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Kort om
Naturskyddsföreningen
•

Vi bildades 1909 och är Sveriges
mest inflytelserika miljöorganisation.

•

Vi är en folkrörelse och har fler än
200 000 medlemmar.

•

Vi folkbildar samt påverkar politiker,
makthavare och myndigheter.

•

Vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt
och globalt.

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

Våra metoder för förändring

Våra prioriteringar
•

Atmosfären: Ren luft och begränsad
klimatpåverkan.

•

Landbaserade ekosystem: Livskraftig
natur i skog och mark.

•

Akvatiska ekosystem: Livfulla vatten
från källa till hav.

•

Människan: Miljökloka människor
i hållbara samhällen.

•

Föreningens resurser: En stark och
inflytelserik organisation.

•

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

•

Mobilisering: Med folkbildning och kapacitetsutveckling vill vi stödja individer och organisationer
som vill göra en insats för miljön.

•

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

•

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

•

Samarbete: För att lösa dagens och framtidens
utmaningar koordineras insatser lokalt, regionalt,
nationellt och globalt.
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Johanna och Karin
har ordet
D

ET FÖRSTA ÅRET av 2020-talet kom att
ta en helt annan vändning än vad någon
hade kunnat föreställa sig. Det blev det år
då coronapandemin försatte hela världen i ett akut
krisläge. Pandemin kom att prägla vår vardag,
våra relationer och vår kamp för en hållbar framtid
på en frisk och levande planet.
PRECIS SOM ALLA ANDRA fick Naturskyddsföreningen på mycket kort tid ställa om sin verksamhet.
Föreläsningar, naturvandringar, konsumentupplysningar och uppvaktningar ställdes till en början in,
för att så småningom flytta över i ett annat, inte
sällan digitalt format. Medarbetarna på rikskansliet
fick hastigt byta kontorsplatser mot hemarbete vid
skriv- eller köksbord, och korta avstämningar vid
kaffeapparaten mot ”incheckningar” i Zoom eller
Teams. Inomhusaktiviteter flyttades ut och en uppsjö
med kreativa sätt att ses på avstånd etablerades.
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MÅNGA OCH LÅNGA VAR styrelsens diskussioner
om hur riksstämman skulle hanteras. Den riksstämma som skulle ha gått av stapeln i juni 2020
fick skjutas upp och ett intensivt arbete inleddes
för att möjliggöra en stämma under dessa förutsättningar. I slutet av maj 2021 ska vi äntligen hålla
vår riksstämma, för första gången i Naturskyddsföreningens historia i digital form.
DET HAR VARIT ett utmanande år. Samtidigt är

det fascinerande att se hur snabbt invanda sätt att
jobba och engagera sig kunde bytas mot nya. Det har
varit ett händelserikt år i miljöpolitiken, pandemin
till trots. Många är de miljöpolitiska utredningar
som föreningen har engagerat sig i och försökt
påverka till det bättre. Vi har ofta inbjudits att
delta som experter. Som exempel kan nämnas
skogsutredningen och strandskyddsutredningen,
två utredningar som handlat om centrala frågor

för föreningen och möjligheten att bevara och
stärka den biologiska mångfalden. I båda fallen
har vi emellertid riktat skarp kritik mot många
av utredningarnas förslag, då vi ser att de riskerar
att försvåra eller till och med underminera arbetet
för en rik biologisk mångfald i skogen och längs
våra stränder. Miljömålsberedningens utredning
om de marina miljöutmaningarna är en annan
utredning som vi har engagerat oss i. Denna har lett
fram till flera intressanta förslag. Förslaget om en
havsmiljölag är kanske det mest intressanta och
väl värt att verka för.
LJUSGLIMTARNA HAR VARIT MÅNGA , även under
detta speciella år. En självklar sådan var förstås
när Preem meddelade att de drog tillbaka sin
ansökan om utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil.
Ett stort folkligt engagemang, inte minst lokalt
genom kretsen i Lysekil, liksom en enveten kamp
i domstolarna av föreningens jurister, bidrog till
att verkligheten till slut kom ikapp. Fossila investeringar har inte någon framtid, varken i Sverige
eller internationellt.
I MÅNGA ÅR HAR FÖRENINGEN drivit ett förslag om

förbud mot bottentrålning i skyddade havsområden
och under året föreslog Havs- och vattenmyndigheten
hur ett sådant kan införas. Kampanjen Operation:

Rädda bina har inneburit fler än 11 000 räddningsinsatser och ännu fler är de som genom att handla
ekologisk mat har bidragit till att minska hoten mot
våra 270 vilda biarter. I EU:s nya kemikaliestrategi
föreslås att den skadliga kemikaliegruppen PFAS
ska förbjudas i konsumentprodukter, en kamp
som vi fört under många år. Och för den vitryggiga
hackspetten ser det bättre ut än på länge, med
ovanligt många lyckade häckningar och flera ungar
har lämnat bona. Med satsningen Hela Sverige
ställer om har vi nu riggat för ett starkt mobiliserande arbete i hela föreningen och ett viktigt
påverkansarbete i frågor som länkar till klimatkrisen och förlusten av den biologiska mångfalden.
2020 VAR ETT SPECIELLT ÅR, men trots pandemin

har Naturskyddsföreningen fortsatt att skörda
många miljöframgångar. Vi vill rikta ett stort och
varmt tack till er alla som har gjort detta möjligt!

Johanna Sandahl
Ordförande

Karin Lexén
Generalsekreterare
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Supermiljöåret
som ställdes in

2020 SKULLE JU BLI ”supermiljöåret” kantat av flera viktiga

globala möten: FN:s havskonferens i Lissabon, Internationella naturvårdsunionens bevarandekongress i Marseille,
klimatmötet i Glasgow och konferensen för biologisk
mångfald i Kunming där ett nytt ramverk för biologisk
mångfald skulle antas. 2019, de globala klimatdemonstrationernas år, skulle följas upp med konkreta beslut
vid förhandlingsborden i flera av vår tids ödesfrågor.
MEN SÅ KOM PANDEMIN och inget blev som det var tänkt.
Klimatfrågan är fortfarande på bordet. Tveklöst. Men nog
tappade frågan lite av sitt momentum 2020. Inte så konstigt
kanske. Samtidigt har världens respons på pandemin visat
att förändring är möjlig i en takt och en skala många nog
inte kunde ana. Även om det inte är på det sätt eller av de
skäl vi hade önskat, visar det att vi faktiskt kan ställa om.
Om vi nu blickar framåt mot det hållbara samhälle vi vill
se när vi har löst coronakrisen, klimatkrisen och krisen
för biologisk mångfald finns nu ett helt unikt fönster för
att bygga något bättre, istället för att gå tillbaka till det
vi hade innan.
IRONISKT NOG HÄNGER spridning av virus ihop med just
natur och miljö, då förändrad markanvändning och
förstörelse av ekosystem ökar risken för virusspridning.
Sammanställningar av tidigare virusutbrott i bland annat
Västafrika visar att minskad biologisk mångfald och
biodiversitet i våra skogsområden kan påverka utvecklingen av virus och pandemier.
SÅ GENOM ATT STÄLLA OM räddar vi inte ”bara” klimatet
och den biologiska mångfalden. Vi minskar också risken
för att drabbas av nya pandemier.

•
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Vår verksamhet

Intäkter

Naturskyddsföreningens
fem målområden

Atmosfären: Ren luft och begränsad klimatpåverkan
Landbaserade ekosystem: Livskraftig natur i skog och mark
Akvatiska ekosystem: Livfulla vatten från källa till hav
Människan: Miljökloka människor i hållbara samhällen
Föreningens resurser: En stark och inflytelserik organisation

Medlemmar

Medlemmarna utgör kraften i Naturskyddsföreningen som
folkrörelse. Alla medlemmar har möjlighet att komma med förslag,
skriva motioner och delta i föreningens verksamhet: lokalt, regionalt
och på riksnivå. Förutom medlemstidningen Sveriges Natur, får
Naturskyddsföreningens medlemmar information och program
från den lokala kretsen samt andra medlemsförmåner.

Rikskansliet

Rikskansliet har omkring 190 anställda fördelade på kontoren
i Stockholm och Göteborg. Generalsekreteraren är rikskansliets
högsta chef och anställd av riksstyrelsen. Generalsekreteraren
är högsta tjänsteman, ytterst ansvarig för kansliets arbete och
är tillsammans med ordföranden föreningens ansikte utåt.

