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Omslagsbild:  
Bin är livsviktiga för vår matproduktion och spelar  
en central roll i naturen. Men våra vilda trädgårds- 
mästare är hotade. En tredjedel av Sveriges vilda biarter 
riskerar att försvinna. Läs mer på sidorna 8 och 31.



2 018 – VILKET HÄNDELSERIKT ÅR! Och med 
facit i hand kan vi konstatera att det inte bara 
blev ett händelserikt, utan även ett mycket 

framgångsrikt år för Naturskyddsföreningen med 
flera miljösegrar och drygt 5 000 nya medlemmar.
 
EN AV DE STORA HÄNDELSERNA under 2018 var 
valet. De senaste 30 åren har Naturskyddsfören-
ingen inför riksdagsvalen både blickat bakåt 
genom att utvärdera vad riksdagspartierna gjort 
den gångna mandatperioden och spanat in i fram- 
tiden genom att sammanställa partiernas miljö- 
löften. Så även 2018 och våra granskningar fick 
stort genomslag. Något vi arbetade extra mycket 
med var att uppmärksamma de klimatskadliga 
subventionerna – de många miljarder svenska 
kronor som på olika sätt finansierar klimatskadlig 
verksamhet. Vårt arbete gav avtryck i såväl poli- 
tiska debatter som i konkreta politiska löften.

 

SOMMARENS TORKA OCH BRÄNDER gav en 
antydan om hur klimatförändringar kan te sig  
på våra breddgrader. Under hösten kom FN:s 
klimatpanel med en ny rapport om vad en 1,5 
graders uppvärmning kan innebära och vad som 
krävs för att inte överstiga detta. Klimatpanelens 
budskap är glasklart – det är de kommande tio  
åren som är avgörande. Utmaningen är enorm,  
men inte omöjlig att klara.
 
2018 SKEDDE ETT KLIMATUPPVAKNANDE. Ett år  
då många människor beslutade sig för att minska 
sitt flygresande, bilåkande eller köttätande. Intres- 
set för att konsumera mindre, laga det som gått 
sönder och dela prylar med grannen ser ut att öka. 
Boken Naturskyddsföreningens guide till ett håll- 
bart liv, som vi under året gav ut tillsammans med 
Bonnier Fakta, blev en riktig kioskvältare och  
100 lokalföreningar runt om i Sverige deltog i vår 

kampanj Fixa grejen. Genom projektet Surfejs 
lyckades vi övertyga åtta kosmetikaföretag att sluta 
använda miljögifterna PFAS i sina produkter.
 
MEN DET ÄR INTE BARA EN ORO för klimatet som 
ligger bakom det ökande engagemanget. Vi märker 
även att andra miljöfrågor vinner mark. Frågan  
om insektsdöd och den minskande biologiska 
mångfalden fick under året ett rejält utrymme i 
media och vår bikampanj fick stort gensvar. Enga- 
gemanget för våra livsviktiga pollinerare var enormt  
och runt om i landet uppstod ett febrilt bihotells-
byggande och 6 687 bihotell registrerades.
 
I TAKT MED ATT KAMPEN om naturresurserna 
hårdnat har också villkoren för det civila samhället 
blivit tuffare i många delar av världen. Under året 
rapporterade våra samarbetsorganisationer i såväl 
Afrika som Asien och Latinamerika om ökande  
hot och våld mot miljöförsvarare. Det är en mycket 
oroande utveckling. I november fick vi det sorgliga 
beskedet att en kollega i en partnerorganisation  
i Filippinerna, Benjamin Ramos, hade mördats.
 
SAMTIDIGT KUNDE VI SKÖRDA två viktiga miljö-
segrar i Sverige. I september fick vi det glädjande 
beskedet att inget kalkbrott tillåts i Bunge vid 
Ojnareskogen på Gotland, något vi arbetat för i 
över tio år. Dessutom sa Mark- och miljödomstolen  
nej till kärnkraftsindustrins förslag om hur det 
farligaste radioaktiva avfallet ska slutförvaras  
vid Forsmark. Domstolens beslut var en stor seger 
för säkerhet och miljö – och för Naturskyddsför- 
eningen och MKG, Miljöorganisationernas Kärn- 
avfallsgranskning, samt de kritiska forskare som 
visat på riskerna med den föreslagna metoden.  
Nu ligger beslutet på regeringens bord.

Nu kastar vi oss in i 2019 med en stark övertygelse 
om att vi kan göra skillnad.

Johanna Sandahl
Ordförande 

Karin Lexén 
Generalsekreterare 

5

Johanna och  
 Karin har ordet

» Klimatpanelens budskap 
är glasklart – det är de 
kommande tio åren som  
är avgörande. Utmaningen 
är enorm, men inte omöjlig 
att klara.«
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Kretsar/länsförbund

Nätverk

Rikskansliet | 5 arbetsområden

Riksstämma

Riksstyrelse

270/24

231 000

6

Medlemmar

Intäkter

Medlemmar har möjlighet att komma med förslag, skriva motioner 
och påverka föreningens verksamhet: lokalt, regionalt och på  
riksnivå. Medlemmarna får föreningens medlemstidning Sveriges 
Natur, information och program från Naturskyddsföreningens  
lokala krets samt andra medlemsförmåner.

Det finns en lokal Naturskyddsförening, krets, i så gott som alla 
Sveriges kommuner. Varje krets är en självständig förening med 
styrelse, budget och programverksamhet. Det finns även länsför-
bund och regionala kanslier som kan samordna och stödja projekt 
och verksamhet på regional nivå samt stötta kretsar. En del av  
medlemsavgiften går till kretsar och länsförbund i form av bland 
annat återbäring och projektbidrag.

Riksstämman hålls vartannat år och är föreningens högsta  
beslutande organ. Ofta går en eller flera medlemmar, kretsar  
och länsförbund ihop och lämnar in motioner tillsammans. Under 
stämman fattas beslut genom att valda representanter för kretsar 
och länsförbund röstar. Representanterna väljer också riksstyrelse, 
fastslår medlemsavgiften och fyraåriga verksamhetsriktlinjer.  
Under stämmo-fria år hålls istället en rikskonferens.

Riksstyrelsen består av 14 personer (inklusive en representant  
för personalen samt ungdomsföreningen Fältbiologernas ord- 
förande) som tillsammans styr föreningens verksamhet i tvåårs-
perioder. Styrelsen fastslår budget och verksamhetsinriktning, 
samt beslutar om övergripande strategier och policyer. Föreningens 
generalsekreterare och medlemstidningens chefredaktör anställs 
direkt av styrelsen.

Rikskansliet har  
arbetsplatser  
i Stockholm och  
Göteborg

Generalsekreteraren är rikskansliets högsta chef och anställd  
av riksstyrelsen. Generalsekreteraren är högsta tjänsteman och  
ytterst ansvarig för kansliets arbete och är tillsammans med  
ordförande föreningens ansikte utåt. Kanslichefen är anställd  
av och rapporterar till generalsekreteraren. Kanslichefen leder  
det operativa arbetet för att verkställa övergripande mål och  
strategier. Att föreningen ska ge ut en medlemstidning står  
i stadgarna och är en viktig uppgift för rikskansliet.

Naturskyddsföreningens fem prioriterade sakområden  
till och med 2018:

1. Klimatförändringar
2. Marina ekosystem och fiske
3. Miljögifter i samhälle och natur
4. Skog
5. Jordbruk och livsmedelstrygghet

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

Vår verksamhet

Inom Naturskyddsföreningen finns det en rad olika nationella nätverk 
som samlar medlemmar över hela landet med specialintressen 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
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globala samarbeten lyfter 
kvinnor och reformerar 
lagstiftningar

Under året har vi, tillsammans med våra sam- 
arbetsorganisationer i Afrika, flyttat fram posi- 
tionerna för det småskaliga fisket i flera länder. 
Att försörja sig som fiskare kan vara svårt och  
i kustsamhällen är fisket ofta helt avgörande 
för familjers inkomst och försörjning. Därför är 
det glädjande att flera västafrikanska länder nu 
påbörjat ett arbete att ta fram handlingsplaner 
för ett hållbart och mer rättvist småskaligt fiske. 
Dessutom har vi arbetat med insatser för att 
stärka och synliggöra kvinnor och unga i fiske- 
sektorn, något som vi nu ser tydliga resultat  
av. Under 2018 samarbetade vi med 44 olika 
lokala, regionala, nationella och globala orga- 
nisationer i elva länder på fyra kontinenter. 

8 98

Ingen kalkbrytning  
i Ojnareskogen

I september fick vi det glädjande beskedet att 
inget kalkbrott tillåts i Bunge vid Ojnareskogen 
på Gotland. I över tio år har vi deltagit i den 
juridiska processen för att rädda den fantas-
tiska naturen och de särpräglade arterna här.

I kampanjen Sveriges bi-vänligaste 
land uppmanade vi till att bygga 
vildbihotell. 6 687 personer satte upp 
och rapporterade sina bihotell till oss. 
Insatsen gav ökad kunskap om de vilda 
bina och deras situation, gav bostäder 
till tusentals bostadslösa vildbin och 
gav dessutom viktig data om bin som 
kommer att analyseras av forskare  
vid Lunds universitet.

6687 
  Nya hotell för bin

100
   Kretsar deltog i Miljövänliga Veckan

2018 i korthet

Ännu en guldspade  
till Sveriges Natur 
Vår tidning Sveriges Natur belönades 
för andra året i rad med journalistpriset 
Guldspaden för avslöjandet om att  
Strålsäkerhetsmyndigheten mörkat 
risker med slutförvaret av kärnavfallet. 
Domstolen sa senare nej till förslaget 
med hänvisning till de brister som 
tidningen avslöjat.

44 000

Stort engagemang för
Fixa grejen
100 kretsar runt om i Sverige deltog i Miljö- 
vänliga Veckan med temat Fixa grejen där  
budskapet var att reparera och vårda prylar, 
kläder och elektronik. Det ordnades work- 
shops, reparationskaféer, det skrevs insändare 
och det gjordes inventeringar av yrkesfixare.

2,9 milj
Så många nådde vår kampanj Black Friday  
»Jag köper det inte«. Vi behöver konsumera 
mindre, inte mer och både smartare och mer 
hållbart. Därför säger vi nej till Black Friday  
och alla andra dagar som hetsar till ogenom-
tänkt konsumtion. 

Till Nordic Swap Day – Sveriges och Nordens största klädbytardag  
anslöt sig Island där ungdomar bytte kläder i Reykjavik. Det byttes också 
kläder i Danmark, Sverige och Norge denna dag. Bara i Sverige fick  
44 000 plagg nya ägare, vilket sparade 304 ton koldioxid jämfört med  
om plaggen hade nytillverkats. 

Smink utan miljögifter
Genom projektet Surfejs lyckades vi övertyga 
flera stora kosmetikaföretag som Lumene, H&M,  
The Body Shop, Isadora, L’Oréal, BareMinerals, 
Kicks Beauty och by Linda Hallberg att sluta 
använda miljögifterna PFAS i sina produkter. 
Det innebär att totalt 57 sminkprodukter inte 
kommer att innehålla PFAS framöver. Projektet 
Surfejs vänder sig till unga och verkar för att 
smink och hygienprodukter inte ska innehålla 
farliga ämnen. 

På den internationella dagen för mänsk-
liga rättigheter den 10 december höll 
Naturskyddsföreningen manifestationer  
för världens miljöförsvarare både i polska 
Katowice under klimattoppmötet COP24 
och vid Medborgarplatsen i Stockholm. 
Enligt människorättsorganisationen Front 
Line Defenders dödades under 2018 minst 
247 personer i 27 länder för sitt arbete med 
mark-, miljö- och urfolks rättigheter. En  
av de mördade var människorättsjuristen 
och trebarnspappan Benjamin Ramos från 
Filippinerna – engagerad i Naturskyddsför-
eningens samarbetsorganisation Masipag. 
»Tillsammans måste vi stå upp för alla  
de människor som mördats i kampen för 
miljön«, var budskapet från Naturskyddsför-
eningens generalsekreterare Karin Lexén.  

Vi står upp för världens  
miljöförsvarare

Mindre  
palmolja i  

våra tankar
I november beslutades om nya  

regler som begränsar efterfrågan  
på palmoljeprodukten PFAD i  

biodrivmedel. Det här är en  
fråga som vi har drivit  

länge.

Det återvunna plagget  
– årets julklapp!

Det här är en riktigt stor seger för Naturskydds-
föreningen och alla medlemmar i Handla Miljö- 
vänligt-nätverket som kampanjat och ordnat 
klädbytardagar de senaste tio åren för att 
inspirera till återanvändning i våra garderober. 

Ny lagstiftning för 
vattenkraft

Föreningens mångåriga dialog med kraftbran- 
schen, miljöorganisationer och myndigheter har  
till sist gett resultat. Äntligen finns en ny lagstift- 
ning på plats med syfte att alla Sveriges vatten- 
kraftverk ska prövas enligt miljöbalkens krav. 

plagg  
fick nya  
ägare
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Ljuset på klimatskadliga  
subventioner 

2018 subventionerade svenska staten fossila bränsleutsläpp 
med minst 30 miljarder kronor. Det är tre gånger mer än hela 
Sveriges miljöbudget. Det är resultatet av ett systemfel och blev 
därför en av våra prioriterade frågor under valrörelsen 2018.  
Det som tidigare varit en icke-fråga utmynnade snart i löften från 
alla riksdagspartier att på olika sätt ta sig an de klimatskadliga 
subventionerna.

Alla ska med — 

Välj naturen! 
Inför valet 2018 satte vi press på politikerna  
att välja naturen genom att skruva på välkända 
gamla vallöften. Vi granskade partiernas 
vallöften bakåt och framåt. Tio ledarsidor 
kommenterade våra valgranskningar och tre 
partier diskuterade en av dessa i SVT:s Agenda. 
Våra valsidor på webben visades 250 000 
gånger och filmer och inlägg i digitala kanaler 
fick stor spridning. 



    1. Naturkänsla
Vi vill ge alla människor möjlighet att uppleva och känna kärleken till 
naturen. Det gör vi genom att till exempel anordna utflykter, föredrag  
och kurser som vänder sig till barn, ungdomar och vuxna. 

    2. Konsumentmakt
Vi vill att var och en ska kunna göra sitt bästa för miljön i vardagslivet. 
Därför arbetar vi med konsumentmakt genom att både dela med oss  
av och fråga efter kunskap om hur olika varor och tjänster påverkar natur  
och miljö både i Sverige och globalt. Vi märker varor och tjänster med  
Bra Miljöval, vår egna självständiga miljömärkning. 

    3. Politisk påverkan
Alla kan göra små och stora insatser för miljön, men för att förändra  
samhället krävs det också politiska beslut. Därför arbetar vi med politisk 
påverkan, svarar på remisser samt deltar i utredningar och referensgrupper. 
Vi uttalar oss och gör utspel i såväl traditionella som sociala medier i syfte 
att lyfta frågor samt för att skapa debatt och bilda opinion.

2018: Våra tre  
påverkansstrategier

Naturskyddsföreningen är en ideell förening för  
naturskydd och miljövård. Föreningen är partipolitiskt  
och religiöst obunden och har funnits i över hundra år.  
Sveriges största miljöorganisation vill bidra till en  
hållbar framtid. Vi har ett folkbildande uppdrag och  
vårt arbete utgår från följande tre påverkansstrategier:

Som en del i föreningens nya framtidsstrategi ersattes, vid ingången av 2019, de tre tidigare strategierna  
med fem förändringsmetoder. Framtidsstrategin antogs av årsstämman 2018 (läs mer till höger).

11

Naturskyddsföreningens  
nya framtidsstrategi 2019–2022

En hållbar framtid på en frisk och levande planet – så lyder  
Naturskyddsföreningens nya vision. Det står i den strategi för  
framtiden som antogs under 2018 års riksstämma i Uppsala.  
Framtidsstrategin är ett svar på de utmaningar vår planet står  
inför och fastslår vad Naturskyddsföreningen kommer att prioritera 
under de kommande fyra åren. I framtidsstrategin är målen  
mätbara och tydligare definierade än tidigare. Det kommer att  
underlätta uppföljningsarbetet och huruvida de insatser som  
görs har avsedd effekt. Naturskyddsföreningens tre strategier  
ersätts av fem nya förändringsmetoder. Förutom naturkänsla,  
påverkan och konsumentmakt som ligger kvar sedan tidigare  
har metoderna mobilisering och samarbeten lagts till.

10
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01   Klimatförändringar

Det stora  
klimatuppvaknandet 
2018 var året då alla började prata klimat – ett välkommet 
om än senkommet uppvaknande. Extremsommaren och 
bränderna runt om i Sverige bidrog sannolikt till att många 
började se på klimatfrågan med nya ögon. Köttkonsumtio-
nen fortsätter att minska och tågresandet ökar. Under året 
gavs också klimatet mer utrymme i den politiska debatten 
och vi noterar stor politisk uppslutning kring frågor som 
konsumtionsbaserade utsläpp och klimatskadliga subven-
tioner – frågor som Naturskyddsföreningen drivit i flera år.

H UR HÅLLBART LEVER VI I SVERIGE? Enligt gängse 
sätt att mäta ser det ganska okej ut. Inte mer än så. 
Men situationen blir en helt annan och tyvärr mer 

sann om vi räknar in konsumtionsbaserade utsläpp. Alltså  
de utsläpp av växthusgaser som vår konsumtion orsakar.  
I vår officiella nationella statistik som rapporteras till FN, 
räknar vi inte in de konsumtionsbaserade utsläppen, därför 
ger en flygresa till USA ett mindre klimatavtryck i statistiken 
än att åka buss tio mil i Sverige. Naturskyddsföreningen 
anser att Sverige ska fortsätta att mäta utsläpp på nationell 
basis – det är FN:s standard, men vi verkar för att Sverige bör 
anta ett kompletterande klimatmål. Ett mål som ger hela 
bilden och inkluderar de konsumtionsbaserade utsläppen. 
Först då kan vi räkna på våra verkliga avtryck.   

DE NÄRMASTE TIO ÅREN kommer att bli helt avgörande om  
vi ska kunna undvika katastrofala klimateffekter. Det visade 
FN:s klimatpanel IPCC i sin rapport från oktober 2018. Än  
så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grad, men 
det krävs massiva insatser så att utsläppen minskar radikalt. 
»Ett förbud mot fossila bränslen i Sverige senast 2030 skulle 
ge en tydlig signal till hela samhället, och en acceptabel tid 
för omställningen mot ett helt förnybart energi- och trans- 
portsystem. Annars riskerar vi att om bara tio år hamna i  
en situation där omställningen tvingas fram med en mycket 
kort framförhållning, och till en betydligt högre kostnad  
för samhället.« Det framhöll bland andra Johanna Sandahl, 
Naturskyddsföreningens ordförande, i en debattartikel  
i Aftonbladet i oktober.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN ÖVERKLAGADE också under 
2018 drivmedelsbolaget Preems ansökan om utbyggnad  
i Lysekil, en utbyggnad som om den blir av skulle fördubbla 
utsläppen av koldioxid och därmed bli Sveriges största 
enskilda utsläppskälla. Domstolsförhandlingar inleds 2019.

I BÖRJAN AV 2018 gjorde Mark- och miljödomstolen tummen 
ned till kärnkraftsindustrins förslag om hur det farligaste 
radioaktiva avfallet ska slutförvaras vid Forsmark. Koppar-
kapslarna som skulle sluta in avfallet håller helt enkelt inte 
måttet. För Naturskyddsföreningen, Miljöorganisationernas 
Kärnavfallsgranskning och de kritiska forskare som visat  
på riskerna med den föreslagna metoden var det här ett väl- 
kommet och glädjande beslut. Nu ska regeringen fatta det 
avgörande beslutet om framtiden.

SOM ETT LED I ATT underlätta för människor att delta i energi- 
omställningen drev vi under hösten kampanjen Solrevolution. 
Trots en snabb tillväxttakt för solceller utgör solelen bara 0,2 
procent av den el som produceras i Sverige. Det är långt ifrån 
tillräckligt, solen har betydligt större potential än så. Och det 
finns egentligen inget som stoppar oss – tekniken och förut- 
sättningarna för en riktig solrevolution finns. I kampanjen 
lanserades en guide som översiktligt och enkelt beskriver allt 
du behöver veta för att bli en solrevolutionär. •

» Ett förbud mot fossila bränslen i Sverige 
  senast 2030 skulle ge en tydlig signal  
  till hela samhället.«

Klimatförändringar

FN:s globala mål

1 Utsläppen i Sverige 
fortsätter att öka.

2 Konsumtionsbaserade 
utsläpp räknas inte med i 
klimatstatistiken.

3 Klimatskadliga subventioner 
är tre gånger större än 
miljöbudgeten. 

1 100 procent förnybar  
energi och utsläpp nära  
noll till år 2030.

