

Övriga fastigheter 6 6

Summa anskaffningsvärde 7 975 8 349

Anskaffningsvärden:  

Vid årets början 8 349 8 349

Avyttrat under året -374 -

7 975 8 349

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -4 831 -4 692

Årets avskrivning 175 -139

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 656 -4 831

Utgående redovisat värde 3 319 3 518

NOT 10  Inventarier och installationer
 20191231 20181231

Inventarier:  

Ingående anskaffningsvärden 19 779 19 474

Årets anskaffning 51 305

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 19 830 19 779

Ackumulerade avskrivningar:

Vid årets början -19 062 -18 683

Årets avskrivning -173 -379

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 235 -19 062

Utgående redovisat värde 595 717

NOT 11  Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag, dotterföretag 
och intresseföretag 20191231 20181231

Ackumulerade anskaffningsvärden:  

Vid årets början 1 432 1 432

Värdeförändring - -

Redovisat värde vid årets slut 1 432 1 432

Ägarintresse i övriga företag 
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 17 16

Värdeförändring -1 1

Redovisat värde vid årets slut 16 17

Andra långfristiga fordringar 
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 114 -

Amortering -11 -

Tillkommande fordring 114

Redovisat värde vid årets slut 103 114

Specifikation av föreningens innehav av aktier och andelar 
i intresseföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med 
andelen av rösterna för det totala antalet aktier.

Organisation, säte
organisationsnummer

Antal  
andelar i %

Årets 
resultat

Eget 
kapital

Bokfört  
värde

Dotterbolag

Naturskyddsföreningen Förlag AB,  
556449-9407, Stockholm 1 500 100 - 1 428 1 424

AB Smålands Taberg, 556038-5873, 
Jönköping 8 000 100 - 578 8

Intresseorganisation

KRAV ekonomisk förening, Uppsala   10

L:a Luleälvsvägarnassamf. andel 
Aktse 2:1, Jokkmokk   6

Summa innehav   1 448

NOT 12  Övriga fordringar
 20191231 20181231

Skattekonto 62 168

Stiftelsen V&E Gustafssons Naturvårdsfond 297 236

Föreningen Smålands Natur 15 18

Fordran Stift. Naturräddarfonden 165 -

Fordran Arbetsmarknadsverket 16 39

Förskott uppdragstagare 14 2 093

Civil Rights Defender - 413

Fastighet Kalsvik under försäljning 871 2 211

Övriga 21 389

Summa övriga kortfristiga fordringar 1 461 5 567
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NOT 13  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 20191231 20181231

Förutbetalda hyreskostnader 1 676 1 505

Förutbetalda försäkringar 81 78

Level7 - 100

EPM 182 107

Exsitec 55 -

Kontaktinformation - 225

Visby konferens - 331

Upplupna arvsintäkter 6 359 3 611

Bonnierförlagen - 100

Apsis Newsletter 67 46

Multisoft AB 62 61

MQ Retail - 190

Getty Images 103 82

Reform Act - 159

Förutbetalda licenskostn. för ekonomi-/löne-/rekryte-
rings-/teleprogram 212 -

Gotland WHG AB 331 -

De Lage Landen Finans AB 62 -

Förutbetalda intäkter stödföretag 959 1 123

Övriga interimsfordringar 59 420

Summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 10 208 8 138

NOT 14  Kortfristiga placeringar

 20191231 20191231 20181231 20181231

 
Bokfört 

värde
Marknads- 

värde
Bokfört 

värde
Marknads- 

värde

Aktier 29 180 31 427 20 337 18 363

Aktiefonder 47 247 66 075 49 013 51 534

Räntebärande papper 12 770 12 218 12 889 12 279

Summa kortfristiga placeringar 89 197 109 720 82 239 82 176

I enlighet med föreningens kapitalplaceringspolicy görs investeringar 
endast i värdepapper utgivna av företag eller motsvarande som enligt 
föreningens bedömning bedriver sin verksamhet, internt och externt, 
på ett miljöriktigt och övrigt etiskt sätt. Härvidlag tillämpas bland 
annat positiva och negativa kriterier för urvalet av placeringsobjekt. 
Det förra innebär att företag och branscher gynnas tack vare exempel- 
vis sin miljöteknik, återvinning eller rening. Det senare innebär att 
olika branscher och företag utesluts på grund av exempelvis allvarlig 
miljöpåverkan. Kapitalplaceringspolicyn reglerar även finansiell risk- 
spridning, vilket innebär att medel fördelas över olika tillgångsslag.