Kretsar/länsförbund

Det finns en krets, en lokal naturskyddsförening, i så gott som
alla Sveriges kommuner. Varje krets är en självständig förening
med styrelse, budget och programverksamhet. Det finns även
länsförbund och regionala kanslier som samordnar och stödjer
projekt och verksamhet på regional nivå samt stöttar kretsar.
En del av medlemsavgiften går till kretsar och länsförbund i
form av återbäring.

190
271/24
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Medlemsavgifter,
stiftelser,
fonder, gåvor,
företagssamarbeten, Sida,
EU-medel
med mera.

•
•
•
•
•

Nätverk

Nationella nätverk 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:

Riksstämma

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 ombud för kretsar
och länsförbund röstar. Representanterna väljer också riksstyrelse,
fastslår medlemsavgiften och fyraåriga verksamhetsriktlinjer.
Under de år vi inte har stämma hålls i stället en rikskonferens.
År 2020 var ett stämmoår, men på grund av pandemin sköts
stämman upp till 2021.

Riksstyrelse

Riksstyrelsen består av 14 personer (varav en personalrepresentant samt ordförande för ungdomsorganisationen Fältbiologerna)
som tillsammans styr föreningens verksamhet i tvåårsperioder
i enlighet med riksstämmans beslut. Styrelsen fastslår budget och
verksamhetsinriktning, samt beslutar om övergripande strategier
och policyer. Föreningens generalsekreterare och medlemstidningens chefredaktör anställs direkt av styrelsen.

Sveriges Natur

Sveriges Natur är Naturskyddsföreningens medlemstidning.
Tidningen produceras enligt journalistiska principer av en
oberoende redaktion. Tidningen har en upplaga på 124 600
exemplar och en räckvidd på 180 000 läsare (Orvesto Konsument
2019:1) per utgåva. Sveriges Natur har prisats med Publishingpriset och Guldspaden för bästa journalistiska avslöjande.
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Globala
samarbeten
med stöd
från Sida

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

Rikskansliet har
arbetsplatser
i Stockholm och
Göteborg
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Målområde 1

Målområde 2

Målområde 3

Atmosfären:
ren luft och begränsad
klimatpåverkan

Landbaserade ekosystem:
livskraftig natur i
skog och mark

Akvatiska ekosystem:
livfulla vatten från
källa till hav

1.1 Minskade och hållbara
transporter
1.2 Minskade utsläpp från
konsumtion och produktion
1.3 Hållbar energiförsörjning

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

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

Mål och strategi
Med blicken på
framtiden
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Målområde 4

Målområde 5

Människan:
miljökloka människor
i hållbara samhällen

Föreningens resurser:
en stark och inflytelserik
organisation

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

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

En hållbar framtid på en frisk och levande planet – så lyder
Naturskyddsföreningens vision. Det framgår av vår framtidsstrategi.
Strategin är ett svar på de utmaningar vår planet står inför och slår
fast Naturskyddsföreningens prioriteringar till och med 2022. Verksamheten beskrivs i fem övergripande målområden som konkretiseras
med totalt 17 fyraåriga mål. Målområdena 1–3 beskriver Naturskyddsföreningens prioriteringar inom områdena atmosfär, land och vatten.
Målområde fyra fokuserar på hur samhället och människan behöver
förändras för att anpassa sig efter naturens förutsättningar. Det femte
målområdet beskriver vilka förutsättningar och resurser föreningen
behöver för att lyckas nå mål 1–4. Målen i framtidsstrategin omsätts
till mätbara effektmål och sedan till konkret verksamhet via riksföreningens budget och verksamhetsplaner.
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Målområde 1

Atmosfären:
ren luft och
begränsad
klimatpåverkan
Klimatfrågan förlorade under 2020 lite av det momentum
den hade innan pandemin bröt ut. De ofattbart stora globala
klimatdemonstrationerna 2019 ersattes av nedstängningar
och världens fokus flyttades till en ny kris. Samtidigt har
responsen på pandemin visat att snabb förändring är möjlig.
Enorma belopp går till krisåtgärder och en hel värld har på
rekordtid förändrat sina vanor. Transportsystem och konsumtionsmönster har förändrats i grunden. Även om det inte är
på det sätt vi önskat, så visar det att vi faktiskt kan ställa om.
Blickar vi framåt mot det hållbara samhälle vi vill se när
coronakrisen, klimatkrisen och krisen för biologisk mångfald
är lösta, så finns ett helt unikt fönster för att bygga något bättre
istället för att försöka återställa det samhälle vi hade innan.