2 Klimatmålen måste 
kompletteras med ett mål  
där konsumtionsbaserade 
utsläpp är inräknade.

3 Avskaffa klimatskadliga 
subventioner.

1 Det klimatpolitiska ramverk som  
Riksdagen antog 2017 slår fast ett mål  
om nollutsläpp till 2045. Det är inte tillräckligt 
för att vi ska kunna nå målet i Parisavtalet. 

2 Medvetenheten om de konsumtionsbaserade 
utsläppen har ökat – vi äter mindre kött och 
flyger mindre, men fortfarande återstår att få 
politisk acceptans för ett konkret mål.

3 Naturskyddsföreningens rapport om 
klimatskadliga subventioner och påföljande 
aktiviteter har lett till en politisk svängning  
i frågan – sex av åtta partier säger sig nu  
vilja avskaffa merparten av de klimat- 
skadliga subventionerna. 

Sommarens många skogsbränder i Sverige bidrog  
sannolikt till att klimatfrågan lyftes på ett helt nytt sätt.
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U NDER 2018 HAR förnybar energi 
fortsatt att ta andelar av den fos- 
sila i den globala energimixen. 

Kurvan pekar åt rätt håll, men fortfarande 
kommer endast 19 procent av den globalt 
producerade energin från förnybara 
källor – den siffran måste öka i snabbare  
takt. Det är särskilt viktigt i energisek-
torn, som står för två tredjedelar av värl- 
dens samlade utsläpp av växthusgaser. 

UNDER ÅRET SLÄPPTE VI tillsammans 
med nätverket Bank Information Centre 
Europe rapporten Lighting the way? 
Assessing the World Bank's Climate 
Action Plan and Energy Access. Här 

framkommer att Världsbanken ger stöd 
till fossil energi och därmed försvårar 
för flera länder att leva upp till sina 
klimatåtaganden i Parisavtalet från 
2015. I samband med COP24 i slutet av 
2018 krävde vi att Världsbanken vässar 
sina klimatmål. Det gjordes via kampan- 
jen Big Shift Global som vi är en del av. 
Världsbanken presenterade att de kom- 
mer dedikera pengar för klimatanpass-
ning, särskilt i världens fattigaste länder, 
men löften om minskade utsläpp uteblev. 

NATURSKYDDSFÖRENINGENS sam- 
arbetsorganisationer Earthlife och 
Groundwork lyckades under året 

förhindra kolbrytning i ett skyddat 
naturområde i sydafrikanska Mpuma-
langa – en viktig framgång i arbetet. 
Earthlifes Makoma Lekalakala belöna- 
des också med Goldmanpriset, världens 
mest prestigefulla pris för miljöakti-
vism samt utsågs till hedersmedlem i 
Naturskyddsföreningen. Under året har 
vi också ökat vårt fokus på kopplingen 
mellan energi- och klimatfrågor och 
jämställdhet, bland annat genom att 
inleda ett nytt samarbete med nätver-
ket WoMin som arbetar med att bygga 
en kvinnoledd rörelse i Afrika som 
kräver en hållbar energiomställning 
där kvinnors rättigheter beaktas. •

Naturskyddsföreningen samarbetar  
med följande organisationer kring frågor  
om klimatförändringar:

»  Environmental Monitoring Group, Sydafrika
»  Earthlife Africa, Johannesburg, Sydafrika
»  National Association of Professional 

Environmentalists, Uganda
»  WoMin African Gender and Extractives 

Alliance, Sydafrika
»  Third World Network, globalt nätverk
»  National Association of People Affected  

by Dams, Brasilien
»  Bank Information Center, globalt nätverk
»  Centre for Environmental Initiatives  

»Ecoaction«, Ukraina

Sveriges totala miljöbudget för 2018 var elva 
miljarder kronor. Samtidigt gick 30 miljarder 
till klimatskadliga subventioner som direkt 
motverkar miljöbudgeten. Sveriges politiker 
har sedan länge lovat att avskaffa dessa 
subventioner, men fortfarande finns de kvar  
i statsbudgeten. Det är inget mindre än ett 
gigantiskt systemfel. 

T ROTS ALLA POSITIVA INITIATIV och den ökade 
medvetenhet som präglat mycket av 2018 ligger 
utsläppen kvar på ungefär samma nivå som tidigare. 

Det är en svårsmält slutnota för Sverige. Här spelar de 
klimatskadliga subventionerna en stor roll. Subventionerna 
utgörs främst av skattelättnader och skattebefrielser som gör 
det billigare för vissa att släppa ut växthusgaser. Det är alltså 
skattepengar som täcker upp när förorenarna själva inte 
betalar för sina utsläpp. Subventionerna går stick i stäv med 
Parisavtalet och Sveriges officiella hållning i klimatfrågan. 
Den nya klimatlagen och alla andra ambitioner om att minska 
Sveriges klimatpåverkan gör ekvationen ännu svårare att  
få ihop – hur ska vi kunna nå nollutsläpp när staten väljer  
att subventionera aktiviteter som leder till nya utsläpp?

DET HÄR VAR EN AV Naturskyddsföreningens prioriterade 
valfrågor under valrörelsen 2018 och resulterade i rapporten 
Avskaffa klimatskadliga subventioner som släpptes i 
samband med ett seminarium i Stockholm i mars. Det som 
tidigare varit en icke-fråga utmynnade nu plötsligt i löften 
från samtliga åtta riksdagspartier att på olika sätt ta sig  
an de klimatskadliga subventionerna. I vår valenkät lovade 
sex av åtta partier dessutom att avskaffa merparten av  
dessa subventioner. 

OMKRING TIO MILJARDER av de klimatskadliga subven- 
tionerna har stöd i internationella lagar och regelverk. 
Dessa tar längre tid att påverka och förändra. Men minst 
tjugo miljarder av de klimatskadliga subventionerna kan 
och bör relativt enkelt kunna tas bort från statsbudgeten. 
Vissa subventioner kan behöva fasas ut i flera steg för  
att öka acceptansen. Nu återstår för politikerna att hålla 
sina löften om att kraftigt minska dessa subventioner. •

Energi – till 
vilket pris?

Klimatskadliga 
subventioner –  
ett feltänk

Klimatförändringar Klimatförändringar
GLOBALT
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Alarmerande situation för 
världens miljöförsvarare
Världens miljöförsvarare fortsätter 
att vara en utsatt grupp. Människor 
och organisationer som står upp  
för miljö och mänskliga rättigheter 
världen över drabbades 2018 hårt  
av det dödliga våldet. En av de mör- 
dade var trebarnspappan Benjamin 
Ramos från Filippinerna.

Den 6 november 2018 jobbade Benjamin 
Ramos från Filippinerna sent. Ramos var 
människorättsjuristen som var engagerad i 
Naturskyddsföreningens samarbetsorganisa-
tion Masipag på Filippinerna. När han strax 
efter kl. 22 gick för dagen körde plötsligt en 
motorcykel med två maskerade män upp bred- 
vid honom. Fyra skott avlossades och Ramos 
föll till marken. Hans liv stod inte att rädda. 

Under parollen #LightForRamos manifeste-
rade Naturskyddsföreningen mot det dödliga 
våldet som världens miljöförsvarare utsätts för, 
Manifestationer hölls vid Medborgarplatsen  
i Stockholm och vid klimattoppmötet COP24  
i polska Katowice. Det politiska läget i världen 
har under året inneburit ett förvärrat läge  
för det civila samhällets möjligheter att utöva 
demokratiska rättigheter och bedriva miljö- 
arbete. Brasilien toppade även 2018 den dystra 
listan över världens farligaste länder för miljö- 
försvarare. Enligt organisationen Front Line 
Defenders dödades förra året 321 människo- 
rättsförsvarare. 77 procent av dem kämpade 
för att försvara land- och miljörättigheter. De 
grundläggande problemen är bristande mänsk- 
liga rättigheter, korrupta politiker, skrupellösa 
företag och så mer övergripande – den rika 
världens överkonsumtion som göder den här 
negativa spiralen. Benjamin Ramos var passio- 
nerad i sitt arbete och jobbade huvudsakligen 
gratis för att assistera utsatta människor.  
Han blev 56 år. •

Energisektorn står för majoriteten av de 
globala utsläppen av växthusgaser. Även om 
den förnybara energiproduktionen växt sig 
starkare under 2018 och idag utgör en större 
andel av den globala energiproduktionen  
än någonsin, måste vi öka takten. Nu!

Under parollen #LightForRamos manifesterade 
Naturskyddsföreningen mot det dödliga våld  
som världens miljöförsvarare utsätts för. Här vid 
Medborgarplatsen i Stockholm.
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Vi behöver en ny  
fiskeripolitik. Nu!
Uppemot 90 procent av världens fiskbestånd beräknas vara  
maximalt eller för hårt fiskade. Även svenska vatten är kraftigt 
överfiskade. Det beror främst på för höga fiskekvoter och destruk- 
tiva fiskemetoder som bottentrålning. Naturskyddsföreningen  
har länge krävt omfattande förändringar av fiskeripolitiken såväl  
i Sverige som inom EU och globalt. På senare tid har vi börjat  
få gehör för våra krav och flera riksdagspartier säger sig idag  
vara för att begränsa bottentrålningen. Även vad gäller vatten- 
kraften har Naturskyddsföreningens påtryckningar givit resultat. 
Ny lagstiftning innebär att alla vattenkraftverk i Sverige nu  
måste skaffa moderna miljötillstånd.

Marina ekosystem 
och fiske

02   Marina ekosystem
   och fiske 

BOTTENTRÅLNING ÄR EN mycket effektiv fiskemetod, 
men konsekvenserna för miljön på havsbottnen och 
den biologiska mångfalden kan vara massiva när 

trålen sveper med sig det mesta i sin väg. Tack vare intensivt 
påverkansarbete från Naturskyddsföreningen och andra 
finns idag en knapp majoritet i Sveriges riksdag som vill få 
bort bottentrålning som fiskemetod. Men för tillfället stannar 
dessa fina ord vid att vara just ord. Ett tydligt tecken på det 
är att bottentrålning fortfarande är tillåtet, till och med  
i marina skyddade områden. Haven fortsätter att utarmas 
och exploateras – både här hemma och globalt.  

UNDER 2018 STARTADE projektet På djupet som finansieras 
av Axfood/Hemköp. Under de kommande två åren kommer  
vi på olika sätt att lyfta den biologiska mångfalden i svenska 
hav och vatten – varför den är viktig, hur den hotas på grund 
av mänskliga aktiviteter och vad som behöver förändras för 
att bevara den. Även projektet Skyddat hav inleddes under 
året, ett treårigt projekt som finansieras av Postkodlotteriet. 
Här är det övergripande syftet att uppnå ett bättre skydd av 
havens ekosystem och trygga ett verkligt skydd för redan 
befintliga marina reservat. Projektet sker i nära samarbete 
med lokala aktörer och organisationer, såväl i Sverige som  
i våra afrikanska samarbetsländer. 

UNDER ÅRET HAR Naturskyddsföreningen via ett antal 
workshops samlat in medlemmars synpunkter och förslag 
på Sveriges kommande vattenplaner. Detta skickades sedan 
vidare till Havs- och vattenmyndigheten i det remissvar  
som Naturskyddsföreningen lämnade in i augusti.
 

ETT AV HAVENS SORGEBARN är ålen. Trots att ålbeståndet 
minskat drastiskt sedan 1980-talet och arten är akut hotad 
fiskas den fortfarande. Det beslut som EU tog om ett tre  
månaders ålfiskestopp under 2018 visade sig vara nästan 
helt tandlöst eftersom stoppet förlades till en tid när ål  
i stort sett ändå inte fiskas. Naturskyddsföreningen vill  
se ett totalförbud mot ålfiske.
 
EN VIKTIG FRAMGÅNG är att det nu ställs krav på moderna 
miljövillkor i våra vattenkraftverk – något som Naturs- 
kyddsföreningen länge arbetat för. Många vattenlevande 
organismer skulle gynnas om fler kraftverk miljöanpassa-
des. I juni 2018 beslutade riksdagen om en ny lag som innebär 
att all verksamhet med koppling till produktion av el från 
vattenkraft ska uppfylla moderna miljövillkor. Vi välkom-
nar beslutet och kämpar nu för en ambitiös och miljöklok 
implementering av den nya lagen. •

»Haven fortsätter  
  att utarmas och   
  exploateras –  
  både här hemma  
  och globalt.«

FN:s globala mål

1 Det fiskas för mycket, ofta med  
dåliga fiskemetoder såsom botten- 
trålning, vilket hotar arter, deras livs- 
miljöer och den biologiska mångfalden.

2 Fisket av ål fortsätter trots att den  
är akut utrotningshotad.

3 En stor majoritet av svenska vatten- 
kraftverk och dammar saknar tillstånd 
enligt modern miljölagstiftning och 
erbjuder inga fria vandringsvägar  
för fiskar.

1 I ett första steg bör all botten- 
trålning i marina skyddade  
områden förbjudas, liksom den 
generella trålgränsen flyttas ut 
 till tolv nautiska mil från kusten.

2 Totalförbud mot all typ av ålfiske.

3 Elektricitet producerad av  
svensk vattenkraft ska  
miljöanpassas.

1 Bottentrålning fortsätter att vara  
den förhärskande fiskemetoden. Men 
opinionen har börjat svänga och idag är  
en knapp majoritet av riksdagspartierna 
kritiska till bottentrålning.

2 Efter ett temporärt ålfiskestopp fortsätter 
ålen att fiskas.

3 Enligt en ny lag, antagen i juni 2018, måste 
vattenkraft producerad i Sverige nu leva  
upp till högre ställda miljökrav, bland  
annat fria fiskvandringsvägar. 
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M ODERNA MILJÖKRAV KAN till exempel innebära 
krav på fria vandringsvägar eller miljöanpass-
ningar i vattenflödet, vilket kommer att gynna livet  

i våra älvar och stärka den biologiska mångfalden. Lax,  
ål och flodpärlmussla är några av vinnarna. 
 
RUNT OM I SVERIGE FINNS mängder med gamla vattenkraft-
verk och dammar som saknar tillstånd enligt modern miljö- 
lagstiftning. Av Sveriges drygt 2 000 vattenkraftverk har 
endast ett fåtal fungerande passager för upp- och nedströms- 
vandring av fisk. Syftet med den nya lagstiftningen är att alla 
Sveriges vattenkraftverk prövas enligt miljöbalkens krav. 
Den nya lagstiftningen vilar på tre ben, en rättssäker och 
effektiv prövning, en nationell prövningsplan och en finan- 
sieringslösning där de storskaliga vattenkraftbolagen soli- 
darisk betalar för åtgärder i de småskaliga vattenkraftverken.

DET HAR TAGIT flera år av omfattande påverkansarbete och 
intensiva förhandlingar att nå hit. Även om Naturskyddsför-
eningen anser att delar av lagen hade behövt bli ännu tuffare 
för att säkra viktiga naturvärden, är beslutet en stor framgång. 
Samtidigt är vi kritiska till att tusentals dammar som inte är 
knutna till vattenkraften och som idag saknar tillstånd nu 
kommer att få tillstånd utan juridisk prövning och utan att 
inkluderas i prövningsplanen – en eftergift för stark lobby-
ing. Vi fortsätter nu att kämpa för att den nya lagstiftningen 
ska implementeras på ett effektivt och miljöklokt sätt. •

Naturskyddsföreningen samarbetar  
med följande organisationer kring frågor  
om marina ekosystem och fiske: 

»  Community Action For Nature Conservation, 
Kenya

»  Masifundise Development Trust, Sydafrika
»  Abalobi ICT4Fisheries, Sydafrika
»  Coalition for Fair Fisheries Arrangements, 

regionalt nätverk
»  The Peoples’ Coalition for Fisheries Justice, 

Indonesien
»  Tambuyog Development Center, Filippinerna
»  Conselho Pastoral dos Pescadores, Brasilien
»  Instituto Terramar de Pesquisa e Assessoria 

a Pesca Artesanal, Brasilien
»  African Confederation of Artisanal Fisheries 

Professional Organizations, regionalt nätverk

Marina ekosystem 
och fiske

Marina ekosystem 
och fiske

O MKRING 500 MILJONER MÄNNISKOR försörjer sig  
på fiske och vattenbruk världen över. Ungefär 90 
procent av dessa, varav hälften är kvinnor, livnär sig 

på småskaligt fiske. Småskaligt fiske spelar alltså en viktig 
roll i kampen mot fattigdom och stärker dessutom kvinnors 
ställning, både i hemmet och i samhället i stort. Trots att ett 
hållbart småskaligt fiske är viktigt för en hållbar utveckling, 
hamnar det ofta i skymundan för mer ekonomiskt lukrativa 
sektorer. Kvinnor och unga är särskilt förbisedda. I takt med 
att mobilanvändandet ökar och teknikutvecklingen går 
framåt har därför den sydafrikanska organisationen Abalobi 
utvecklat en mobilapp som främjar det småskaliga fisket. 
Naturskyddsföreningen inledde samarbetet med Abalobi 
under 2018 och stödjer särskilt arbetet med och för en ökad 
synlighet av kvinnor i fiskesektorn.

APPEN SOM ÄR FRAMTAGEN i samarbete med lokala fiske- 
samhällen längs Sydafrikas kust är kopplad till ett antal 
restauranger i landet. Genom att scanna en streckkod kan 
restaurangbesökaren direkt följa fisken från krok till tallrik  
– varifrån fisken kommer, hur har den fiskats och av vem.  
På så sätt skapas en social-ekologisk berättelse om maten  
vi konsumerar. Genom att fiskarna står i direktkontakt med 
restaurangerna kapas också mellanhänder, vilket leder till att 
fiskarfamiljerna får högre avkastning på sin fångst. Pengar 
som hjälper familjer att betala skolavgifter, köpa mer närings-
rik mat etc. Dessutom är appen ett sätt att förbättra statistiken 
över hur många som arbetar inom den småskaliga fiske- 
sektorn, liksom ett sätt att hålla koll på fiskbeståndens status. 
Appen innehåller också information om väderförhållanden, 
vilket förväntas öka säkerheten till havs. Det har gått fort för 
Abalobi – efter bara ett år rankades organisationen som en  
av Sydafrikas mest intressanta start-ups och kammade hem 
prestigefyllda Global Digital Future Awards. Ett hundratal 
restauranger är redan anslutna och nu är fokus på att växa. 
2018 lanserades appen i Seychellerna och det finns långt 
gångna planer på vidare spridning. •

Fisken ligger på tallriken. Med mobilen scannar  
du en streckkod och får direkt information om vem 
som fiskat fisken, var den är fiskad och med vilken 
metod. Idén bakom den sydafrikanska organisa- 
tionen Abalobis prisvinnande mobilapp är att  
lyfta småskaligt fiske och att kapa mellanhänder, 
vilket ger fiskarfamiljerna ökade inkomster.

Småskaligt fiske 
lyfts i ny app

Skärpta krav på 
svensk vattenkraft
Vattenkraft producerad i Sverige måste  
nu leva upp till högre ställda miljökrav.  
Det efter att Sveriges riksdag i juni 2018 
klubbade igenom en ny lag som kan  
få en positiv inverkan på den biologiska 
mångfalden i våra vatten.

GLOBALT
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Efterlysning:  
En övergripande global 
kemikalielagstiftning 
Att år efter år bedriva påverkansarbete för att sedan se hur 
det resulterar i konkret miljönytta är entusiasmerande och 
givande – så är fallet med de kosmetikaföretag som beslutat 
att helt sluta använda miljögiftet PFAS i sina produkter. Men 
det räcker inte – vi måste få med fler på tåget och i ett större 
perspektiv behöver vi en ny global kemikalielagstiftning.