NOT 15  Likvida medel
 20191231 20181231

Kassamedel 2 2

Banktillgodohavanden 39 327 69 974

Kortfristiga placeringar 89 197 82 239

Summa likvida medel 128 526 152 215

NOT 16  Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 2 005 tkr (föregående år 2 005 tkr) förfaller till 
betalning senare än fem år efter balansdagen.

NOT 17 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
 20191231 20181231

Sida 11 370 11 032

Statsbidrag 324 207

Postkodlotteriet 8 461 13 320

EU-medel 1 450 500

Kemikalieinspektionen - -

Övrigt 120 -

Summa skuld erhållna ej nyttjade bidrag 21 725 25 059

Bidrag som har bokförts som skuld avser medel för projekt som 
kommer att genomföras efter respektive årsbokslut. Dessa 
resultatföres enligt avtal under det/de år medlen ianspråktas.

NOT 18  Övriga skulder
 20191231 20181231

Personalens källskatt och sociala avgifter 3 558 3 216

Stiftelsen Naturräddarfonden - 27

Naturvårdsverket - 1 087

Mervärdesskatteskuld 165 -

Övrigt - 461

Summa övriga skulder 3 723 4 791

NOT 19  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 20191231 20181231

Semesterlöner och upplupna löner samt sociala  
kostnader 6 177 5 639

Revision 648 577

IKEA, Energifallet 1 500 1 500

Strömberg Distribution AB 417 373

Länsstyrelsen Jönköping - 427

Förutbetalda medlemsintäkter 6 556 6 224

Stödföretag - 658

Trafikverket - 200

Swedbank 87 156

The Just Environment Charitable Trust 127 -

Bonnierförlagen 183 -

Övriga 950 660

Summa upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 16 645 16 414

NOT 20  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I början av 2020 har stora delar av världen på olika sätt drabbats  
av coronaviruset, så även Sverige. Förutom hälsoaspekten så har 
världens börser i skrivande stund (mars 2020) gått ned drastiskt och 
arbetsmarknaden tvingas utstå omfattande permitteringar, varsel 
och uppsägningar. En stor del av Naturskyddsföreningens kapital är 
placerat i värdepapper, men föreningens likviditet är god och det 
finns inga tecken på att värdepapper kommer att behövas säljas  
i någon större omfattning under innevarande år. Det finns en risk  
att gåvoinsamlingen sjunker under 2020, men ledningen följer 
utvecklingen noggrant och är beredd att vid behov vidta nödvändiga 
åtgärder. Föreningen har en stabil ekonomi med stort eget kapital 
och helhetsbedömningen är att den totala ekonomin för föreningen 
inte kommer att påverkas väsentligt under 2020. 
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Revisionsberättelse 
Till riksstämman i Svenska Naturskyddsföreningen, org.nr 802002-4280

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 
Naturskyddsföreningen för år 2019.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att riksstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 
i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. 
Den andra informationen består av Verksamhetsberättelse 2019. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna in-
formation och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovis-
ningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upp-
rättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-
lagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för be-
dömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 

Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige all-
tid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en 
revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:   

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.  

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhäm-
tade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transak-
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat. 
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De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Svenska 
Naturskyddsföreningen för år 2019. 

Vi tillstyrker att riksstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.  

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt full-
gjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller 
gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-
vänder de auktoriserade revisorerna professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på de auktoriserade revisorernas professionella be-
dömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha sär-
skild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Stockholm den      april 2020 

 

 

Suzanne Messo  
Auktoriserad revisor  

 

 

Kåre Olsson Anneli Carlsson 
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 
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Förtydligande till revisionsberättelse från förvaltningsrevisorerna 
Till riksstämman i Svenska Naturskyddsföreningen, org.nr 802002-4280 

 
 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för år 2019. 
  
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens 
stadgar eller stämmobeslut.  
  
Styrelseledamöterna har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar 
eller stämmobeslut, varför vi, i revisionsberättelsen som vi undertecknat tillsammans med 
den auktoriserade revisorn, har tillstyrkt ansvarsfrihet. 
  
 
April 2020 
 
 
Kåre Olsson    Anneli Carlsson  
Förtroendevald revisor   Förtroendevald revisor 
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