Globala mål
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Atmosfären

Na
t

1 Sluta med all förbränning av fossila

ål
sm

dsförening
d
y
en
sk
r
u
bränslen i Sverige senast 2030.

2 Avveckla de klimatskadliga
subventionerna för att snabbt skifta
drivkrafterna i samhället.

3 Minska alla utsläpp, lokalt,
nationellt och globalt.

Under
202
0
1 Preemraff som skulle bli Sveriges största
utsläppare av koldioxid drog tillbaka sin ansökan
i september 2020.

2 Sedan 2018 har ungefär tre miljarder i klimatskadliga
subventioner avskaffats varje år. Ytterligare flera
subventioner för mångmiljardbelopp är för närvarande
under utredning.

1 Det görs fortfarande nya
investeringar i fossil energi
och infrastruktur.

3 Medvetenheten om konsumtionsbaserade utsläpp

2 Statliga subventioner för

har ökat och det finns idag årlig statistik över
de utsläpp som svensk konsumtion och produktion
ger upphov till och som inkluderar utsläpp i andra
länder. Flera kommuner har redan antagit mål för
konsumtionsbaserade utsläpp och arbetar aktivt
för att minska dem.

mångmiljardbelopp gynnar
fortfarande fossil förbränning
och bromsar omställningen

3 Enbart utsläppen inom landets

ag

gränser räknas och omfattas
av klimatmålen.

Situatio

id
n
ne
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Atmosfären
AP-FONDERNA

AP-fondernas
fossila innehav
snart ett
minne blott
Under året tog Första AP-fonden bort sina
investeringar i fossila bolag. Dessutom
meddelar Andra AP-fonden att de gör sig
av med sina innehav i hundratals fossila
bolag. Enorma steg åt rätt håll, men arbetet
fortsätter – fortfarande finns AP-fonder
som inte klivit på det fossilfria tåget.

D

ET HANDLAR OM ATT svenska pensionsmiljarder har

investerats i verksamhet i Kazakstan som släpper ut
giftig gas och leder till permanenta hjärnskador hos
barn. I Sydafrika gynnar svenska pensionspengar massiva
utsläpp av luftföroreningar som leder till att människor dör
i förtid. Och i Colombia har kolgruvan Cerrejón orsakat torka,
undernäring och tvångsförflyttningar för befolkningen.
Det framgick av Naturskyddsföreningens rapport Fossilfria
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Fakta | AP-fonderna
AP-fonderna är sex fristående myndigheter.
Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte
AP-fonden sysslar med inkomstpensioner.
Sjätte AP-fonden har ett uppdrag som skiljer
sig från de övriga AP-fonderna genom att den
är stängd (den hanterar inte in- och utflöden)
och endast investerar i onoterade riskkapitalbolag. Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionen, alltså den del av pensionen som
du själv kan välja.

pensioner som släpptes i januari 2020. I rapporten kunde
Naturskyddsföreningen visa att myndigheterna Första
till Fjärde AP-fonderna investerar i 89 av de 200 största
fossilbolagen i världen. Men senare kom alltså beskedet
att Första AP-fonden gör sig av med innehaven i fossila
bolag. I samband med rapportsläppet lanserades också
en namninsamling där vi uppmanade till att skriva på
för att Första till Fjärde AP-fonderna ska sluta investera
våra gemensamma pensionspengar i fossila bolag –
18 000 skrev på!
»VI VÄLKOMNAR DET HÄR fantastiska beskedet. Det sänder

en tydlig signal till finansbranschen att investeringar i
fossila bränslen inte bara eldar på klimatkrisen, utan att
de också är olönsamma«, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.
MEN ARBETET FORTSÄTTER med målet att samtliga

AP-fonder ska bli fossilfria.

•

Atmosfären

Klimatskadliga
subventioner för
mångmiljardbelopp avskaffas
Under året har föreningens arbete med
att avskaffa klimatskadliga subventioner fortsatt skörda framgångar.
Att ta bort subventioner som skadar
klimatet tillhör de mest effektiva

åtgärderna, men möter naturligtvis
hårt motstånd från intressen som
förlorar subventioner. Under 2020
bidrog Naturskyddsföreningens arbete
till att regeringen avskaffat stora delar
av subventionerna till förmånsbilar
och avskaffat nedsatt energiskatt för
fossilt uppvärmningsbränsle i industri
och företag. Detta är långsiktiga framgångar eftersom det skulle krävas
aktiva regeringsbeslut för att åter börja
subventionera. När reformerna är
genomförda full ut har de årliga

subventionerna till förmånsbilar
minskat med två miljarder och
subventionerna till fossila uppvärmningsbränslen med 600 miljoner
kronor. Under året har vi även uppmärksammat att parkering är kraftigt
subventionerad både i bostadsområden
och på kommunal mark. Föreningen
driver nu frågan att kommuner ska
ges rätt att ta betalt för parkering
på sin mark, vilket idag förhindras
av gamla regler från massbilismens
första tid.