G ENOM PROJEKTET SURFEJS lyckades Naturskydds-
föreningen övertyga flera stora kosmetikaföretag 
som Lumene, H&M, The Body Shop, Isadora, L’Oréal, 

BareMinerals, Kicks Beauty och by Linda Hallberg att fasa ut 
miljögifterna PFAS i sina produkter. Ett fantastiskt resultat. 
Nu vill vi sprida konceptet och förmå andra länder att haka 
på. Projektet som finansieras av Postkodlotteriet vänder sig 
till ungdomar för att medvetandegöra och upplysa om skad- 
liga ämnen i kosmetiska produkter. Naturskyddsföreningen 
har fungerat som plattform och kunskapsbas, men det är 
engagerade ungdomar i projektet som drivit frågan gente-
mot företagen och fått till stånd utfasningen av PFAS.  

DET ÄR FÖRSTÅS POSITIVT att företag själva tar ansvar och 
slutar använda giftiga ämnen. Det kan bidra till att underlätta 
politiska processer kring förbud och restriktioner. Men det 
kan inte vara upp till enskilda företag och konsumenter att  
ta ansvar kring miljögifter. Vi tror på lagstiftning – en över- 
gripande global kemikalielagstiftning behöver se dagens 
ljus, först då skulle det bli solklart vilka ämnen som är för- 
bjudna och vilka som är godkända. 

2018 INITIERADES ETT SPÄNNANDE projekt i samarbete  
med butikskedjan Cervera som syftar till att ge fördjupad  
kunskap i frågan om material som kommer i kontakt med 
livsmedel. Det finns ämnen som idag är förbjudna i leksaker 
men fortfarande är fullt lagliga att använda i kontakt med 
livsmedel. Förra året inledde EU en välbehövlig översyn av 
hela lagstiftningen – det var 20 år sedan sist. Naturskydds-
föreningen följer översynen och påverkar för att bara ofarliga 
ämnen ska få förekomma.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN HAR I FLERA ÅR jobbat för att 
komma åt problemet med plast i naturen. Här är engångs-
plast en av de största bovarna – till exempel plastpåsar, 
engångsbestick, sugrör etc. 2018 klubbade EU äntligen igenom 
ett förbud mot plastartiklar för engångsbruk – en effekt av 
enträget lobbyarbete från Naturskyddsföreningen och våra 
europeiska systerorganisationer. •

03   Miljögifter i 
     samhälle och natur

Miljögifter i  
samhälle och natur

FN:s globala mål

»Det kan inte vara  
upp till enskilda företag 
och konsumenter att ta 
ansvar kring miljögifter.  
Vi tror på lagstiftning  
– en övergripande global 
kemikalielagstiftning 
behöver se dagens ljus, 
först då skulle det bli sol- 
klart vilka ämnen som  
är förbjudna och vilka  
som är godkända.«

1 Miljögifterna PFAS finns  
i flera produkter som vi 
använder dagligen.

2 Det saknas globala riktlinjer 
för kemikaliehantering. 

3 En stor andel av den plast  
som slängs i naturen är plast- 
artiklar för engångsbruk. 

1 Att få bort PFAS i  
vardagsnära produkter  
och så småningom ett  
förbud mot PFAS. 

2 En global kemikalie- 
lagstiftning. 

3 Mindre plast i naturen.
1 Nio kosmetikaföretag har beslutat  

att sluta använda PFAS i sina produkter,  
men fortfarande saknas lagstiftning  
som förbjuder PFAS.

2 Fortfarande ingen ny global kemikalie- 
lagstiftning på plats, men medvetenheten 
bland beslutsfattare och makthavare  
samt företagare och konsumenter har  
ökat under 2018.

3 EU klubbade 2018 igenom en lag som 
förbjuder engångsartiklar av plast.
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Kemikalieområdet  
behöver globala  
riktlinjer

Naturskyddsföreningen samarbetar med 
följande organisationer kring frågor om 
miljögifter i samhälle och natur:

»  Groundwork, Sydafrika
»  Legal Resource Center, Sydafrika
»  Ban Toxics! Inc, Filippinerna
»  EcoWaste Coalition, Filippinerna
»  Toxics Link, Indien
»  European Environmental Bureau/Zero 

Mercury Working Group, globalt nätverk
»  International POPs Elimination  

Network, globalt nätverk

I ALLA VÄRLDENS LÄNDER finns ideal som påverkar oss – hur 
vi vill se ut och uppfattas av vår omgivning. I flera länder anses 
ljus hud som något eftersträvansvärt och därför finns olika 
produkter för hudblekning. Ett problem är att dessa hudblek-
ningskrämer kan innehålla kvicksilver och därmed riskerar 
att bryta mot den globala så kallade Minamatakonventionen 
som syftar till att fasa ut kvicksilveranvändningen i världen. 
Frågan om kvicksilver i hudblekningskrämer har lyfts av  
det globala nätverket Zero Mercury Working Group, där Natur- 
skyddsföreningen är med. I en stor undersökning som nät- 
verket lät genomföra framkom att flera krämer låg högt över 
Minamatakonventionens gränsvärde – en kräm uppvisade 

Kvicksilver är ett miljögift som inte  
kan brytas ned av naturen och påverkar 
människans nervsystem och hjärna.  
Men grundämnet som är på väg att fasas  
ut fortsätter att finnas i produkter som 
används – även direkt på huden. Det är 
hälsovådligt för både människa och natur 
samt bryter mot globala konventioner.

Sluta använda 
kvicksilver 

D ET FINNS IDAG ett frivilligt globalt initiativ för 
kemikaliehantering, där Sverige har varit och  
är drivande. Det heter SAICM (Strategic Approach  

to International Chemicals Management) och stöds av  
de flesta av världens länder och därtill många storföretag 
och ideella organisationer. En framgång i det arbetet  
var när SAICM i mars bjöd in till möte i Stockholm och 
Sveriges dåvarande miljöminister Karolina Skog föreslog 
att kemikalieområdet behöver ett avtal som påminner om 
klimatavtalet från Paris. Ett uttalande som ligger i linje 
med den rapport som Naturskyddsföreningen och våra 
nordiska motsvarigheter släppte senare under året. I 
rapporten framkommer också det nödvändiga i en globalt 
bindande kemikalielagstiftning för att uppnå FN:s håll- 
barhetsmål till 2030. Istället för att arbetet med en global 
kemikalielagstiftning ska tävla om uppmärksamhet  
med andra internationella konventioner och diskussioner  
om eventuella kommande överenskommelser, såsom för 
plasthantering och bekämpningsmedel, bör dessa istället 
kopplas ihop och utnyttja varandras momentum. Det här  
är ett omfattande arbete som också kommer att ta tid – 
attityder behöver förändras och kunskap inhämtas, men 
frågan går åt rätt håll. Naturskyddsföreningen kommer 
fortsätta att ligga på i denna, för mänskligheten och den 
biologiska mångfalden, viktiga miljö- och hälsofråga. •

I dag är det svårt för konsumenter att göra 
miljömedvetna val när de köper produkter 
som inte är miljömärkta. Avsaknad av 
innehållsförteckning och svag lagstiftning 
gör att farliga kemikalier kan hamna i ditt 
hem. Samtidigt är det oklart för många 
producenter vilka ämnen som är tillåtna 
respektive förbjudna. Så här ser det ut idag. 
Dålig koordinering länder emellan och olika 
nationella lagar och regler – behovet av en 
sammanhållande lagstiftning är uppenbar.  

Miljögifter i  
samhälle och natur

Miljögifter i  
samhälle och natur

GLOBALT
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Kvicksilver

Kvicksilver är ett metalliskt grundämne 
som inte kan brytas ned utan lagras i 
mark, vatten och i levande organismer. 
Det är farligt för miljön och för människ-
ors hälsa. Ett hundratal länder i världen 
har skrivit under ett internationellt avtal, 
den så kallade Minamatakonventionen, 
om att sluta använda och begränsa 
utsläpp av kvicksilver.

kvicksilvervärden som låg på ofattbara 16 000 gånger över 
konventionens gränsvärde som träder i kraft vid utgången av 
2020. Sådana produkter måste snabbt bort från butikshyllorna. 
En av de stora försäljningskanalerna för den här typen av 
produkter är nätjättar som Amazon och Ebay. I ett gemensamt 
brev undertecknade Zero Mercury Working Groups över 100 
organisationer från ett 50-tal länder ett brev som manade till 
ansvar i frågan om kvicksilver och att upphöra med att sälja 
produkter som bryter mot Minamatakonventionen. Både 
Amazon och Ebay lovade att ta bort produkterna från sina 
respektive säljplattformar. Men arbetet fortsätter eftersom 
produkterna fortfarande finns att köpa online. •

Kvicksilver påverkar människans 
hjärna och nervsystem och kan 
inte brytas ned av naturen.

Genom kampanjen Surfejs vänder sig Naturskyddsföreningen till 
ungdomar för att upplysa om farliga ämnen i hudvårdsprodukter.
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04   Skog

Vi måste ge skogen  
ett bättre skydd
Skogsbruket i Sverige är inte hållbart. Det handlar  
om att skyddsvärd skog saknar skydd och ohållbara 
avverkningsmetoder. Det handlar om den biologiska 
mångfalden och att värna hotade arter. Naturskydds- 
föreningens krav om en ny svensk skogspolitik är  
viktigare än någonsin. 2018 års stora framgång var  
nog ändå när Sverige mot slutet av året satte ned  
foten i frågan om palmoljebaserad biodiesel.  

N ATURSKYDDSFÖRENINGENS SKOGSARBETE syftar 
till att få till stånd en förändring av skogspolitiken 
och skogsvårdslagstiftningen. Under 2018 har 

skogsnätverket och skogsaktiva medlemmar fortsatt att 
inventera och rädda ett stort antal skyddsvärda skogsområ-
den, så kallade nyckelbiotoper. I syfte att öka intresset och 
engagemanget för hyggesfritt skogsbruk har vi tillsammans 
med markägare och andra aktörer påbörjat ett arbete om 
skogsbruk utan kalhyggen. Som ett första steg i det arbetet 
höll vi ett välbesökt seminarium i samarbete med Plock- 
hugget, en förmedlings- och konsulttjänst för träprodukter 
från hyggesfritt skogsbruk. Naturskyddsföreningen har 
även bidragit till bildande av flera naturreservat – nu senast, 
i december 2018, när Länsstyrelsen i Jämtlands län efter 
många års påtryckningar från flera olika miljöorganisationer 
beslutade att stoppa avverkningen av skyddsvärd skog vid 
sjön Messlingen i Härjedalen.

EFTER TIO ÅRS KAMP sa Mark- och miljööverdomstolen i 
höstas till slut nej i frågan om fortsatt kalkbrytning i Bunge 
vid Ojnareskogen på Gotland. Det är en stor framgång i arbe- 
tet med att rädda unika naturområden och en stor framgång 
för nattskärran och andra särpräglade arter som lever här.

DEN 15 NOVEMBER 2018 tog Sverige ställning mot palm- 
oljebaserad biodiesel – ett viktigt beslut. Fossila bränslen 
måste fasas ut, men inte ersättas av produkter som är lika 
dåliga eller ännu sämre för klimatet. Biodiesel kan ha upp 
till tre gånger större miljöpåverkan än fossila bränslen. 
Konkret innebär beslutet att PFAD* inte längre kommer att 
klassas som en restprodukt från palmolja. Den nuvarande 
skattesubventionen tas därmed bort och ursprunget måste 
kunna spåras tillbaka till odlingsområdet. Sverige är idag 
den i särklass största konsumenten av PFAD i Europa och 

beslutet har därför stor betydelse för den globala efterfrågan. 
Beslutet träder i kraft den 1 juli 2019. Den europeiska kam- 
panjen #NotInMyTank startades i november 2018 med syftet 
att få palmolja klassad som en så kallad högriskgröda och 
därmed omöjliggöra den för användning i biodiesel. Vid årets 
slut hade över 400 000 personer skrivit på uppropet.

UNDER MÅNGA ÅR HAR Naturskyddsföreningen arbetat för 
att rädda den vitryggiga hackspetten från utrotning. Från 
att ha varit nästan helt utrotad från Sverige kan vi konstatera 
att beståndet fortsätter att växa till sig. Under 2018 noterades 
den första lyckade häckningen i Västerbottens län på 22 år. 
Sju parbildningar i landet är det högsta antalet på 15 år. Vik- 
tiga framsteg, samtidigt har vi en god bit kvar till dess att 
beståndet når de 250 individer som beräknas vara gränsen 
för artens fortlevnad. Projekt vitryggig hackspett är ett samar- 
bete mellan Naturskyddsföreningen och Billerud Korsnäs, 
Nordens Ark, Skansen, Järvzoo och Upplandsstiftelsen.

DEN SVENSKA MINERALLAGSTIFTNINGEN justerades i  
maj 2018 när riksdagen beslutade om ett totalförbud mot  
att bryta uran i Sverige. Naturskyddsföreningen har länge 
drivit den frågan och välkomnar beslutet, men fortsätter  
att arbeta för att minerallagstiftningen ska lyftas in i miljö- 
balken. Ökad återvinning av metaller, i enlighet med Natur- 
skyddsföreningens förslag till mineralhierarki, är en annan 
fråga vi driver. Den lyftes bland annat vid ett välbesökt 
seminarium i Almedalen, med deltagare från bland annat 
fem riksdagspartier. •
* PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) består av fettsyror som bildas direkt 
då palmoljefrukterna skördas. Hög efterfrågan på PFAD ökar lönsam-
heten på palmoljeproduktionen och bidrar därmed till att nya plantager 
etableras genom skövling av tropisk skog.

Skog

FN:s globala mål

1 Utfasningen av fossila  
bränslen leder till ökat  
användande av palmolje- 
baserad biodiesel.

2 Sveriges skogspolitik är 
omodern, skogsbruk genom 
kalhyggen är fortfarande  
vanligt och flera skydds- 
värda skogsområden står  
utan skydd. 

1 Palmolja ska klassas som  
en högriskgröda och därmed 
omöjliggöras för användning  
i biodiesel.

2 En ny svensk skogspolitik, 
hyggesfritt skogsbruk och  
fler naturreservat.

1 I november tog Sverige ställning  
mot palmoljebaserad biodiesel.  
Den nuvarande skattesubventionen  
tas därmed bort. Sverige är en stor- 
konsument av biodiesel. Beslutet  
kommer därför att ha stor inverkan  
på den globala efterfrågan.

2 Arbetet mot kalhyggen och för en ny  
svensk skogspolitik har intensifierats.  
Flera områden, bland annat i Dalarna, 
Härjedalen och Gotland, klassades  
under 2018 som naturreservat.
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I västra Centralafrika ligger Gabon – ett land 
med drygt två miljoner invånare. Här är mark 
den kanske viktigaste handelsvaran. Mark 
som sedan används av företag att anlägga 
palmoljeplantager. Fenomenet är inte unikt 
för just Gabon – länder i andra delar av 
Afrika, Asien och Latinamerika ser också  
ett ökat intresse för odling av palmolja. 

M ARKFRÅGAN ÄR CENTRAL FÖR den expansiva 
palmoljesektorn. I många afrikanska byar tillåts 
företag exploatera och göra anspråk på mark, inte 

sällan med regeringens goda minne. Massiva ekonomiska 
investeringar lockar förstås, men den stora och till viss del 
obesvarade frågan handlar om lokalbefolkningar och hur  
den här utvecklingen kommer byborna till del. Ibland utlovas 
ambitiösa infrastruktursatsningar samt nybyggnation  
av skolor och vårdcentraler i området. Men villkoren är ofta 
oklara, likaså hur detta påverkar bybornas inkomster och 
möjlighet till försörjning. Till detta kan också tilläggas att skog 
avverkas i stor skala för att ge plats åt palmoljeplantagerna.  

TILLSAMMANS MED VÅR samarbetsorganisation, World 
Rainforest Movement, inledde Naturskyddsföreningen under 
2018 en serie workshops i Gabon – ett land där stora arealer 
sålts till multinationella palmoljeproducenter. Den här typen 
av workshops är viktiga främst för att de samlar och koordi-
nerar lokalsamhällen. För att kunna ta sig an komplexa fråge- 
ställningar behöver medvetenheten om problemet öka samt  
strategier mejslas ut för att adressera frågan på rätt sätt. Under 
2019 fortsätter vi våra ansträngningar att stödja lokalbefolk-
ningar i bland annat Gabon att utkräva sina rättigheter.

LIKNANDE SCENARIER UTSPELAR SIG i flera länder runt  
om i världen. I och med den nya brasilianska regimen ledd 
av Jair Bolsonaro (som formellt tillträdde presidentposten 
den 1 januari 2019) är risken stor att trenden för Amazonas-
regionen kan gå åt samma håll. Det innebär att urfolks rätt- 
mätiga markanspråk i Amazonas, de som sedan generationer 
levt och därmed förvaltat värdefulla skogsområden, kommer 
att ställas mot jordbrukssektorns behov av mark. Soja och 
palmolja är de två dominerande jordbruksgrödorna som 
driver på avskogningen, en annan är gummi. •

Palmoljans  
utbredning oroar  

Naturskyddsföreningen samarbetar med 
följande organisationer kring frågor om skog:

»  Asia Indigenous Peoples Pact, regionalt 
nätverk

»  Friends of the Earth International, globalt 
nätverk

»  Institute for Culture and Ecology, Kenya
»  Melca, Etiopien
»  Non-Timber Forest Products Exchange 

Programme, regionalt nätverk
»  Global Forest Coalition, globalt nätverk
»  TUK, Indonesien
»  Wahana Lingkungan Hidup, Indonesien
»  World Rainforest Movement, globalt nätverk

Nytt naturreservat 
i Härjedalen 

I SKOGEN RUNT SJÖN MESSLINGEN lever björn och flera 
rödlistade fågelarter såsom kungsörn och Sveriges 
minsta fågel, kungsfågeln. Tallarna i området är mellan 

100 och 200 år gamla och det finns granar som är uppemot 
250 år. Den här typen av gammelskog är viktig att bevara  
för att värna den biologiska mångfalden och för att Sverige 
ska uppfylla miljömålen. 

2011 INVENTERADE SKOGSNÄTVERKET och skogsaktiva 
medlemmar i Naturskyddsföreningen den skyddsvärda 
skogen vid Messlingen och skickade ett förslag till Läns- 
styrelsen i Jämtland om att området skulle bli naturreservat. 
Länsstyrelsen nekade. Sedan dess har flera miljöorganisa- 
tioner engagerat sig i området. 2017 överklagade Natur-
skyddsföreningen två planerade avverkningar. Och genom 
samarbete mellan flera organisationer med ideella invente-
ringar, debatter, insändare, protestbrev och WWF:s utpekande 
av området som en svensk naturpärla har området fått stor 
uppmärksamhet. I december 2018 kom så äntligen beslutet 
om att klassa det 550 hektar stora området som naturreservat. 
När vi gör saker tillsammans – då händer det grejer! •

I Sverige finns stora skogsområden med 
höga naturvärden som är värda att skydda. 
Under 2018 klassades flera viktiga skogs- 
områden som naturreservat – däribland ett 
skogsområde med fjällnära skog vid sjön 
Messlingen i Härjedalen. 

SkogSkog
GLOBALT

Kvinnan på bilden bor i Gabon i västra  
Centralafrika. Hon uppger att ett stort  
palmoljebolag stulit hennes mark.
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Jordbruk och 
livsmedelstrygghet

Vi tar strid för den  
biologiska mångfalden
2018 präglades förstås av den ovanligt varma och torra 
sommaren. I takt med klimatförändringarna behöver  
svenskt jordbruk rustas för att hantera den här typen  
av väder. Vi noterar också att köttkonsumtionen fortsätter  
att gå ned i Sverige och att det kött som ändå konsumeras 
i högre utsträckning är svenskt – en positiv utveckling. 
Kemiska bekämpningsmedel fortsätter att vara ett stort 
problem, samtidigt finns ljusglimtar och under året förbjöds 
tre bekämpningsmedel inom gruppen neonikotinoider. 

SOMMARENS VÄRMEBÖLJA gjorde avtryck i det 
svenska jordbruket och det blev tydligt att Sverige 
måste bli mer klimatresilient för att kunna stå emot 

perioder av mer extremt väder som torka och häftiga skyfall. 
Här bör svenskt jordbruk visa ödmjukhet och ta intryck  
av andra delar av världen som är mer vana vid extremväder. 

KÖTTKONSUMTIONEN FORTSÄTTER ATT GÅ NED i Sverige. 
Det är glädjande att se att 2017 inte bara var ett hack i kurvan. 
Samtidigt är det viktigt att vi slår vakt om och ökar natur- 
betet. Betande djur gör landskapet rikt på värdefulla växter, 
insekter och fåglar. Betet stärker den biologiska mångfalden 
och ger oss därmed flera ekosystemtjänster. Det handlar om 
produktion av mat, ren luft, kolinlagring, matjordsbildning 
och pollinering. En betad hage kan innehålla så mycket som 
40 olika arter per kvadratmeter. Så när väl köttbiten hamnar 
på tallriken, se då till att det är svenskt ekologiskt eller 
naturbeteskött. Nu ser vi glädjande nog hur köttkonsumtionen  
minskar och en allt större del av det kött som konsumeras 
har svenskt ursprung, vilket tyder på en ökad konsument-
medvetenhet. Tack vare politiskt påverkansarbete från oss 
och andra utlovas nu äntligen satsningar och mer pengar  
till svenskt naturbete. 

2018 VAR NOG ÅRET DÅ innebörden och vikten av biologisk 
mångfald på allvar slog rot hos allmänheten. En del i denna 
ökade medvetenhet spelar en tysk forskarrapport som pub- 
licerades i slutet av 2017. Enligt rapporten har flygande insek- 
ter minskat med ofattbara 75 procent sedan tidigt 90-tal – 

nedslående läsning. Sannolikt ett resultat som kan kopplas 
till monokulturer, storskalighet och bekämpningsmedel. I 
april 2018 gjordes det tillfälliga förbudet mot tre bekämpnings- 
medel inom gruppen neonikotinoider permanent. Neonikoti-
noider är en misstänkt anledning till att antalet bin minskat. 
Mycket av maten vi äter kommer från växter som pollineras 
av bin. Beslutet är därför mycket välkommet och gagnar både 
den biologiska mångfalden och människors hälsa. 

I SVERIGE SLÅR VI KNUT PÅ OSS själva i frågan om bekämp-
ningsmedel. Sveriges miljömål slår fast att det totala använ- 
dandet av bekämpningsmedel ska minska. Så långt allting 
gott, men samtidigt som den ekologiska odlingen bokstav- 
ligen vinner mark, ökar besprutningen av konventionellt 
odlade arealer. Naturskyddsföreningen har fortsatt att påtala 
det ohållbara i denna utveckling som alltså för oss både 
framåt och bakåt på samma gång. Så uppenbart feltänkt  
– här fortsätter vi att ligga på för att få till en mer långsiktigt 
hållbar förändring. •

»Nu ser vi glädjande nog hur  
köttkonsumtionen minskar  
och en allt större del av det kött 
som konsumeras har svenskt  
ursprung, vilket tyder på en  
ökad konsumentmedvetenhet.« 

FN:s globala mål

05   Jordbruk och  
      livsmedelstrygghet

1 Vi äter för mycket kött i  
Sverige och en stor andel  
av det kött som konsumeras  
är inte hållbart producerat.

2 Farliga bekämpningsmedel  
hotar den biologiska mång- 
falden och människors hälsa.

3 Sveriges samlade areal av 
ekologisk odling är för liten. 

1 Förra året nåddes ett landmärke – vi  
åt mindre kött i Sverige jämfört med  
året innan. Den trenden måste fortsätta  
samt att andelen ekologiskt och natur- 
beteskött måste öka.

2 EU:s tillfälliga förbud mot tre bekämpnings- 
medel inom gruppen neonikotinoider ska  
göras permanent.

3 Sverige måste öka den ekologiskt  
odlade arealen och samtidigt minska  
användandet av bekämpningsmedel  
på den mark där konventionell odling  
fortfarande bedrivs.

1 Medvetenheten har ökat. Kött- 
konsumtionen fortsätter att gå ned  
och av det kött som konsumeras 
kommer en större andel än tidigare  
från Sverige.

2 Tre bekämpningsmedel inom gruppen 
neonikotinoider förbjuds permanent.

3 Den ekologiskt odlade arealen ökade  
i Sverige 2018. Samtidigt har använd-
ningen av bekämpningsmedel ökat  
på konventionellt odlad mark. 
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Gör om, gör rätt!

ALLA BEKÄMPNINGSMEDEL som  
används beskattas. Hittills  
har alla bekämpningsmedel 

beskattats med samma skattesats 
trots att olika bekämpningsmedel 
påverkar miljön olika mycket. Därför 
välkomnade Naturskyddsföreningen 
förra året utredningen om en diffe- 
rentierad bekämpningsmedelsskatt.  
Principen är enkel – ju värre bekämp-
ningsmedel desto högre skatt. Glädjande 
nog kom utredningen fram till att även 
Sverige ska ha en differentierad skatt 
på bekämpningsmedel. Skattemodel- 
len föreslås utgå från tre kategorier av 
bekämpningsmedel, men i praktiken 
skulle det innebära att den stora majo- 
riteten placeras i samma kategori. 

Naturskyddsföreningen samarbetar  
med följande organisationer kring frågor  
om jordbruk:

»  Biovision Africa Trust, Kenya
»  Centro Ecológico, Brasilien
»  Institute of Sustainable Development, Etiopien
»  Kenya Organic Agriculture Network, Kenya
»  Masipag, Filippinerna
»  Pelum Kenya, Kenya
»  Pelum Uganda, Uganda

Inom den globala jordbrukssektorn pågår 
ett kontinuerligt arbete i omställningen till 
ett mer långsiktigt hållbart jordbruk. Det är 
ett arbete som måste bedrivas på flera olika 
nivåer i samhället – som påverkansarbete 
gentemot makthavare och beslutfattare 
samt i konkreta odlingsprojekt för att ge 
direkt stöd till småbrukare. I Uganda startade 
Naturskyddsföreningen under året tillsam- 
mans med Hungerprojektet ett nytt projekt 
för ett giftfritt jordbruk. 

I UGANDA ÄR JORDBRUKET den dominerande närings- 
grenen. Jordbruket försörjer idag ungefär tre av fyra 
ugandier. Men jordbruksrådgivningen är undermålig, 

kunskapen låg och fattigdomen i landet är utbredd. I ett  
nytt projekt har Naturskyddsföreningen tillsammans med 
Hungerprojektet och vår samarbetsorganisation Pelum 
Uganda påbörjat ett arbete för ett mer långsiktigt hållbart 
jordbruk i Uganda. Projektet Inga konstigheter – ett giftfritt 
jordbruk finansieras av Postkodlotteriet och eftersträvar 
bättre möjligheter för småbrukare i Uganda att förbättra sina 
jordbruksmetoder, förbättra hälsan och öka försörjnings- 
möjligheterna på ett hållbart sätt. Projektet främjar långsik-
tig hållbar användning av naturresurser och säkerställer  
en ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, vilka 
är mycket viktiga faktorer för att människor permanent ska 
kunna ta sig ur fattigdomen och förbättra sina livsvillkor. 

GENOM UTBILDNING OCH RÅDGIVNING lyfter projektet 
fördelarna med att odla olika slags grödor och på så vis bidra 
till ökad biologisk mångfald. Genom att grönsaker och majs, 
bananer, sötpotatis, bönor och yams odlas ekologiskt mellan 
rader av fruktträd på åkern får småbrukarens familj ökad 

självförsörjandegrad samt möjlighet att sälja en del av 
skörden, vilket ger värdefull inkomst. Olika slags grödor  
och blommande träd och buskar lockar till sig både bin och 
fjärilar. Insekterna pollinerar jordbruksgrödorna och med  
det ökar skörden ytterligare för småbrukaren. 

PROJEKTET BIDRAR OCKSÅ till viktiga klimatinsatser.  
Till exempel ett ökat omhändertagande av regnvatten via 
vattenreservoarer vid odlingarna. Trädplantering och 
användning av komposter är viktiga inslag som också ökar 
jordens bördighet. Samtliga åtgärder ger småbrukare för- 
bättrade möjligheter att klara långa torkperioder och oregel-
bunden nederbörd. Projektet ska efter fyra år kopieras till 
flera platser i Uganda och till andra länder i Afrika. •

Inga  
konstigheter 
– ett giftfritt 
jordbruk

Jordbruk och 
livsmedelstrygghet

Jordbruk och 
livsmedelstrygghet

När det gäller skatt på bekämpningsmedel borde Sverige 
snegla på till exempel Danmark som lyckats bättre med att 
komma åt bekämpningsmedel som påverkar den biologiska 
mångfalden och människors hälsa. Under 2018 gjordes en 
utredning i Sverige – tyvärr landade den helt fel. 

Förslaget på differentierad skatt på 
bekämpningsmedel i Sverige skulle 
därför bli nästan helt verkningslös. 

I DANMARK ÄR SKATTEN också diffe- 
rentierad, men här har istället varje 
bekämpningsmedel en individuell 
skatt – bättre tycker Naturskydds- 
föreningen. Efter att utredningen var 
klar och Naturskyddsföreningen riktat 
skarp kritik har vi inte hört något om 
fortsättningen. Sverige sitter alltså 
fast i ett obsolet system som beskattar 
alla bekämpningsmedel lika och med 
ett förslag som i praktiken inte kom- 
mer innebära någon förändring över- 
huvudtaget. Nej, det här duger inte 
Sverige – gör om, gör rätt! •
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Hållbar konsumtion är en av de mest centrala frågorna i det 
globala miljö- och klimatarbetet. Naturskyddsföreningens 
samarbetsorganisationer gör många och viktiga insatser och 
bidrar till att vi flyttar fram positionerna såväl globalt som 
regionalt, nationellt som lokalt. Bland mycket annat genomförs 
viktiga och roliga insatser under den årligen återkommande 
kampanjveckan Green Action Week. I SVERIGE ARRANGERAR Natur-

skyddsföreningen varje år Miljö- 
vänliga Veckan. Globalt kallas denna 

vecka för Green Action Week. Det är  
en temabunden vecka som handlar  
om hållbar konsumtion där Natur-
skyddsföreningen och samarbetsorga-
nisationen Consumers International  
de senaste åren tillsammans med  
våra övriga samarbetsorganisationer 
världen över lyft frågan om ekologisk 
mat för alla. Men 2018 bytte vi tema  
till sharing community – det vill säga 
hur gör vi för att dela och fördela våra 
resurser för människor på ett lång- 
siktigt hållbart sätt. Totalt deltog 45 
organisationer från 25 länder i Green 
Action Week som 2018 gick av stapeln  
i början av oktober. Att dela med sig  
av sina tillgångar och kunskaper bidrar 
inte bara till stora miljöfördelar, det 
stärker även de sociala banden mellan 
människor, knyter oss närmare varan- 
dra och skapar ökad jämlikhet.

FILIPPINSKA ECOWASTE kraftsamlade 
till Green Action Week och bjöd in till 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring 
vägen mot ett giftfritt samhälle samt 
hur ett riktat påverkansarbete kring 
hållbarhetsfrågor kan utformas för  
att vinna mark i maktens korridorer. 
Deltog gjorde över 1 000 individer från 
ett 150-tal organisationer anslutna till 
Ecowaste. Organisation Aspec från 
Peru gick ut brett i skolor och föreläste 
om vikten av återbruk och återvinning 
med principen att alla barn som deltog 
också förband sig att föra kunskapen 
vidare till minst tre kamrater innan 
veckans slut. I Indien uppmanade det 

En vecka av handling 
och solidaritet

Naturskyddsföreningen samarbetar 
med följande organisationer kring 
frågor om hållbar konsumtion:

»  Cuts International (Consumer  
Unity & Trust Society), Indien

»  Ibon Foundation, Filippinerna 
»  CI (Consumers International),  

globalt nätverk
»  Idec (Instituto Brasileiro de Defesa  

do Consumidor), Brasilien
»  Ibon International, Filippinerna

GLOBALT

Hållbar konsumtion

stora nätverket Cuts sina medlems- 
organisationer att sätta upp en »Wall  
of kindness« i sina respektive lokal-
samhällen, det vill säga gemensamma 
mötes- och uppsamlingsplatser för hus- 
hållsartiklar, kläder, porslin, böcker  
och annat. Evenemangen drog till  
sig mycket folk som gick hem med 
nyinförskaffade second hand-prylar. 
På Filippinerna har det i alla tider 
funnits en kultur där vikten av att dela 
med sig har spelat en betydande roll.  
I samband med Green Action Week 
valde organisationen Masipag att lyfta 
just fördelarna med att dela på till 
exempel lokaler, utrustning, marknads- 
föringsinsatser och kapacitetsupp-
byggnad i syfte att förbättra såväl 
organisationernas ekonomi som incita- 
menten för fortsatt samverkan och 
samarbete. Pelum Uganda var också 
med på tåget. Under Green Action Week 
valde organisationen att fokusera  
på de ekonomiska och miljömässiga 
fördelarna kopplade till utbyte, delande 
och samarbete. När jordbrukare går 
samman och delar med sig av exempel- 
vis frön uppstår flera positiva spin- 
off-effekter. En tydligare vi-känsla 
bidrar till ekonomisk och social trygg- 
het och en större variation av grödor  
är positivt för den biologiska mång- 
falden. Brasilianska Idec bjöd in till  
en stor second hand- och loppismässa 
där besökare förutom att kunna köpa 
och byta prylar med varandra kom  
och lyssnade på seminarier om vikten 
av ett hållbart konsumerande. För de 
yngsta besökarna fanns en särskild 
avdelning där det lästes sagor – själv-
klart med hållbarhetstema. •

Många var de som kom 
förbi och bytte och fick 
second hand-prylar när 
Naturskyddsföreningens 
samarbetsorganisation, 
som ett led i arbetet med 
Green Action Week, satte 
upp Walls of kindness på 
flera platser i landet.
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Konsumtionströtthet har blivit ett begrepp. I en  
Sifo-undersökning från 2018 framkommer att ungefär 
en tredjedel av svenskarna känner olust inför att  
köpa nyproducerade varor. En trend som ligger väl  
i linje med Naturskyddsföreningens nya tema på  
Miljövänliga Veckan – Fixa grejen. Även Klädbytar- 
dagen och valet av årets julklapp – det återvunna 
plagget – spelar på samma strängar. Vår egen 
miljömärkning Bra Miljöval fortsatte att växa och  
2018 licensierades flera nya produkter.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN 
FORTSATTE 2018 arbetet med 
att vägleda konsumenter att 

göra kloka val. Vecka 40 varje år är det 
Miljövänliga Veckan. Så har det varit 
sedan 1990. Miljövänliga Veckan har 
fram till och med 2017 handlat om att 
uppmuntra konsumenterna till miljö- 
schyssta val i butiker. Kampanjen  
Ta vara på det vi har kommer att pågå 
mellan 2018 och 2020. Den handlar  
om att laga, göra om, återanvända och 
vårda istället för att slänga. Att Fixa 
grejen helt enkelt. Under Miljövänliga 
Veckan arrangerades workshoppar, 
studiecirklar, verkstäder och fixarkväl-
lar över hela landet – suget efter att få 
laga och reparera visade sig stort och 
ett hundratal kretsar engagerade sig 
under veckan.

DET VAR DEN 14 APRIL. Sveriges största 
klädbytardag arrangerades för nionde 
året i rad och har blivit en svensk tradi- 
tion inom återbruk och recycling. Totalt 
deltog 820 ideellt aktiva med att göra 
detta jätteevenemang möjligt. 44 000 
plagg fick nya ägare – fler än någonsin. 
Förutsatt att de bytta plaggen ersatte 
inköp av nya plagg bidrog dagen med  
en resursbesparing på fantastiska 33 
ton kemikalier, 304 ton koldioxid och  

Vi blir bättre på 
att fixa grejer

43 000 kubikmeter vatten. Klädbytar- 
dagen eller Nordic Swap Day som den 
numera också kallas arrangerades 
totalt på 226 platser i Sverige, Danmark, 
Norge och för första gången arrangera-
des även en klädbytardag på Island.

BRA MILJÖVAL, Naturskyddsförening-
ens egen miljömärkning – en av  
Sveriges tuffaste – hjälper konsumenter 
att hitta de produkter som är minst 
skadliga för miljön. Antalet produkt- 
typer ökade under 2018 med drygt  
20 produkter till totalt 802. Med miljö- 
kriterier som uppdateras kontinuerligt 
flyttas licenstagarnas positioner hela 
tiden framåt. 2018 uppdaterades krite- 
rierna i de båda kategorierna livsmed-
elsbutiker samt kemiska produkter,  
där den senare kategorin för fjärde året  
i följd slog rekord i antal produkter. 
Under året lanserades dessutom kosme- 
tiska produkter som en egen produkt-
kategori med egna kriterier, istället  
för att som tidigare ingått i kemiska 
produkter. 

ELBOLAG SOM SÄLJER el märkt med 
Bra Miljöval avsätter medel till Natur- 
skyddsföreningens fonder – pengarna 
används sedan för att minska elpro- 
duktionens miljöpåverkan. På samma  

Grön konsumentmakt

Verksamhetsområden
Bra Miljöval
»  Biobränsle
»  Elenergi
»  Fjärrvärme
»  Försäkringar bil
»  Försäkringar småhus/fritidshus
»  Kemiska produkter
»  Kosmetiska produkter
»  Livsmedelsbutiker
»  Textilprodukter
»  Godstransporter
»  Persontransporter

sätt avsätts medel av licenstagare  
för miljömärkt fjärrvärme. 2018 var 
första gången ett fondprojekt stöttades 
med dessa medel. Licenstagaren 
Norrenergi har bland annat ersatt en 
elångpanna med en hjälpångpanna 
som eldas med pellets. Detta reducerar 
elanvändningen på sommarhalvåret 
och ökar fjärrvärmeproduktionen på 
vintern. Energibesparingen beräknas 
bli 5,75 GWh/år, vilket motsvarar el  
till cirka 200 eluppvärmda villor. 2018 
miljömärktes också bilpoolen Our 
Green Car, den första med endast el- 
drivna fordon. För att bli miljömärkt 
krävs bland annat att fordonen körs  
på 100 procent förnybar el, varav minst 
50 procent av elen ska vara märkt  
med Bra Miljöval. 

KONSUMTIONSTRÖTTHET VAR ORDET. 
Och ja, det är en trend. Samtidigt slog 
ett fenomen som Black Friday 2018  
alla tidigare försäljningsrekord, trots 
att över 65 000 människor deltog i vår 
virtuella mot-manifestation Vi köper 
det inte! Även om medvetenheten om 
konsumtionens baksidor är en realitet, 
fortsätter alltså överkonsumtionen.  
Det lämnar en tydlig eftersmak av att 
arbetet för minskad konsumtion bara 
har börjat. • 

1 Vår sätt att konsumera  
är inte långsiktigt hållbart.

2 Det finns för få miljömärkta 
produkter och produkt- 
kategorier.

1 En långsiktigt hållbar  
konsumtion som tar  
hänsyn till naturresursuttag  
och värnar biologisk  
mångfald. 

2 Bra Miljöval ska öka  
antalet licenstagare  
och produkter.

1 Fixa grejen-kampanjen,  
Miljövänliga Veckan och kläd- 
bytardagen bidrar till minskad 
konsumtion och ökat återbruk. 
Konsumtionströttheten är påtaglig, 
samtidigt fortsätter konsumtionen 
i Sverige att öka. 