•
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Atmosfären
PREEMRAFF

Så här ser det ut när
världen slutar använda
fossila bränslen
Preems raffinaderi i Lysekil skulle byggas ut
och därmed bli Sveriges största utsläppare
av koldioxid på obestämd tid. Så var det
tänkt. Men så blev det inte. Den 28 september
2020 drog Preem tillbaka sin ansökan. Ett
viktigt beslut som visar att fossila investeringar
inte har någon framtid i Sverige.

»

VÄRLDEN MÅSTE SLUTA med fossila bränslen helt
och hållet. Vi är mycket glada att Preem fattat det
här historiska beslutet. Det är en seger för både
klimatet och alla som har arbetat tillsammans i den här
frågan«, sa Naturskyddsföreningen ordförande, Johanna
Sandahl, efter beslutet.
NATURSK YDDSFÖRENINGEN OCH FLERA AV våra systerorganisationer har länge arbetat för att stoppa Preemraffs
utbyggnad i Lysekil, bland annat genom att driva frågan i

14

domstol och för att regeringen skulle lyfta frågan till sitt
bord. Beslutet om att dra tillbaka ansökan är ett kvitto på att
folkligt engagemang lönar sig. Det är många, inte minst
kretsen i Lysekil och Naturskyddsföreningens jurister,
som under många år har protesterat mot utbyggnaden.
BESLUTET VISAR OCKSÅ att det är den sviktande marknaden för fossil energi i kombination med politiska beslut som
stimulerar förnybara drivmedel som har fått företaget att
backa. För att klara det svenska miljömålet om begränsad
klimatpåverkan och Sveriges åtaganden enligt Parisavtalet
behöver verksamheter som tillverkar fossila bränslen
avvecklas. Naturskyddsföreningen anser att all användning av fossila bränslen bör förbjudas i Sverige från år 2030.
»DET ÄR BRA ATT PREEM i stället planerar för att öka

produktionen av förnybara drivmedel. Samtidigt får sådana
investeringar inte försvåra arbetet med Sveriges miljömål.
Biodrivmedlen måste vara hållbara ur flera perspektiv«,
säger Johanna Sandahl.

•

Atmosfären

Fakta | Många turer innan Preem drog
tillbaka sin ansökan
Preem fick i första instans tillstånd att
bygga ut oljeraffinaderiet Preemraff
i Lysekil. Utsläppsökningen skulle göra
Preemraff till den enskilda anläggning
som släpper ut mest koldioxid i Sverige
och tillståndet skulle dessutom gälla
på obestämd tid. Naturskyddsföreningen överklagade därför Mark- och
miljödomstolens tillstånd under 2018,
deltog i huvudförhandlingen i Markoch miljööverdomstolen 2020 och
verkade också för att regeringen skulle
pröva fallet. Domstolen kom fram till
att tillståndet inte kunde stoppas utifrån
miljöbalken. Frågan hade lyfts till
regeringens bord, när Preem den
28 september 2020 meddelade att
de drar tillbaka sin ansökan.

1,7 milj
Preems tillbakadragna ansökan om
utbyggnad besparar atmosfären 1,7
miljoner ton koldioxid varje år.

KONSUMTIONSBASERADE UTSLÄPP

Viktiga steg mot minskade
konsumtionsutsläpp i
andra länder
Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, alltså de
utsläpp som svenskarnas konsumtion ger upphov till även i
andra länder, har länge flugit under radarn. Det här är en fråga
som Naturskyddsföreningen drivit länge, men under hösten
2020 meddelade regeringen att de gett Miljömålsberedningen
i uppdrag att ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan
från konsumtionsutsläpp. Naturskyddsföreningen välkomnar detta och hoppas på skarpa mål och styrmedel som kan
ta även de konsumtionsbaserade utsläppen till nära noll
senast 2040. Av svenskarnas utsläpp sker mer än hälften
utomlands, vilket gör att konsumtionsbaserade utsläpp är
helt nödvändiga att inkludera för att få till en omställning
på riktigt. Genom att bara fokusera på inhemska utsläpp
kan Sverige framstå som något av ett föregångsland i omställningen – när vi tittar på de totala utsläppen målas en
helt annan bild upp. Den genomsnittlige svensken genererar,
konsumtionsbaserade utsläpp inräknat, ungefär åtta ton
koldioxid. Varje år.