2 Bra Miljöval ökar antalet licens- 
tagare. Rekordmånga nya licens- 
tagare inom det kemiska produkt- 
sortimentet. 2018 lanserades 
kosmetiska produkter som  
ny produktkategori.
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Naturskyddsföreningen arrangerar varje år Sveriges största klädbytardag.  
Den har blivit till en svensk tradition inom återbruk och recycling. Under 2018  
års klädbytardag, den 14 april, fick 44 000 plagg nya ägare – nytt rekord!
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» TROTS ATT DE GLOBALA MÅLEN 
fortfarande är rätt nya så känns 

det som att de har hängt med oss hela 
tiden, att de alltid har funnits där.«  
Det säger eleven Dag som går tredje året 
på Spykens gymnasieskola. Under två 
läsår (2016–2018) samarbetade Natur-
skyddsföreningen med Lunds kommun 
och gymnasieskolan Spyken i projektet 
Hållbara tillsammans. Projektet hade 
som mål att främja skolans arbete med 
lärande för hållbar utveckling (LHU). 
Vid projektets slut hade Spyken lagt 
grunden för ett systematiskt arbete 
med LHU och Lunds kommun planerar 
nu att sprida erfarenheterna vidare  
till övriga skolor i kommunen. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN OCH 
IKEA vill bidra till att göra det enklare 
för skolan att uppfylla läroplansmålen 
inom hållbar utveckling och driver 
därför projektet Energifallet. Projektet 
erbjuder skolmaterial om hållbar ut- 
veckling och låter högstadieklasser 
möta medarbetare på Ikeavaruhus.  
Ett särskilt utformat studiebesök på  
ett närbeläget varuhus syftar till att 
skapa ökad medvetenhet hos svenska 
tonåringar kring frågor om livsstil, 
konsumentpåverkan och hållbar 

samhällsutveckling. Besöket ger elev- 
erna tillfälle att möta vuxna utanför 
skolan och koppla ihop undervisningen 
med det samhälle vi lever i. Under 2018 
gjorde 100 högstadieklasser, ungefär  
2 000 elever, studiebesök på Ikeavaruhus  
på 20 platser i landet – från Haparanda 
till Malmö.

UNDER VALÅRET 2018 lanserade vi vår 
valsajt Framtidsfrågor för ett hållbart 
samhälle som riktar sig till unga väljare 
– förstagångsväljare och de som röst- 
ade i skolvalet. Aldrig förr har så många 
röstat i skolvalet som förra året, nästan 
400 000 elever. Här presenteras bland 
annat de viktigaste politikområdena 
samt ett matigt frågebatteri för ung- 
domar att ta med sig när de ska träffa 
politiker och beslutsfattare. 

2018 LANSERADES OCKSÅ en ny 
avdelning på Naturskyddsföreningen 
skolwebb, naturnytta.se. Det är en 
samlingsplats för skolmaterial om 
bland annat bin, ekosystemtjänster, 
biologisk mångfald och hav anpassat 
för elever i olika åldrar.

»JAG HAR STÄRKTS I min övertygelse 
om hur viktigt det är att barn möter och 

Svenska skolelever ska kunna förstå hur miljö, 
ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Det står i den 
svenska läroplanen. Det fjärde globala målet om 
utbildning innebär bland annat att alla elever ska  
få de kunskaper och färdigheter som behövs för att 
främja en hållbar utveckling. För att nå det målet måste 
vi snabbt ge hållbarhetsfrågorna en central plats  
i den svenska skolan. Skolan fortsätter därmed att  
vara en viktig arena för Naturskyddsföreningen. 

Skolan – en nyckel  
till omställning

Skolan

vistas i naturen.« Detta fina omdöme 
uttalades i samband med den kostnads- 
fria fortbildningen Mer friluftsliv i 
skolan som under 2018 fortsatte sin 
»Sverigeturné«. Fortbildningen syftar 
till att ge pedagoger och fritidspedago-
ger nya verktyg och inspiration till att 
planera och genomföra undervisning 
och friluftsdagar som ger positiva upp- 
levelser av friluftsliv. Fortbildningen  
är omåttligt populär och fylls alltid till 
sista plats. 

ATT 2018 VAR ETT ÅR där frågor  
om miljön och framtiden fick stort 
utrymme märktes även inom skolans 
område. För att utveckla undervis-
ningen i skolan tar Skolverket med 
jämna mellanrum fram så kallade 
moduler för kollegialt lärande. Det kan 
handla om att göra särskilda satsningar 
inom specifika ämnesområden eller att 
tillföra nya moment i undervisningen. 
2018 skapades en modul för lärande  
för hållbar utveckling – bra, tycker vi. 
Än så länge riktar sig modulen endast 
till högstadiet, men moduler för gymna- 
sieskolan är redan under utveckling. 
Under 2018 kom också en ny läroplan  
för den svenska förskolan med ett tyd- 
ligare fokus på hållbar utveckling. •

Matlagning i det fria på Natursnoklägret i Järna.
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vuxna ut i naturen för att se, lukta, 
känna och lära. På det sättet tror vi  
att barn och ungdomar får en bättre 
förståelse för vikten av att värna 
naturen. Suget att tillsammans med 
sina barn komma ut i naturen bara 
växer. Det blev Terese Granroth från 
Lund varse när hon, efter att ha utbildat 
sig till snokledare, startade en snok-
grupp i Lund och så vips, på första träf- 
fen dyker det upp 50 barn och vuxna 
– som sagt engagemanget växer!

SCHYSST FRIDAY VS Black Friday, en  
festival för planeten och förorten samt 
biologiska mångfaldens dag – under 
2018 arrangerades flera viktiga aktivi- 
teter inom vår verksamhet Schysst. 
Schysst vänder sig till ungdomar 13–20 
år samt barn med deras vuxna och 
syftar till att öka miljöengagemanget, 
innanförskapet, självkänslan och 

DEN NYA FRAMTIDSSTRATEGIN 
är ett svar på de utmaningar vår 
planet står inför och fastslår vad 

Naturskyddsföreningen kommer att 
prioritera under de kommande fyra åren, 
med start 2019. Vi är våra medlemmar. 
Därför var det självklart att gå ut brett 
och uppmana medlemmar att engagera 
sig i arbetet med att ta fram den nya 
strategin. De demokratiska principerna 
har varit vägledande i det här omfat-
tande och viktiga arbetet och många 
var de föreningsaktiva som inkom med 
viktiga synpunkter och inspel kring 
arbetet med framtidsstrategin.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN ser inte 
bara växande medlemstal, utan även  
en ökad vilja hos människor att enga- 
gera sig och göra skillnad. Sommarens 
extremvärme och de många bränderna 
har säkerligen bidragit till viljan att 
»göra nåt«. Mot bakgrund av detta bjöd 
Naturskyddsföreningen i oktober in  
till en intensiv »kurshelg för växande 
engagemang« vid Tollare Folkhögskola 
utanför Stockholm. Totalt arrangerades 
36 välbesökta workshoppar om allt  
från ledarskap och strategiskt medie- 
arbete till globala miljöfrågor och 
hållbar konsumtion. 

VI FORTSÄTTER ATT ENGAGERA barn 
och unga i miljö- och naturfrågor. Vår 
familjeverksamhet Natursnokarna till 
exempel. Här beger sig barn och deras 

En folkrörelse  
rustad för framtiden
En hållbar framtid på en frisk och levande planet – så lyder  
vår nya vision. Det framkommer i den strategi för framtiden 
som antogs under 2018 års riksstämma i Uppsala i juni.  
I tider när många organisationer tappar medlemmar växer 
istället Naturskyddsföreningen. 2018 räknar vi in 231 000 
medlemmar – nytt rekord! Viktiga insatser av våra kretsar, 
länsförbund, nätverk och medlemmar gör att vi fortsätter  
att vara Sveriges mest relevanta och inflytelserika natur-  
och miljöorganisation. 

lusten att vara ute i naturen hos de 
personer som vi har stort avstånd till. 
Under 2018 deltog 1 923 personer i ett 
hundratal olika utomhusaktiviteter 
kopplade till natur och miljö.

VARJE ÅR ANTAS ETT 20-TAL personer 
till Naturskyddsföreningens ideella 
traineeprogram. Här ges en unik 
möjlighet att under ett år lära känna 
vårt arbete i Sverige och få insyn i 
miljörörelsens arbete globalt, inklusive 
en resa till Bryssel för att träffa EU- 
parlamentariker. Som projektledare 
genomför dessutom de ideella traine-
erna ett konkret miljöprojekt. Sara 
Karlberg var en av våra traineer under 
2018. Sara arrangerade tillsammans 
med Naturskyddsföreningens Tyresö- 
krets en skräpplockardag, något som 
uppmärksammades av bland andra 
Ekot i Sveriges Radio. •

Folkrörelsen

Målområde 3.
Livfulla vatten från källa till hav

Målområde 4.
Miljökloka människor
i hållbara samhällen

Målområde 2.
Livskraftig natur i skog och mark

Målområde 1.
Ren luft och begränsad klimatpåverkan

”En hållbar framtid på en grönskande planet”

Målområde 5.  En stark och inflytelserik organisation
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Våra prioriteringar  
2019–2022

Framtidsstrategin innehåller fem långsiktiga 
övergripande målområden utan inbördes 
rangordning. Målområdena ett till tre beskri-
ver de miljöförändringar Naturskyddsfören-
ingen vill se i atmosfären, på land och i  
vattnet. Målområde fyra fokuserar på hur 
samhället och människan behöver förändras 
för att anpassa sig efter naturens förutsätt-
ningar. Det femte målområdet beskriver vilka 
förutsättningar och resurser föreningen  
behöver för att lyckas nå mål ett till fyra. 
Målområdena relaterar även till flera av  
de globala målen för hållbar utveckling och 

de svenska miljökvalitetsmålen.3 Inom varje 
övergripande målområde finns mål som visar 
på hur riksföreningen ska prioritera sitt arbete 
under perioden 2019–2022. Målen omsätts 
till mätbara effektmål och till konkret verk-
samhet i riksföreningens verksamhets- 
planer och budget.

3 Se ordlistan för mer information om de svenska miljömålen 
och de globala målen. Se också bilagan ”Förteckning över 
de svenska miljökvalitetsmålen och de globala målen” som 
innehåller en teckenförklaring av ikonerna samt beskriver hur 
vi jobbar med de svenska och globala målen.

10

Framtidsstrategin

Naturskyddsföreningens nya 
framtidsstrategi är ett svar på de 
utmaningar vår planet står inför. 
Strategin som ersätter tidigare 
verksamhetsriktlinjer antogs av 
årsstämman i Uppsala i maj och 
gäller under åren 2019–2022. 
Illustration: Mats Johansson
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9 m
edlem

m
ar

Om sitt engagemang i  
Naturskyddsföreningen. 

1. Namn/bostadsort
2. Ålder
3. Beskriv ditt engagemang  

i Naturskyddsföreningen
4. Vad är det viktigaste/roligaste  

med att vara aktiv i  
Naturskyddsföreningen?

1. Christine Riedwyl Gottberg, Falun
2. 59 år
3. Som ordförande i Falukretsen håller 
jag i många trådar och samarbetar gärna 
med olika aktörer. Mest energi lägger  
jag på de årliga klädbytardagarna, vilka 
tack vare ett stort antal medhjälpare  
har blivit en succé.
4. För mig är engagemanget i föreningen 
som en bot mot resignation och klimat- 
ångest. Tillsammans kan vi påverka och 
förändra!

1. Behnam Aminpour, Staffanstorp
2. 19 år
3. Jag ansvarar för vårt instagramkonto. 
Sociala medier är en viktig del i arbetet 
med att nå nya människor i vår kommun. 
Jag har också påbörjat arbetet med  
vår webbplats och engagerar mig  
i klädbytardagen.
4. Jag är hitflyttad från Norge och bland 
det viktigaste för mig har nog varit att 
lära känna min nya hemort Staffanstorp 
och naturen runt omkring. Jag har också 
träffat många trevliga och kunniga män- 
niskor som verkligen brinner för miljö- 
och naturfrågor. Det inspirerar.

1. Terese Granroth, Torna-Hällestad
2. 33 år
3. Jag har varit passiv medlem i drygt  
tio år. I våras såg jag av en slump att det 
fanns platser kvar på en utbildning till 
natursnoksledare. Snart startade jag  
upp Natursnokarna Dalby, i Lund. Vi hade 
tre träffar under hösten – superlyckat!  
I vår blir det fler snokträffar. 
4. Att bara kunna hoppa på något som 
verkade kul och sedan starta upp natur- 
snokarna i min krets – det var roligt, enkelt 
och krävde inte en massa förkunskaper. 
Vilja och engagemang räcker långt. Så får 
man lära sig mer längs vägen. Jag har fått 
bra stöd och pepp av andra i föreningen.

1. Barbro Nordenhäll 
2. 67 år 
3. Styrelseledamot Naturskyddsfören-
ingen i Karlskoga. Aktiv i flera arbets-
grupper och det nybildade klimatnätverket  
i Karlskoga med lokal opinionsbildning 
och för att uppmuntra kommunpolitikerna 
att ta klimatfrågan på allvar. 
4. Jag är intresserad av djur och natur 
och tycker det är inspirerande att träffa 
likasinnade, att vara ute i naturen och att 
tillsammans med andra arbeta för miljö- 
och klimatfrågorna på lokalplanet. 

1. Elin Korall, Halmstad
2. 26 år
3. Jag är med i styrelsen i Natur- 
skyddsföreningen i Halmstad. Jag  
går också Naturskyddsföreningens 
ideella traineeprogram.
4. Det bästa med att vara aktiv är att  
möta andra engagerade människor. 
Naturskyddsföreningen är ett sådant 
otroligt stort nätverk av både kunskap 
och engagemang och det känns riktigt 
bra att få vara en del av detta och  
kunna påverka sin omgivning.

1. Per Hedberg, Uppsala
2. 64 år
3. Ordförande i Uppsalakretsen och  
nu även i Uppsala län.
4. Jag uppfattar att samhällsutveckling  
i världen, och även i vårt land, allt snab- 
bare går mot en alienation till Naturen. 
Jag är övertygad om att det är livsnöd-
vändigt för människan som individ och 
som art att vi ökar kontaktytan, förstå- 
elsen och hänsynen till Naturen. Natur- 
skyddsföreningen är en kanal som jag 
kan nyttja för att bidra till detta. Det är  
en överlevnadsfråga för mig, min familj 
och min art – och hela planeten.

Behnam

Per

1. Hans-Jörgen Alsing, Söderala
2. 66 år
3. Sitter i kretsens valberedning och hjälper  
till med olika aktiviteter. Jag ingår också  
i havsnätverket och har titeln »Båtmiljö-
coach« i Båtunionen, vilket innebär att jag 
åker omkring i landet och träffar båtfolk och 
en del myndighetspersoner som har med 
båtlivet att göra och där ser jag också en 
tydlig koppling till Naturskyddsföreningen.
4. Det roligaste är utan tvekan våra utflyk- 
ter och alla kunniga »naturfreaks« jag 
träffar på i olika sammanhang.

Hans-Jörgen

1. Anders Tranberg, Stockholm
2. 32 år
3. Jag sitter sedan 2016 som ordförande 
i Stockholmskretsen. Att kliva in i Natur- 
skyddsföreningen har för mig inneburit 
att bli en del av det civila samhället och 
ägna mig åt lokala miljöfrågor tillsam-
mans med likasinnade. Jag ägnar mig 
bland annat åt att bevaka stadsplane-
ringsfrågor i Stockholm och frågor som 
berör tätortsnära skogar. 
4. Det viktigaste för mig som aktiv är  
att jag genom Naturskyddsföreningen 
kan få så otroligt större utväxling med allt 
miljöarbete jag lägger ned jämfört med 
om jag agerat som privatperson. Jag 
känner att jag i Naturskyddsföreningen 
är en del av samhällets hörnpelare  
– den ideella sektorn. 

Anders
1. Katja Kristoffersson, Krokom
2. 44 år
3. Just nu länsordförande i Jämtland- 
Härjedalen och engagerad i Mat- och 
jordbruksnätverket.
4. Jag tycker att den viktigaste frågan för 
oss/mig är att försöka involvera »klubben 
utanför inbördes beundran«, ofta känner 
jag att vi pratar öronen av de som redan 
är insatta i miljöfrågor. Jag har så många 
vänner »utanför« som inte har en aning 
om i vilken ände de ska börja. Det finns en 
stor grupp människor som är både intres- 
serade och rädda, som vi förmodligen 
rätt lätt skulle kunna fånga upp.

Katja

Barbro

Elin

Terese

Christine
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Sveriges viktigaste  
miljörörelse

I TIDER NÄR MÅNGA medlemsorga-
nisationer i Sverige tappar medlem-
mar går Naturskyddsföreningen åt 

andra hållet. 2018 blev ett nytt rekordår 
och vid årets slut hade vi hela 231 000 
medlemmar – 131 000 betalande huvud- 
medlemmar och 100 000 ingår i familje- 
medlemskap – en ökning med 5 000 
medlemmar jämfört med året dessför-
innan. Vi ser det som ett kvitto på att  
vi fortsätter att vara relevanta för män- 
niskor. Ökningen vore inte möjlig om 
det inte vore för våra aktiva – medlem-
mar, kretsar, länsförbund och regionala 
kanslier samt så klart medlemsvärv-
ning via face-to-face, telemarketing och 
digitala kampanjer. Men det handlar 
också om att 2018 kom att bli ett år där 
klimatfrågan lyftes på ett nytt sätt. Den 
varma sommaren och skogsbränderna 
bidrog med all säkerhet, men också rap-
porter och indikationer på att klimat-
förändringarna redan är här. Insikten 
om att vi måste värna natur och miljö 
verkar ha slagit rot på allvar. 

VÅR EGEN INSAMLING ger oss möjlig- 
heter. Möjligheter att nå ut med våra 
budskap och påverka beslutsfattare  
och allmänhet. Möjligheter att skapa 
det tryck som behövs för att bromsa 
klimatförändringarna och bidra till  

Naturskyddsföreningen fortsätter att vara Sveriges mest 
inflytelserika miljöorganisation. Vid årets slut hade vi  
231 000 medlemmar – nytt rekord. Tillsammans med våra 
aktiva och olika samarbetspartners – företag, stiftelser, 
organisationer, eldsjälar och kändisar skapar vi mer miljö- 
nytta än någonsin, både i Sverige och utomlands. 

ett långsiktigt hållbart samhälle.  
Under 2018 ökade insamlingen med  
14 procent – från cirka 69 miljoner 2017 
till drygt 78 miljoner kronor.* Insam-
lade medel från företag genererade  
12,3 miljoner kronor, mycket mer än vad 
vi hade vågat hoppas på. Det ökande 
medlemsantalet gav 2 miljoner kronor 
mer i intäkter än 2017 och slutade 2018 
på 37,8 miljoner kronor. 

I KAMPANJEN SVERIGES bivänligaste 
land registrerades under 2018 hela 6 687 
vildbihotell. Med en rad svenska kän- 
disar som Magnus Carlsson, Ann Petrén, 
Miss Li, Petter, Uno Svenningson och 
Caroline af Ugglas har frågan om bins 

nyckelroll i ekosystemet lyfts. Vi bör 
inte underskatta bins betydelse – unge-
fär en tredjedel av maten vi äter är 
beroende av bin och andra pollinatörer. 
Kampanjen kommer följas upp 2019 
med kampanjen Operation rädda bina.

INTRESSET FÖR ATT leva hållbart  
har aldrig varit större så för oss var det 
självklart att »årets bok« 2018 skulle  
ha hållbarhet som tema. Boken Ett 
hållbart liv innehåller 365 tips för både 
vardag och fest, för arbetsplats och 
semester och för hela året. Boken ges  
ut i samarbete med Bonnier fakta  
och har hittills sålts i närmare 30 000 
exemplar och försäljningen fortsätter. •

* Exklusive testamenterade arv (4,9 mkr) och intäkter 
från Bra Miljövals miljöfonder (10,5 mkr). Totalt 
insamlade medel 2018: 93,6 mkr.

Vi bör inte underskatta 
bins betydelse. Under 
kampanjen Sveriges 
bivänligaste land byggde 
många engagerade, 
däribland Miss Li, Petter 
och Uno Svenningson, 
bihotell för våra vilda 
pollinerare. 

miljoner 
Så mycket samlade Naturskyddsföreningen in under 2018.

Medlemsvärvning och insamling 
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Viktigt samarbete om  
läkemedel i naturen

NÄR DU STÅR I KASSAN på Apotek 
Hjärtat får du frågan om du vill 
köpa en plastpåse. Här skiljer 

sig inte Apotek Hjärtat nämnvärt från 
många andra butikskedjor. Det handlar 
såklart om att minska konsumtionen 
av plast, men också att uppmärksamma 
kunder på att företaget tar hänsyn till 
miljön. Men Apotek Hjärtat går ett steg 
till – intäkterna från plastpåseförsälj-
ningen går direkt till Naturskyddsför-
eningen och finansierar ett viktigt 
projekt för att uppmärksamma proble-
men med, och minska förekomsten  
av, läkemedel i miljön.

HUR PÅVERKAS VÅR MILJÖ av läke- 
medel? Det är en fråga som lite över- 
raskande inte har något riktigt bra  
svar. Vi vet helt enkelt inte. Vi vet att  
det förekommer, vi vet att det har en 
inverkan på antibiotikaresistens och 
att det kan påverka levande organis-
mer, men frågetecknen är många. I vårt 
avloppsvatten har vi uppmätt halter av 
hormoner som härrör från exempelvis 
p-piller och antidepressiva preparat. 
Med så kallad avancerad vattenrening 
kan det mesta avlägsnas från det vatten 
som återcirkuleras, men långt ifrån  
alla reningsverk är utrustade med den 
tekniken. Dessutom vill Naturskydds-
föreningen angripa problemen med 
läkemedel i naturen mer uppströms – 
det vill säga tidigare i livscykeln. Frågan 
vi ställer oss är hur vi kan minska 

mängden läkemedel som kan bli ett 
problem när de dyker upp i vår miljö? 

REGELVERKEN KRING LÄKEMEDEL, 
både i Sverige och på EU-nivå, är idag 
strikta. Det är bra. Men olika läkemedels 
miljöaspekter är något som bör utredas. 
2002 infördes substitutionsreformen  
i Sverige som innebär att apoteken 
måste byta ut ett dyrare läkemedel till 
ett billigare (generiska läkemedel) om 
sådant finns tillgängligt. En konkret 
miljöåtgärd skulle till exempel kunna 
vara att addera aspekten miljöpåver-
kan. Här är det viktigt att poängtera att 
Naturskyddsföreningen inte på något 
sätt vill bidra till att minska läkemedel-
sanvändning eller medicinering där 
den fyller en viktig funktion. 

DET HÄR PROJEKTET inleddes under 
2018, så det återstår fortfarande att  
se vilka skarpa förslag vi kommer att 
landa i. Just nu befinner vi oss i en  
researchfas av projektet och bygger 
vår kunskapsbas kring det relativt  
outvecklade forskningsområdet om 
läkemedels miljöpåverkan. Det är ett 
lika givande som angeläget projekt 
och genomförs nu alltså som en del  
i samarbetet med Apotek Hjärtat. •

Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad företag, 
föreningar och andra organisationer. Ömsesidiga utbyten för 
att lyfta viktiga frågor inom olika områden leder till ett ökat 
intresse för naturen och skapar miljönytta. I ett spännande 
samarbetsprojekt med Apotek Hjärtat har vi inlett ett arbete  
om läkemedel i vår miljö.
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Företagssamarbeten

AB Gevert Bergman Bygg & Co / ABU AB / Accus AB / AI Pension / Alfvén & Didrikson AB 
/ Alpine Legends AB / Apolinaire / Aprendere skolor AB / Avanza / Bambuboden AB / 
Bergendahls El Gruppen AB / Beta Pedagog AB / Binero AB / Björk Hårvård AB / Bonnier 
Pocket / BookBeat / Bostads AB Mimer / Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB / Brunngård 
Group AB / Bsmart AB / Calle Kanin AB / Campusbokhandeln i Sverige AB / Capillary 
Concrete AB / Capture Visualisation AB / Carpeting i Stockholm AB / Collinder 
Märksystem AB / cTrap AB / DeBrand Sverige AB / Dogger AB / Eisfelds Consulting AB / 
Eolus Vind AB / Eroom Förvaltningsbolag AB / Fjälljournal / Fotografiska / Green 
Landscaping AB / Greenman AB / Grön Interiör (Edura AB) / Gudrun Sjödén Design AB / 
Gärdhagen Akustik AB / Hands-On Science AB / Hogia / ICA Kvantum Malmborgs Tuna 
/ Ica Maxi Västervik / Ica Stop / Ica Sverige AB / Indutrade AB / InQuire AB / Itello AB / 
Järvzoo / Kjellgren Kaminsky Architecture AB / Konsument.se / Kuehne + Nagel AB / 
Kyrkans Pensionskassa / Lexima AB / LotusEco / Lynx Asset Management AB / Löfbergs 
Lila AB / Martin & Servera AB / Matsällskapet Catering AB / Mengus Stockholm AB / 
Mentra Block AB / Miljöstrategen i Jönköping AB / Mushin AB / Nacka Köttprodukter 
AB / Naturhistoriska riksmuséet / Nelson Garden AB / Nordens Ark / Nordiska 
Trädgårdar / Novatrox Group AB / Ola Bäccman Production AB / Olingo Consulting AB / 
Outnorth AB / Paneltaket AB / Pharmaxim AB / PM & Vänner Restaurang AB / Private 
Nursing Sweden / Regnskogsfondet / Röstånga Gästgivaregård AB / Safe Control 
Materialteknik AB / SEO Solutions Limited / SignMax AB / Skanska AB / Skepparholmen 
Nacka / Steffen Cykelservice / Stenungsundshem AB / Stiftelsen Skansen / Stockholm 
Santa Run / Swedbank AB/Humanfonden / Swedish Orient Line / Svenska Trädmästarna 
AB / Svenskt Friluftsliv / Tangaroa AB / Tentipi AB / VafabMiljö Kommunalförbund  
/ Wallenius Marine AB / Varberg Energi AB / WebbPlatsen i Sverige AB / Vilna 
Lindmarkers Stiftelse / Vinga of Sweden / Volvo Group Headquarter / Åhléns AB

Et
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Naturskyddsföreningen samarbetar med företag för  
att genom påverkan, dialog och samverkan uppnå miljö- 
nytta och därmed nå våra övergripande mål, att ställa  
om till ett hållbart samhälle. Ytterligare en viktig del är att  
vi genom utbyte av kunskap och erfarenheter bidrar till  
att höja både företagets och vår egen kunskapsbas och 
kompetens inom specifika branscher. I omställningen  
till ett hållbart samhälle spelar näringslivet en viktig roll  
– företag och andra näringslivsaktörer påverkar såväl 

samhällsdebatten som lagstiftning och mänskliga 
beteenden. 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 fram- 
tidens 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.
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Naturskyddsföreningens 
riksstyrelse
BO JÖNSON. Medlem sedan drygt  
40 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 affärsområdet Auto- 
motive Sverige på SKF.

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

GUDRUN HUBENDICK. Har bred 
erfarenhet av internationellt bistånd 
inom enskilda organisationer, Sida 
och FN. Mycket relaterat till miljö- 
frågor. Har en lång och bred erfarenhet 
av Naturskyddsföreningen – som 
anställd tjänsteman under tolv år  
och aktiv både i krets och nätverk. 

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 Jord- 
bruksverket och på länsrätten. Bor  
i Jönköping.

JENNIFER CRONBORN. Har de tio 
senaste åren arbetat med hållbarhets-
frågor i olika former, särskilt med 
frågor som rör stadsutveckling och 
civilsamhälles delaktighet. Tidigare 
styrelsemedlem i Malmökretsen.  
Kom i kontakt med Naturskydds- 
föreningen via traineeprogrammet.  
Bor i Malmö.

JOHANNA SANDAHL. Ordförande sedan 
2014. Innan dess vice ordförande. Sitter i 
delegationen för Sveriges genomförande 
av Agenda 2030 och vice ordförande i 
European Environmental Bureau, EEB. 
Mark/växtagronom som har arbetat 
inom olika folkrörelser i Sverige och 
utomlands. Har undervisat på universi-
tet och högskolor samt skrivit rapporter 
och böcker. Bor i Stockholm.
 
LOTTA BENGTSSON SILFVER. Lärar- 
vikarie på en högstadieskola i Jokk-
mokk. Har tidigare jobbat med miljö- 
målsarbete inom Göteborgs Stad. Har 
20 års erfarenhet av miljöarbete och 
Naturskyddsföreningen. Utbildad  
i naturvetenskaplig problemlösning 
med inriktning på miljövetenskap.  
Bor i Jokkmokk.

LOVISA ROOS. Fältbiologernas ordfö-
rande sedan 2019 och Fältbiologernas 
representant i Naturskyddsföreningens 
riksstyrelse. Bor i Solna men kommer 
ursprungligen från Jämtland där hon 
bland annat varit ordförande i Östersunds- 
kretsen och förtroendevald inom Studie- 
förbundet Vuxenskolan 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.  
Civilingenjör som har forskat inom 
teoretisk biofysik vid olika universitet  
i Sverige och USA. Tidigare ledamot 
och kassör i styrelsen för Naturskydds-
föreningens länsförbund i Stockholm. 
Bor i Tullinge söder om Stockholm.

MÅRTEN WALLBERG. Chef för miljöpar-
tiets medlemskansli. Ordförande i Stock- 
holms Naturskyddsförening 2002–2003, 
ordförande i Naturskyddsföreningen  
i Stockholms län 2003–2016. Har bl.a. 
arbetat som miljösamordnare på Stock- 
holms universitet. Utbildad biolog.

PIA LINDESKOG. Har disputerat vid 
Karolinska institutet och arbetar på 
Folkhälsomyndigheten. Var tidigare 
verksam som bl. a. avdelningschef  
på Statens folkhälsoinstitut och chef  
för KF Konsument. Har en bakgrund  
i Naturskyddsföreningen i Stockholms 
län, men också i andra stora organisa-
tioner såsom Cancerfonden.

SALOMON ABRESPARR. Vice ord- 
förande. Agronom och bor i Leksand. 
Hållbarhetsutvecklare på Borlänge 
kommun. Har en bakgrund som 
ordförande i Fältbiologerna 2012–2014 
och är medlem i Naturskyddsfören-
ingen sedan 15 år. Har bland annat 
varit mycket engagerad i kampen  
om Ojnareskogen.
 
STINA LINDBLAD. Vice ordförande. 
Naturvårdsbiolog och utomhuspeda-
gog. Har en bakgrund som ordförande  
i Naturskoleföreningen och som lärar- 
fortbildare och författare till utomhus-
pedagogisk metodlitteratur. Trivs i 
skogen med familjen och hundarna. 
Bor på Älvkarleö i Norduppland.

Styrelsen

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?
Naturskyddsföreningen ska verka för att väcka 
och underhålla människors känsla för naturen 
och dess värden, samt för att människans sam- 
hälle och verksamhet anpassas efter naturens 
förutsättningar. Därutöver ska föreningen väcka 
opinion, bedriva egen verksamhet för information 
och skola, samt påverka beslut rörande naturskydd 
och miljövård. Våra övergripande mål beskrivs  
på sidan 2. För respektive verksamhetsområde 
beskrivs målen på följande sidor: klimatföränd-
ringar 14, marina ekosystem och fiske 18, miljögifter  
i samhälle och natur 22, skog 26 samt jordbruk 
och livsmedelstrygghet 30 samt för vår egen 
miljömärkning Bra Miljöval på sidan 36.

I vilket organisatoriskt sammanhang  
verkar er organisation?
Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och 
religiöst obunden ideell förening för naturskydd 
och miljövård. Föreningen består av en riks- 
förening, självständiga lokalföreningar (kretsar) 
och länsförbund samt regionala kanslier över  
hela landet. Naturskyddsföreningen är den största 
miljöorganisationen i Sverige. Men miljöfrågorna 
känner inga landgränser och därför arbetar vi  
även globalt. Läs mer om det organisatoriska 
sammanhanget på sidorna 17, 21, 25 och 29.
 
Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?
För att uppnå målen hade Naturskyddsföreningen, 
fram till och med utgången av 2018, tre strategier: 
Att väcka och underhålla kärleken till naturen,  
att stärka den gröna konsumentmakten samt att 
arbeta med politisk påverkan. Läs mer om våra 
strategier på sidorna 10 och 11. På årsstämman  
i Uppsala 2018 antogs naturskyddsföreningens 
nya framtidsstrategi för åren 2019–2022.
 

Vilken kapacitet och vilket kunnande  
har ni för att uppnå ert mål?
Naturskyddsföreningen har 231 000 medlemmar 
och 271 kretsar över hela landet som bevakar 
lokala miljö- och naturvårdsfrågor. På sidan 7 
beskriver vi vår verksamhetsmodell. På sidorna  
42 och 43 berättar vi mer om våra medlemmar.  
På sidan 54 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 tidigare, vilket kommer att  
underlätta uppföljningsarbetet och huruvida  
de insatser som görs har avsedd effekt.

Vad har ni åstadkommit så här långt?
Naturskyddsföreningen har nått goda effekter  
i våra prioriterade arbetsområden under 2018.  
Läs mer om effekten av vårt arbete inom dessa 
områden på sidorna: klimatförändringar 14, 
marina ekosystem och fiske 18, miljögifter i 
samhälle och natur 22, skog 26 , jordbruk och 
livsmedelstrygghet 30 samt Bra Miljöval 36. •

Naturskyddsföreningen är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
(FRII). Det är Sveriges branschorganisation 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. FRII 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.
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Styrelsen och generalsekretaren för Svenska  
Naturskyddsföreningen, 802002-4280 får härmed  
avge årsredovisning för 2018.

Allmänt om verksamheten

Naturskyddsföreningens ändamål och organisation
Svenska Naturskyddsföreningen bildades 1909 och  
är Sveriges äldsta och största ideella, demokratiskt 
uppbyggda natur- och miljöorganisation. Föreningen  
är en partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse  
för naturskydd och miljövård. Föreningen har sitt säte  
i Stockholm.

Naturskyddsföreningens ändamål är att verka  
för att hos människor väcka och underhålla känslan  
för naturen och dess värden, verka för att människans 
samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förut-
sättningar, väcka opinion och påverka beslut rörande 
naturskydd och miljövård samt verka för skydd och  
vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv 
eller på annat sätt. 

Naturskyddsföreningen ska verka för att samhället 
ska anpassas efter naturens och människans förut- 
sättningar. Under föregående verksamhetsriktlinjer 
har föreningen folkbildat och påverkat politiker och 
myndigheter, såväl nationellt som internationellt, 
genom arbete med följande prioriterade sakområden:

• Klimatförändringar
• Marina ekosystem och fiske
• Miljögifter i samhälle och natur
• Skog
• Jordbruk och livsmedelstrygghet

Naturskyddsföreningen ska i sin verksamhet
• driva viktiga natur- och miljöfrågor lokalt,  

regionalt, nationellt och globalt,
• bygga upp och upprätthålla en djup kompetens 

grundad i vetenskap och fakta,
• bygga sin verksamhet på solidaritet i hela  

samhället, mellan generationer och mellan länder.

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.

Denna årsredovisning är upprättad i svensk valuta 
och beskriver endast riksföreningens ekonomi och 
förvaltning. Samtliga kretsar och länsförbund är fri- 
stående juridiska personer med egen ekonomi, men 
med samma övergripande ändamål som riksförening-
en. 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. 

Nytt medlemsrekord – 231 000 medlemmar. Under 
2018 ökade vi medlemsantalet med 5 000 personer  
– från 226 000 till 231 000. Det är en fantastiskt fin 
utveck ling som visar att många människor i Sverige  
vill engagera sig i eller stödja en hållbar framtid för  
en frisk och levande planet.

2018 2017 2016 2015 2014

Antal medlemmar 231 000 226 000 226 000 224 000 221 000

Varav huvud- 
medlemmar 131 000 129 000 130 000 130 000 129 000

Varav familje- 
medlemmar 100 000 97 000 96 000 94 000 92 000

Medlemsintäkter mkr 37,8 35,9 29,6 36,1 36,4

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

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

* Från och med 2016 periodiserar Naturskyddsföreningen sina medlemsintäkter över gällande  
år enligt årsredovisningslagen och FRII:s redovisningsregler, vilket innebär att 2016 blev  
ett övergångsår med väsentlig skillnad i redovisade medlemsintäkter jämfört med tidigare  
år. Antal medlemmar är avrundat till helt tusental. I/K-talet beskriver förhållandet mellan 
medlemsintäkterna och medlemskostnaderna. Ju högre I/K-tal, desto högre intäkter per  
satsad krona på medlemsvård.

Kretsar och länsförbund
Riksföreningen stöttar de ideellt aktiva i deras arbete 
att rädda naturen och främja människors hälsa. Kretsar 
och länsförbund stärks i sitt arbete genom utbildningar 
och administrativ support från rikskansliet. En stark 

Förvaltningsberättelse folkrörelse ger möjligheter att skapa det tryck som 
behövs för att bromsa klimatförändringarna och bidra 
till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det görs genom 
påverkansarbete, aktiviteter, kampanjer och projekt 
som riktar sig mot såväl allmänhet som makthavare. 
En kvarts miljon medlemmar ger oss tyngd och 
legitimitet i det arbetet.

Under året har kretsar och länsförbund fått del av 
återbäringen som projektmedel för att kunna finansiera 
egna lokala och regionala projekt. Kretsarnas och läns- 
förbundens aktiviteter varierar med medlemmarnas 
intressen. Föredrag, utflykter, guidningar, utställningar, 
teaterföreställningar, kurser och bevakning av lokala 
naturvårds- och miljöärenden är exempel på kretsakti-
viteter, 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 
Fältbiologerna och ger dem ekonomiskt och annat stöd.

Förvaltning
Vartannat år har Naturskyddsföreningen riksstämma 
och åren däremellan hålls rikskonferens. Riksstämman 
2018 ägde rum i Uppsala den 16–17 juni. Rikskonferens 
hölls 2017 i Skövde den 12–14 maj. På riksstämman 
bestämmer våra medlemmar bland annat verksamhet-
ens mål och inriktning och väljer föreningens styrelse. 
På rikskonferensen behandlas olika övergripande 
teman för natur och miljö. Riksföreningens kansli med 
anställda tjänstemän är placerat i Stockholm och i 
Göteborg. Rikskansliets högsta tjänsteman är general- 
sekreteraren som anställs av riksstyrelsen. Riksstyrelsen 
består av 13 ledamöter, varav en är representant för 
Fältbiologerna. I riksstyrelsen sitter också en personal-
representant som inte har rösträtt.

På riksstämman i juni 2018 valdes en ny riksstyrelse. 
Riksstyrelsen består av 6 kvinnor och 7 män. Under 
2018 har riksstyrelsen haft 9 protokollförda möten. 
Siffran inom parentes anger styrelsemedlemmarnas 
närvaro på dessa möten. Föreningen eftersträvar att 
styrelsemedlemmarna ska representera bred kompe-
tens och stor geografisk spridning.

• Johanna Sandahl (9), ordförande, Stockholm. 
Omvald på riksstämman 2018.

• Stina Lindblad (9), första vice ordförande,  
Knivsta-Uppsala. Omvald på riksstämman 2018.

• Salomon Abresparr (8), andre vice ordförande,  
Umeå. Omvald på riksstämman 2018.

• Bo Jönson (9), skattmästare, Göteborg.  
Omvald på riksstämman 2018.

• Lotta Silfver (9), Jokkmokk.  
Omvald på riksstämman 2018.

• Pia Lindeskog (9), Tullinge-Stockholm.  
Omvald på riksstämman 2018.

• Mårten Wallberg (9), Stockholm.  
Omvald på riksstämman 2018.

• Gudrun Hubendick (5), Stockholm.  
Nyvald på riksstämman 2018.

• Henrik Svensson von Zweigbergk (5), Jönköping. 
Nyvald på riksstämman 2018.

• Jennifer Cronbom (4), Malmö.  
Nyvald på riksstämman 2018.

• Martin Lindén (5), Tullinge Stockholm.  
Nyvald på riksstämman 2018.

• Martin Emtenäs (4), Nyköping.  
Nyvald på riksstämman 2018.

• Johan Andersson (9), Fältbiologernas  
representant, Stockholm. Väljs inte under  
stämman, men kvar hela 2018.

• Carolina Klüft (3), Haninge-Stockholm.  
Avgick på riksstämman 2018.

• Per-Erik Mukka (0), Kiruna.  
Avgick på riksstämman 2018.

• Anita Brodén (4), Alingsås.  
Avgick på riksstämman 2018.

• Marie Andersson (0), Östersund.  
Avgick på riksstämman 2018.

• Jimmy Lindsjö (4), Malmö.  
Avgick på riksstämman 2018.

Personalrepresentanter i styrelsen:
• Cecilia Hedfors (2), till och med riksstämman 2018.
• Svante Lundquist (2), suppleant.  

Till och med juni 2018.
• Evelina Nyström (3), efter riksstämman 2018.
• Anders Friström (3), suppleant.  

Efter riksstämman 2018.

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

• Lena Nilsson, Göteborg, ordförande.
• Björn Abelsson, Sundsvall.
• Rosmarie Sundström, Uppsala.
• Margareta Wikström, Rättvik.
• Christopher Johansson, Växjö.
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Riksföreningens räkenskaper och förvaltning har 
granskats av auktoriserad revisor Suzanne Messo, EY 
Sweden AB, och suppleant har varit Thomas Lönnström, 
EY Sweden AB. De nyvaldes på riksstämman 2018. På 
stämman omvaldes också två förtroendevalda revisorer, 
och det nyvaldes en suppleant till dem: Kåre Olsson  
och Annelie Carlsson samt som suppleant Marianne 
Steneroth Sillén. Rikskansliets ledningsgrupp har 
bestått av generalsekreterare, kanslichef och avdelnings- 
chefer. Under 2018 har ledningsgruppen bestått av  
11 personer, varav 7 kvinnor. Ledningsgrupps möten  
har skett månatligen.

Insamlade medel
Insamlade medel, som inkluderar gåvor och arv, är 
tillsammans med medlemsintäkterna de största 
inkomstkällorna (bidrag från Sida undantagna). De 
totala insamlingsintäkterna från allmänheten (exklu-
sive miljöfondsintäkterna) uppgick 2018 till 83,1 mkr 
(79,8 mkr) varav Postkodlotteriets utdelning 2018 bidrog  
med 17 mkr (15 mkr). Naturskyddsföreningen står under 
tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som granskar  
att föreningen följer de lagar och krav som ställs för  
att äga ett 90-konto. För 2018 uppgick de administrativa 
kostnaderna till 19 procent (17 procent), insamlingskost-
naderna till 13 procent (10 procent) och ändamålskost- 
naderna till 78 procent (80 procent) beräknade enligt 
Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer. Naturskyddsför-
eningen är också medlem i branschorganisationen FRII 
(Frivilligorganisationernas Insamlingsråd). FRII 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.

2018 2017 2016 2015

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

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

I/K-tal* 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 ovan belopp. 2015 
års insamlingskostnader är ovan omräknat till funktionsindelad från kostnadsindelad 
resultaträkning.

Under året har Naturskyddsföreningen arbetat med 
insamlingsaktiviteter för att generera mer resurser  
till föreningens arbete. 

Arv
Under året mottog föreningen tacksamt ett antal arv  
på sammanlagt 4,7 mkr (11,0 mkr) som ingår i beloppen 
ovan. Av dessa är 0,4 mkr ändamålsbestämda i varierande 

grad. Alla medel används till föreningens stadgade verk- 
samhet, men i de fall där medlen är ändamålsbestämda, 
finansierar gåvan eller arvet just sådant ändamål som 
givaren angivit.

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret
Beskrivning av hur Naturskyddsföreningen har arbetat 
under året för att främja föreningens ändamål.

Klimatförändringar
Klimatet tog under 2018 en allt större plats i den poli- 
tiska debatten och vi noterar stor politisk uppslutning 
kring viktiga frågor som konsumtionsbaserade utsläpp 
och klimatskadliga subventioner – frågor som Natur-
skyddsföreningen drivit i flera år. 

Det klimatpolitiska ramverk som riksdagen antog 
2017 slår fast ett mål om nollutsläpp till 2045. Det räcker 
inte för att vi ska kunna nå målet i Parisavtalet. 

Medvetenheten om de konsumtionsbaserade utsläp- 
pen har ökat och vi äter mindre kött och flyger mindre, 
men fortfarande återstår att få politisk acceptans för  
ett kompletterande mål där de konsumtionsbaserade 
utsläppen räknas med. 

Naturskyddsföreningens rapport om klimatskadliga 
subventioner och påföljande aktiviteter har lett till en 
politisk svängning i frågan – sex av åtta partier säger 
sig nu vilja avskaffa merparten av de klimatskadliga 
subventionerna. 

Marina ekosystem och fiske
Svenska sjöar och hav är kraftigt överfiskade. Det beror 
främst på för höga fiskekvoter och destruktiva fiske- 
metoder såsom bottentrålning, som fortsätter att vara 
den förhärskande fiskemetoden. Men opinionen har 
börjat svänga och idag är en knapp majoritet av riks- 
dagspartierna kritiska till bottentrålning. 

Enligt en ny lag, antagen i juni 2018, måste vatten-
kraft producerad i Sverige nu leva upp till högre ställda 
miljökrav, bland annat fria fiskvandringsvägar. 

Det beslut som EU tog om ett tre månaders ålfiske- 
stopp under 2018 visade sig vara nästan helt tand- 
löst eftersom stoppet förlades till en tid när ål i stort 
sett ändå inte fiskas. Naturskyddsföreningen vill  
se ett totalförbud mot ålfiske.

Miljögifter i samhälle och natur
Genom projektet Surfejs lyckades Naturskyddsföreningen 
övertyga flera stora kosmetikaföretag som Lumene, 
H&M, The Body Shop, Isadora, L'Oréal, BareMinerals, 
Kicks Beauty och by Linda Hallberg att fasa ut miljögif-
terna PFAS i sina produkter. En positiv utveckling, men 
Naturskyddsföreningen tror mer på att en global kemi- 
kalielagstiftning behöver se dagens ljus, först då blir 

det solklart vilka ämnen som är förbjudna och vilka 
som är godkända. 

2018 initierades ett projekt i samarbete med 
butikskedjan Cervera som syftar till att ge fördjupad 
kunskap i frågan om material som kommer i kontakt 
med livsmedel. 

Naturskyddsföreningen har i flera år jobbat för  
att komma åt problemet med plast i naturen. Här är 
engångsplast en av de största bovarna. 2018 beslutade 
EU om ett förbud mot plastartiklar för engångsbruk 
– en effekt av enträget lobbyarbete från Naturskydds-
föreningen och våra europeiska systerorganisationer.

Skog
Naturskyddsföreningens vill få till stånd en förändring 
av skogspolitiken. Under 2018 har vi fortsatt att inventera 
och rädda ett stort antal skyddsvärda skogsområden, 
så kallade nyckelbiotoper. 

I syfte att öka intresset och engagemanget för 
hygges fritt skogsbruk har vi tillsammans med mark-
ägare och andra aktörer påbörjat ett arbete om skogs-
bruk utan kalhyggen. 

Fossila bränslen måste fasas ut, men inte ersättas 
av produkter som är lika dåliga eller ännu sämre för 
klimatet. Biodiesel kan ha upp till tre gånger större miljö- 
påverkan än fossila bränslen. 

Den 15 november 2018 tog Sverige ställning mot palm- 
oljebaserad biodiesel. Den svenska minerallagstiftningen 
justerades i maj 2018 när riksdagen beslutade om ett 
totalförbud mot att bryta uran i Sverige. 

Under 2018 noterades den första lyckade häckningen 
av vitryggig hackspett i Västerbottens län på 22 år. Sju 
parbildningar i landet är det högsta antalet på 15 år.

Jordbruk och livsmedelstrygghet
Naturskyddsföreningen slår vakt om naturbetet. 
Betande djur gör landskapet rikt på värdefulla växter, 
insekter och fåglar. Betet stärker den biologiska mång-
falden och ger oss därmed flera ekosystemtjänster.

Nu ser vi glädjande nog hur köttkonsumtionen 
minskar och en allt större del av det kött som konsu-
meras har svenskt ursprung, vilket tyder på en ökad 
medvetenhet. 

I april 2018 fastslog EU ett permanent förbud mot  
tre bekämpningsmedel inom gruppen neonikotinoider. 
Neonikotinoider förmodas vara en bidragande orsak  
till att antalet bin minskat. 

I Sverige vinner den ekologiska odlingen mark,  
men samtidigt ökar besprutningen av konventionellt 
odlade arealer. 

Naturskyddsföreningen välkomnade beslutet om en 
utredning av den svenska bekämpningsmedelsskatten. 
Tyvärr landade utredningen i ofullständiga förslag och 
Naturskyddsföreningen kräver nu ett omtag.

Grön konsumentmakt
Bra Miljöval, vår egen miljömärkning, hjälper konsu-
menter att hitta de produkter som är minst skadliga  
för miljön. Antalet produkttyper ökade under 2018 med 
drygt 20 produkter till totalt 802. 2018 uppdaterades 
kriterierna i de båda kategorierna livsmedelsbutiker 
samt kemiska produkter. Under året lanserades dess- 
utom kosmetiska produkter som en egen produktkate-
gori med egna kriterier. 

Naturskyddsföreningens lanserade 2018 ett nytt 
tema på Miljövänliga Veckan – Fixa grejen. Med fokus 
på att laga, göra om och återanvända och vårda, istället 
för att slänga och köpa nytt. Under Miljövänliga Veckan 
arrangerades workshops, studiecirklar, verkstäder och 
fixarkvällar över hela landet. 

Sveriges största klädbytardag arrangerades för 
nionde året i rad. Totalt deltog 820 ideellt aktiva för  
att göra detta jätteevenemang möjligt. 44 000 plagg  
fick nya ägare. Nordic Swap Day som den numera också 
kallas arrangerades totalt på 226 platser i Sverige, 
Danmark, Norge och Island.

Miljörätt
Föreningens jurister har deltagit i och vunnit dom- 
stolsprocesser som rör viktiga frågor om skydd av  
arter och bevarande av livsmiljöer samt vattenkvalitet, 
exempelvis frågan om ett stort kalkbrott i Bunge på 
norra Gotland och ett vattenkraftverk i det skyddsvärda 
området Båtfors i Nedre Dalälven. Ett överklagande har 
också inletts i syfte att stoppa en utbyggnad av drivme-
delsbolaget Preems verksamhet i Lysekil, en utbyggnad 
som om den blir av skulle fördubbla utsläppen av 
koldioxid och därmed bli Sveriges största enskilda 
utsläppskälla.

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 för- 
delas till länsförbundens och kretsarnas verksamhet  
i form av så kallad återbäring. En del av återbäringen  
är sökbara projektbidrag som fördelas till angelägna 
projekt som kräver extra resurser. Under 2018 beviljades 
27 projekt för en summa av 1 022 tkr i bidrag till kretsar 
och länsförbund för sådana projekt.

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 
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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 2018 
samlades kring det nya temat sharing communities. 
Totalt samarbetar Naturskyddsföreningen med 44 
organisationer i elva länder på fyra kontinenter.

Kommunikation
Vår närvaro i media fortsätter att vara stark. Genom 
debattartiklar i såväl riks- som lokaltidningar bildar  
vi opinion och sprider kunskap. I riksmedia är det 
oftast våra talespersoner som är ansiktet utåt: riks- 
ordförande eller generalsekreterare.

Inför riksdagsvalet gjorde föreningen tre valgransk-
ningar. Tio ledarsidor kommenterade granskningarna 
och tre partier diskuterade en valgranskning i SVT:s 
samhällsprogram Agenda. Rapporterna gav tillsam-
mans med det lokala arbetet runtom i landet mer än 
270 pressträffar, däribland DN Debatt. Valsidorna på 
rikswebben visades 250 000 gånger och filmer och 
inlägg i digitala kanaler fick stor spridning.

I flera större kampanjer i våra digitala kanaler lyfte 
Naturskyddsföreningen under 2018 frågor som fick stor 
spridning och skapade miljönytta. Projektet Surfejs har 
lett till att flera kosmetikaföretag lovat att sluta använda 
miljögiftet PFAS i sina sminkmärken – totalt 57 produk-
ter. Inom ramen för kampanjen Världens bivänligaste 
land byggdes 6 687 bihotell. Naturskyddsföreningens 
arbete för avskaffandet av klimatskadliga subventioner 
resulterade i löften från samtliga åtta riksdagspartier 
att på olika sätt ta sig an de klimatskadliga subventio-
nerna. Under Miljövänliga Veckans tema Fixa grejen 
drev ett hundratal kretsar frågan om återbruk och att 
vårda istället för att slänga. Det återvunna plagget blev 
årets julklapp och kampanjen Black Friday – Jag köper 
det inte nådde 2,9 miljoner människor. 

Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur  
belönades för andra året i rad med en guldspade för 
bästa undersökande journalistik. 

Våra följarantal fortsätter att växa och på Facebook 
hade vi i slutet av 2018 181 000 följare. På Instagram  
och Twitter hade vi 37 000 respektive 22 000 följare.

Personal
Som ett resultat av rikskansliets löpande arbetsmiljö-
arbete har sjukfrånvaron fortsatt att sjunka under 2018.  
I slutet av 2018 tillträdde Måns Lagerlöf tjänsten som 
kanslichef.

Jämställdhet och mångfald
Föreningens rikskansli arbetar löpande med jämställd-
hets- och mångfaldsfrågor. Det pågår ett arbete för att 

utveckla rekryteringsarbetet, inte minst ur ett mång-
faldsperspektiv. Varje år sker också en översyn av 
lönerna ur ett könsperspektiv. Drygt hälften av med-
lemmarna i föreningen är kvinnor, och medlemmar, 
kretsar och länsförbund rapporterar att kvinnorna 
blivit fler i styrelser och på ordförandeposter i såväl 
kretsar som länsförbund. 

Hållbarhetsupplysningar
Rikskansliet ställer miljökrav vid inköp och upphand-
ling av varor och tjänster i så stor utsträckning som 
möjligt. Resepolicyn är strikt: resor och transporter 
sker i mycket hög utsträckning 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 våra anställda en god och sund arbetsmiljö 
för att motverka stress och sjukskrivningar. Inom det 
området pågår ett löpande utvecklingsarbete.

Finansiella instrument och kapitalplaceringspolicy
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 kapitalförvaltare förvaltar. Innehavet är 
bland annat 100 procent fossilfritt. Arbetet med att 
ytterligare öka kraven på innehavet fortgår löpande. 
Den fullständiga kapitalplaceringspolicyn finns på 
föreningens webbplats.

Anknutna stiftelser samt stöd  
till forskning och utveckling

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 förhin-
drande av en fortsatt förgiftning och förstöring av  
den svenska naturen. Vid utgången av 2018 uppgick 
marknadsvärdet av stiftelsens placeringsportfölj  
till 22,0 mkr (22,7). Stiftelsen delade senast ut 793 tkr  
år 2015 i stipendier till externa mottagare för olika 
miljöforskningsprojekt. Beslut finns om fortsatt 
utdelning, men mottagare är 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 naturtyper  
genom stöd till riksföreningens arbete«. I slutet av 

2018 uppgick marknadsvärdet av stiftelsens placerings-
portfölj till 13,4 mkr (13,4 mkr). Under 2018 har 190 tkr 
delats ut till Naturskyddsföreningen (240 tkr). 
 

Resultat och ställning samt allmänt  
om föreningens ekonomi

Flerårsöversikt 
2018 2017 2016 2015

Årets resultat 7 670 9 775 -2 728 -1 206

Verksamhetsresultat 6 949 4 692 -1 954 -7 907

Eget kapital 126 452 118 781 109 006 111 734

Verksamhetsintäkter 239 378 217 897 207 482 211 681

Balansomslutning 187 730 167 798 149 015 150 089

Medeltal anställda 150 143 142 145

Av föreningens intäkter är det endast de som genereras 
av Årets bok och Naturbutiken som är skattepliktiga. 
Den skattepliktiga delen av omsättningen utgör 1,9 
procent. Föreningens totala verksamhetsintäkter är 
2018 239,4 mkr (217,9 mkr), verksamhetsresultatet är  
6,9 mkr (4,7 mkr) och årets resultat är 7,7 mkr (9,8 mkr).  
I årets resultat ingår ett finansnetto på 0,7 mkr (5,1 mkr). 
Intäkter som kommer in under ett år och inte kan 
förbrukas samma år balanseras i det egna kapitalet. 
Föreningens ändamålsbestämda medel används alltid 
till sitt ändamål och strävan är att de ska användas  
så snart som möjligt. För en effektiv användning 
integreras medlen i föreningens befintliga verksamhet 
där det finns förutsättningar. De medel som flyttats 
mellan olika år redovisas i resultaträkningens »För-
ändring av ändamålsbestämda medel« samt i balans-
räkningens »Förändring av eget kapital«. Med anled-
ning av ianspråktaganden och avsättningar till bland 
annat ändamålsbestämda medel förändras de olika 
delarna av eget kapital varje år. Balansomslutningen är 
187,7 mkr (167,8 mkr) och av denna är cirka 67 procent 
(71 procent) eget kapital. Vad beträffar föreningens 
resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkning med tillhörande noter. 

Framtida utveckling
Hösten 2018 såg ett tydligt ökat engagemang för miljö- 
 frågorna. Tillströmningen av nya medlemmar och 
insamlade medel stärker bilden av att frågorna fått 
fäste i samhällsdebatten och att intresset kommer 
bestå över tid. Naturskyddsföreningen växer, så gör 
också det omgivande samhällets önskan att interagera 
med föreningen. Under 2019 behöver kansliet anpassa 
resurser och organisation efter det ökade trycket i 
frågorna, för att kunna växa klokt i takt med vårt ökade 
inflytande. En förutsättning för detta är en noggrann 
implementering av den framtidsstrategi som stämman 

antog 2018. De fem fokusområden som beskrivs  
i strategin kommer fortsatt vägleda kommande 
prioriteringar. 

EU-valet i maj kommer att vara en viktig fråga  
för föreningens påverkansarbete. Under våren 2019 
driver föreningen en stor kampanj, Vår skog, med  
fokus på statlig förvaltning av skog i samverkan med 
ett stort antal andra organisationer. Biologisk mång-
fald, då särskilt frågan om pollinatörer lyfts i Operation 
rädda bina. Under sommaren lyfts strandskyddet och 
skyddet av marina ekosystem. Under hösten kommer 
projektet Hela Sverige ställer om byggas upp för att 
sedan gå med full fart under 2020. Projektets syfte  
är att genom hela rörelsens kraft vara pådrivande för  
den omställning som krävs för att bevara biologisk 
mångfald och begränsa klimatförändringen.

Viktigt arbete kommer även göras för att stärka 
föreningens mobiliserande verksamhet både lokalt och 
regionalt, där översynen av återbäringsprincipen, de 
regionala kansliernas roll och nätverken är avgörande 
för att effektivisera användningen av föreningens 
resurser, både i form av medel, men även ideella resurser. 
Kansliet fortsätter även arbetet med att stärka medlems-
vård och skapa fler öppningar och möjligheter för med- 
lemmar att aktivera sig inom ramen för sitt medlemskap 
och för nya grupper att hitta till och engagera sig. Över- 
synen och utvecklingen av kansliets interna arbete 
fortgår med tydligt fokus på en god arbetsmiljö.
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Belopp i kkr Not
20180101–

20181231
20170101–

20171231

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 37 769 35 858
Gåvor 3 93 635 89 717
Bidrag 3 86 971 76 540
Nettoomsättning 2 20 098 14 575

Övriga intäkter 905 1 207

Summa verksamhetsintäkter 239 378 217 897

Verksamhetskostnader 4, 5

Ändamålskostnader -178 733 -166 162

Medlemskostnader -22 086 -23 709

Insamlingskostnader -20 965 -16 843

Administrationskostnader -10 645 -6 491

Summa verksamhetskostnader -232 429 -213 205

Verksamhetsresultat 6 6 949 4 692

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 7 1 053 5 469

Förvaltningskostnader -332 -386

Summa resultat från finansiella investeringar 721 5 083

Resultat efter finansiella investeringar 7 670 9 775

Årets resultat 7 670 9 775

Förändringar av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 7 670 9 775
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  
från tidigare år 14 524 19 254
Reservering av ändamålsbestämda medel  
som inte utnyttjats under året -16 021 -14 944

Reservering av donationskapital - -7 300
Kvarstående belopp för året 
/förändring av balanserat kapital 6 173 6 785

Resultaträkning
Belopp i kkr Not 20181231 20171231
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella  
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter  
för programvara 8 10 219 10 963

10 219 10 963
Materiella  
anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 3 518 3 657
Inventarier 10 717 791

4 235 4 448
Finansiella  
anläggningstillgångar 11
Aktier i koncernföretag 1 432 1 432
Ägarintresse i övriga företag 17 16
Andra långfristiga fordringar 114 -

1 563 1 448
Summa anläggnings- 
tillgångar 16 017 16 859

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och  
handelsvaror 903 343

903 343

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 890 3 897
Övriga fordringar 12 5 567 987
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 13 8 138 15 118

18 595 20 002

Kortfristiga placeringar 14 82 239 76 678
Kassa och bank 69 976 53 916

152 215 130 594
Summa omsättnings- 
tillgångar 171 713 150 939

SUMMA TILLGÅNGAR 187 730 167 798

Balansräkning
Belopp i kkr Not 20181231 20171231
EGET KAPITAL  
OCH SKULDER
Eget kapital

Donationskapital 9 118 9 118
Värdesäkringskapital 16 870 16 870
Ändamålsbestämda medel 82 268 80 770
Balanserat resultat 18 196 12 023
Summa eget kapital 126 452 118 781

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 15 2 005 2 005

2 005 2 005

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 13 009 7 308
Skuld erhållna ej nyttjade 
bidrag 16 25 059 13 685
Övriga skulder 17 4 791 4 363
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 18 16 414 21 656

59 273 47 012

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 187 730 167 798
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Belopp i kronor
Donations- 

kapital

Värde- 
säkrings- 

kapital
Ändamåls-
best.medel

Balanserat  
kapital

Summa  
eget kapital

Ingående balans 2018 9 118 16 870 80 770 12 023 118 781
Reserveringar -  16 021  16 021
Nyttjande   -14 524  -14 524
Årets resultat    6 173 6 173
Utgående balans 2018 9 118 16 870 82 268 18 196 126 452

Förändring av eget kapital

Kassaflödesanalys
Belopp i kkr

20180101– 
20181231

20170101– 
20171231

Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster 7 670 9 775
Justeringar för poster som inte ingår  
i kassaflödet, med mera 3 706 3 198
 11 376 12 973
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 11 376 12 973
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -560 315
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 1 407 9 781
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 12 261 9 008
Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 484 32 077
   
Investeringsverksamheten   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 749 -4 456
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Ökning långfristig fodran -114 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 863 -4 456

Årets kassaflöde 21 621 27 621
Likvida medel och kortfristiga placeringar  
vid årets början 130 594 102 973
Likvida medel och kortfristiga placeringar  
vid årets slut 152 215 130 594

NOT 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer 
med Årsredovisningslagen (ÅRL), Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning. 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Enligt ÅRL 7:3 
behöver föreningen inte upprätta koncernredovisning 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 hänförs till 
en anläggningstillgång minskar anskaffnings värdet. 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.

Donationskapital avser gåvor för vilka i huvudsak endast 
avkastningen får utnyttjas.

Värdesäkringskapital är kapitalet enligt Naturskydds- 
föreningens stadgar § 26. Där anges att kapitalets minsta 
storlek beslutas av riksstyrelsen. Värdesäkringskapitalets 
syfte är att skapa långsiktig, ekonomisk trygghet och 
garantera att föreningen kan uppfylla sina juridiska 
åtaganden om de ekonomiska förutsättningarna skulle 
förändras kraftigt på kort tid. 

Ändamålsbestämda medel är gåvor och insamlingar  
där givaren eller föreningen bestämt att medlen ska  
gå till ett visst ändamål. Kapital under denna rubrik  
är en sammanställning av poster med olika ändamåls- 
begränsningar. Kapitalet nyttjas löpande inom de 
begränsningar som bestämts.

Balanserat resultat är ej öronmärkta medel helt fria  
att nyttjas för de ändamål och den verksamhet som 
föreningens stadgar föreskriver.

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 privat- 
personer som från företag och organisationer. Även kostnader för 
varumärkesbyggande, 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 avgifts- 
bestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffnings-
värde om inget annat anges nedan.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas  
till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan  
(och ev. nedskrivningar). Bidrag som hänförs till en anskaffning  
av en anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet. 
Naturskyddsföreningens byggnader har delats upp i betydande 
komponenter. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjande period. Följande avskrivningstider tillämpas:

Noter
Belopp i kkr om inget annat anges
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NOT 1  fortsättning
Anläggningstillgångar År

Immateriella anläggningstillgångar:  
Datorutrustning och program (standardprogramvara) 3–5

Materiella anläggningstillgångar:

Fastigheter (byggnader och markanläggningar) 25–50

Maskiner och inventarier 5

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till 
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. Efter 
det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar 
enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av anskaffnings- 
värdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

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 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 anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Alla tillgångar som innehas för risksprid-
ning 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  Nettoomsättning
 20180101–

20181231
20170101–

20171231

Årets bok 4 439 292

Licensintäkter Bra Miljöval 13 383 12 385

Annonsintäkter tidningen Sveriges Natur 1 714 1 459

Övriga försäljningsintäkter 562 439

Summa nettoomsättning 20 098 14 575

NOT 3  Insamlade medel

Gåvor som redovisas i resultaträkningen
20180101–

20181231
20180101–

20181231

Allmänheten, varav arv ingår med 4,7 mkr (11,0 mkr) 53 697 55 916

Företagssamarbete 9 068 5 839

Stödföretag 1 216 898

Miljöfondsintäkter 10 485 9 955

Generell gåva 2 169 2 109

Postkodlotteriet 17 000 15 000

Summa insamlade medel 93 635 89 717

 NOT 4  fortsättning

I medlen som delats ut till lokalt och regionalt arbete ingår åter - 
bäring som utgör 35 procent av föregående års medlemsavgifter.

 20180101—
20181231

20170101–
20171231

Återbäring kretsar 3 518 3 614

Återbäring länsförbund 1 646 1 711

Återbäring regionala kanslier 4 783 4 444

Projektbidrag till natur- och miljöprojekt 1 022 889

Nätverkskoordinatorer 630 574

Övrigt lokalt och regionalt arbete 1 365 1 015

Summa återbäring 12 964 12 247

NOT 5  Medelantal anställda, personalkostnader  
och arvoden till styrelsen

Medelantalet anställda
20180101–

20181231
20170101–

20171231

Kvinnor 101 91

Män 49 52

Totalt 150 143

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

Sjukfrånvaro
20180101–

20181231
20170101–

20171231

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 6,4 % 6,7 %

Andel som avser sammanhängande sjukfrånvaro 
>60 dagar 59,9 % 46,9 %

Sjukfrånvaro fördelad efter kön:   

Kvinnor 7,9 % 8,1 %

Män 1,7 % 4,2 %

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:   

29 år eller yngre 0,7 % 8,0 %

30–49 år 6,4 % 5,8 %

50 år eller äldre 7,0 % 7,9 %

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

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
20180101–

20181231
20170101–

20171231

Löner   

Styrelse och generalsekreterare 2 247 2 050

Övriga anställda 63 302 61 750

Summa löner 65 549 63 800

Andra ersättningar 
Styrelse och generalsekreterare 3 11

Övriga anställda 482 435

Summa andra ersättningar 485 446

Sociala kostnader 
Styrelse och generalsekreterare 1 329 1 174

 varav pensionskostnader 505 439

Övriga anställda 26 855 25 812

 varav pensionskostnader 5 527 5 144

Summa sociala kostnader 28 184 26 986

 varav pensionskostnader 6 033 5 583

NOT 5  fortsättning
Löner och andra ersättningar till ordförande, 
vice ordförande

20180101–
20181231

20170101–
20171231

Johanna Sandahl, ordförande  
sedan 2012 750 738

Stina Lindblad, 1:e vice ordförande  
sedan 2012 250 295

Salomon Abresparr, 2:e vice ordförande  
sedan jan. 2017 103 106

Karin Lexén, generalsekreterare  
sedan mars 2017 919 717

I löner och andra ersättningar till riksstyrelsen ingår arvode till 
styrelseledamöterna för 2018 med 1 688 kr (1 661 kr) per heldag  
och styrelsemöte. Styrelsemöte hålls ca 9 gånger per år. Beloppet 
utgör 2,7 procent av aktuellt inkomstbasbelopp som för 2018 var  
62 500 kr (61 500 kr).

 Föreningens ordförande Johanna Sandahl är heltidsarvoderad 
enligt stämmobeslut och erhåller arvode motsvarande ett inkomst - 
basbelopp per månad, motsvarande 62 500 kr 2018. Första vice 
ordförande Stina Lindblad och andre vice ordförande Salomon 
Abresparr är deltidsarvoderade på, vid bokslutsdagen, 20 res pektive 
15 procent av inkomstbasbeloppet per månad (tidigare 40 respektive 
13 procent). 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 högste tjänsteman och rappor terar till styrelsens 
ordförande. Hennes månadslön är 72 420 kr och pension enligt 
kollektivavtal. Sedan maj 2018 och sedan årligen ändras lönen mot- 
svarande 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 föreningens 
eller ordförandens sida. För de bägge vice ordföranden gäller att 
tre månaders avgångsvederlag faller ut. På dessa avgångsvederlag 
sker ingen pensionsavsättning. Om föreningens ordförande eller 
vice ordförande uppbär lön eller ersättning från annan syssla under 
den tid avgångsvederlaget utgår, reduceras avgångsvederlaget 
med motsvarande belopp. Generalsekreteraren, som är riksfören-
ingens högsta tjänsteman, har inget avgångsvederlag. Avtalet med 
generalsekreteraren gäller till mars 2022. En upp sägningstid på sex 
månader gäller dessförinnan. Om Naturskyddsföreningen säger upp 
avtalet, kan styrelsens ordförande arbetsbefria generalsekreteraren 
under uppsägningstiden.

Lån till ledande befattningsinnehavare  
och trans aktioner med närstående
Naturskyddsföreningen har inte lämnat lån eller ställt pant till förmån 
för någon styrelseledamot, generalsekreterare eller kanslichef.

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

NOT 3  fortsättning
Bidrag som redovisats som intäkt   

Sida 69 052 60 937

Kemikalieinspektionen 830 406

Naturvårdsverket 3 788 2 810

Viltvårdsfonden 425 -

Miljönämnden i Göteborg 904 462

Konsumentverket och Vinnova 1 300 625

Jordbruksverket 293 293

Länsstyrelser och Regionstyrelse Skåne 91 -

Lonabidrag 750 -

EU-bidrag 595 539

Hav- och vattenmyndigheten 995 1 355

Postkodlotteriet 4 464 3 223

Svenskt Friluftsliv 2 073 4 360

Alvins fond 200 220

M-C Cronstedts Stiftelse 508 380

Kommuner 300 257

074 Miljöförvaltning i Malmö stad - 195 

Övriga bidrag 403 478

Summa bidrag 86 971 76 540

  Totalt insamlade medel består av följande

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 93 635 89 717

Bidrag som redovisats som intäkt 86 971 76 540

Summa insamlade medel 180 606 166 257

NOT 4  Verksamhetskostnader
 
Leasing
Föreningen leasar framförallt kontorslokalen och vissa kontors-
maskiner vid lokalerna i Stockholm och Göteborg. Kostnadsförda 
leasingavgifter utöver lokalhyra uppgår till 309 tkr (454).

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
20180101–

20181231
20170101–

20171231

Inom 1 år 6 651 6 006

1 till 5 år 20 164 7 339

Efter 5 år 0 0

Summa 26 815 13 345

Avtalet om lokalhyra i Stockholm sträcker sig till 2019-09-30 och  
har förlängts med en ny treårsperiod till 2022-09-30. Det förlängs 
därefter med ytterligare tre år om det inte sägs upp senast 12 
månader innan avtalet löper ut. Årskostnad cirka 5,0 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

20180101–
20181231

20170101–
20171231

Revisionsarvode till Allegretto Revision AB 61 510

Revisionsarvode till E&Y AB 777 -

Summa nettoomsättning 838 510

Ändamålskostnader
20180101–

20181231
20170101–

20171231

Natur- och miljövårdsprojekt 60 942 60 245

Internationellt miljöarbete 79 980 67 962

Kommunikation 17 994 17 490

Lokalt och regionalt arbete 19 817 20 465

 178 733 166 162
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NOT 5  fortsättning
20180101–

20181231
20170101–

20171231

Löner och andra ersättningar fördelade per land

Sverige 66 034 64 246

Totalt 66 034 64 246

Könsfördelningen bland styrelseledamöter  
och ledande befattningshavare

Riksstyrelse

Kvinnor 6 7

Män 7 6

Totalt 13 13

Ledningsgrupp

Kvinnor 7 6

Män 4 5

Totalt 11 11

NOT 6  Verksamhetsresultatet

Koncernintern försäljning
20180101–

20181231
20170101–

20171231

Stiftelsen Valdemar och Emmy 36 36

Stiftelsen Naturräddarfonden 12 12

NOT 7  Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar

Resultat från värdepapper
20180101–

20181231
20170101–

20171231

Utdelningar 1 099 1 069

Realisationsresultat vid försäljningar -46 4 400

Arvode för kapitalförvaltning -332 -386

Summa resultat från värdepapper 721 5 083

NOT 8  Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara 20181231 20171231

Ingående anskaffningsvärden 13 909 9 362

Årets aktiverade utgifter 2 445 4 547

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 16 354 13 909

Ingående avskrivningar -2 946 -383

Årets avskrivningar -3 189 -2 563

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 135 -2 946

Utgående redovisat värde 10 219 10 963

NOT 9  Byggnader och mark
 20181231 20171231

Osaby säteri 4 149 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 8 349 8 349

Ingående anskaffningsvärden:   

Vid årets början 8 349 8 349

 8 349 8 349

Ackumulerade avskrivningar:   

Vid årets början -4 692 -4 553

Årets avskrivning -139 -139

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 831 -4 692

Utgående redovisat värde 3 518 3 657

NOT 10  Materiella anläggningstillgångar
 20181231 20171231

Inventarier:   

Ingående anskaffningsvärden 19 474 19 565

Årets anskaffning 305 -

Årets utrangering - -91

Utgående ackumulerad avskrivning 19 779 19 474

Ackumulerade avskrivningar:

Vid årets början -18 683 -18 184

Årets avskrivning -379 -499

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 062 -18 683

Utgående redovisat värde 717 791

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag 20181231 20171231

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

Vid årets början 1 432 1 432

Värdeförändring 0  

Redovisat värde vid årets slut 1 432 1 432

Ägarintresse i övriga företag 
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 16 16

Värdeförändring 1 0

Redovisat värde vid årets slut 17 16

Andra långfristiga fordringar 
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 0 0

Tillkommande fordring 114 0

Redovisat värde vid årets slut 114 0

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,  
organisationsnummer.

Antal  
andelar i %

Årets 
resultat

Eget 
kapital

Redovisat  
värde

Dotterbolag

Naturskyddsföreningen Förlag AB,  
556449-9407, Stockholm 1 500 100 0 1428 1 424

AB Smålands Taberg, 556038-5873, 
Jönköping 8 000 100 0 578 8

Intresseorganisation

KRAV ekonomisk förening, Uppsala   10

L:a Luleälvsvägarnassamf.andel 
Aktse 2:1, Jokkmokk   7

Summa innehav   1 449

Anknutna Stiftelser

Stiftelsen Valdemar och Emmy  
Gustafssons Naturvårdsfond, 
80206-7255, Stockholm n.a n.a 3 980 19 834 n.a

Stiftelsen Naturräddarfonden, 
802423-9819, Stockholm n.a n.a 202 12 419 n.a

NOT 12 Övriga kortfristiga fordringar
 20181231 20171231

Skattekonto 168 117

Stiftelsen V&E Gustafssons Naturvårdsfond 236 191

Föreningen Smålands Natur 18 18

Fordran Arbetsmarknadsverket 39 37

Bonnierförlagen AB 2 093 -

Civil Rights Defender 413 -

Fastighet Kalsvik under försäljning 2 211 - 

Övriga 389 624

Summa övriga kortfristiga fordringar 5 567 987

NOT 13  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 20181231 20171231

Förutbetalda hyreskostnader 1 505 1 429

Förutbetalda försäkringar 78 76

Level7 100 -

EPM 107 147

Kontaktinformation 225 -

Visby konferens 331 344

Hemköp AB 685 -

Kundo - 108

Arv 3 611 11 489

Bonnierförlagen 100 -

Apsis Newsletter 46 46

Apotek Hjärtat 438 270

Hogia Public System - 269 

Multisoft AB 61 131 

MQ Retail 190  105

Getty Images 82 112 

Reform Act 159 -

Övriga interimsfordringar 420 592

Summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

8 138 15 118

NOT 14 Kortfristiga placeringar

 20181231 20181231 20171231 20171231

 
Bokfört 

värde
Marknads- 

värde
Bokfört 

värde
Marknads- 

värde

Aktier 20 337 18 363 17 445 18 041

Aktiefonder 49 013 51 534 46 742 50 424

Räntebärande papper 12 889 12 279 12 491 11 982

Summa kortfristiga placeringar 82 239 82 176 76 678 80 447

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 placerings-
objekt. Det förra innebär att företag och branscher gynnas tack vare 
exempelvis sin miljöteknik, åter vinning eller rening. Det senare inne- 
bär att olika branscher och företag utesluts på grund av exempelvis 
allvarlig miljöpåverkan. Kapitalplaceringspolicyn reglerar även 
finansiell riskspridning, vilket innebär att medel fördelas över olika 
tillgångsslag.

NOT 15  Långfristiga skulder

Av långfristiga skulder förfaller 2 005 till betalning senare än fem år 
efter balansdagen.

NOT 16  Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
 20181231 20171231

Sida 11 032 8 293

Statsbidrag 207 1 068

Postkodlotteriet 13 320 2 673

EU-medel 500 783

Kemikalieinspektionen - 868

Övrigt - -

Summa skuld erhållna ej nyttjade bidrag 25 059 13 685

Bidrag som har bokförts som skuld (inkl. Postkodlotteriet) avser 
medel för projekt som kommer att genomföras efter resp. årsbokslut. 
Dessa resultatförs enligt avtal under det/de år medlen ianspråktas.
 

NOT 17  Övriga skulder
 20181231 20171231

Personalens källskatt och sociala avgifter 3 216 2 960

Sida - 577

Stiftelsen Naturräddarfonden 27 241

Naturvårdsverket 1 087 188

Övrigt 461 397

Summa övriga skulder 4 791 4 363

NOT 18  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 20181231 20171231

Semesterlöner och upplupna löner samt sociala kost-
nader 5 639 6 719

Revision 577 312

IKEA, Energifallet 1 500 1 500

Cronstedts Stiftelse - 501

Strömberg Distribution AB 373 116

Länsstyrelsen Jönköping 427 -

Förutbetalda medlemsintäkter 6 224 3 865

Postkodlotteriet - 7 000 

Stödföretag 658 605 

Trafikverket 200 300

Swedbank 156 -

Övriga 660 577

Summa upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 16 414 21 656

NOT 19  Likvida medel
 20181231 20171231

Kassamedel 2 2

Banktillgodohavanden 69 974 53 914

Kortfristiga placeringar 82 239 76 678

Summa likvida medel 152 215 130 594

NOT 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

6766



Underskrifter Revisionsberättelse

Stockholm den 23 mars 2019

6968



Produktion  Naturskyddsföreningen
Redaktör/text  Markus Håkansson 
Grafisk form  BankerWessel
Korrekturläsning  Rikard Ehnsiö
Papper  Munken Lynx
Tryck  Billes, Göteborg 2019

ISBN  978-91-558-0206-6

Naturskyddsföreningen  
Verksamhetsberättelse  
& årsredovisning 2018

70

Fotografer  
Omslag  Christina Winter
sid 20, 30, 32, 36 & 39  
Naturskyddsföreningens bildbank
sid 2–3, 18, 19 & 22  Unsplash
sid 4  Joel Nilsson
sid 6  Ola Runfors
sid 8, 28  Kjell-Åke Fredriksson
sid 8  Christian Öhrnberg
sid 9  José Figueroa
sid 9, 17  Sabina Hannila
sid 10  Jonas Jacobsson
sid 12–13  Mikael Kristenson
sid 14  Jocke Berglund/TT

sid 16  Thomas Millot
sid 25  Mattias Edwall
sid 26  Rolf Harbom
sid 29  Jonas Gratzer
sid 33  Karin Höök
sid 34  Shane Rounce
sid 35  Sho Konno
sid 38  Anneli Nordling
sid 40  Fredrik Öhlander
sid 44, 50–53  Sara Edström
sid 45  Privata bilder
sid 46  Pixabay
sid 49  Mattias Lindback



N
A

T
U

R
S

K
Y

D
D

S
F

Ö
R

E
N

IN
G

E
N

V
E

R
K

S
A

M
H

E
T

S
B

E
R

Ä
T

T
E

LS
E 

&
 Å

R
S

R
E

D
O

V
IS

N
IN

G
 2018