•

7 ton/år

För att nå 1,5-gradersmålet behöver utsläppen från konsumtionen
minska med sju ton per person och år. (Naturvårdsverket)

15

Målområde 2

Landbaserade
ekosystem:
livskraftig natur
i skog och mark
Biologisk mångfald och friska ekosystem är en förutsättning för att
klara framtidens klimatutmaningar. För många bestod pandemiåret
2020 av minskade sociala kontakter, mer hemarbete, digitala möten,
men också mer tid ute i naturen. 2020 var också året då EU antog
en ny strategi för biologisk mångfald – ett stort kliv i rätt riktning.
Men en strategi kommer inte i sig minska utarmningen av den
biologiska mångfalden. Ramverket finns på plats, nu är det upp till
bevis för Sverige och andra EU-länder att göra konkret miljönytta.

Globala mål
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Landbaserade
ekosystem

Si
t

dag
i
n
e
it on
ua
1 Mer mark behöver ett varaktigt skydd
för att bevara biologisk mångfald.

3 Långt fler våtmarker, gräsmarker och skogar
behöver restaureras och återskapas för att gynna
den biologiska mångfalden och för att binda in
mer kol i marken.

4 Många arter är i behov av åtgärder för att uppnå

Un
de

så kallad gynnsam bevarandestatus. Vårt arbete
med vitryggig hackspett är ett exempel.

1 Ett hållbart nyttjande av land-

ål
sm

jordbruk behöver förändras så att det inte eroderar
ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Na

2 Utnyttjandet av våra naturresurser i skogs- och

ddsförening
y
k
en
rs
u
t
baserade ekosystem som tar
hänsyn till biologisk mångfald
och sociala och kulturella värden.

2 Skyddade och bevarade arter,
populationer och värdefulla
områden.

20
0
r2
1 Statsfinansieringen till skydd och skötsel av
områden med höga naturvärden ökade.

2 EU har antagit en ny strategi för biologisk
mångfald med målet att skydda 30 procent
av ekosystemen. Inom Tid för våtmark har
22 nya våtmarksprojekt fått stöd.

3 11 407 räddningsinsatser inrapporterades
under kampanjen Operation: Rädda bina.
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Landbaserade
ekosystem

Historisk
möjlighet att
rädda naturen
I oktober 2020 gav EU:s miljöministrar sitt
stöd till strategin för biologisk mångfald
2030. Nu har Sverige och alla andra
EU-länder en historisk möjlighet att rädda
våra ekosystem. Strategin innehåller bland
annat mål om ett effektivt skydd av minst 30
procent land och hav. Strategin tar också
initiativ till att ta fram bindande mål för att
återskapa viktiga naturmiljöer.

»

LÄGET FÖR DEN BIOLOGISK A mångfalden i världen
är mycket allvarligt. Att Sverige och övriga EUmedlemsländer nu gett sitt stöd till EU:s nya strategi
för biologisk mångfald är något vi välkomnar och som gör det
möjligt att driva på arbetet och fokusera på genomförandet»,
säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.
EUROPEISK A MILJÖBYRÅNS RAPPORT The State of Nature in
the EU som lanserades i oktober tog tempen på naturen i
Europa. Det blev en väckarklocka – 81 procent av livsmiljöerna och över 60 procent av arterna inom EU bedöms vara i
dåligt skick.
RAPPORTEN LYFTER BLAND ANNAT intensivt jordbruk,

ohållbart skogsbruk och stadsutbredning som de främsta
orsakerna. Men enligt rapporten är det möjligt att vända
trenden genom att kombinera naturvårdsinsatser med att
bland annat förändra hur vi konsumerar och producerar mat.
NU ÄR DET UPP TILL BEVIS för Sverige och övriga EU-länder
att prioritera insatser som restaurering, hållbart brukande
och effektivt skydd av arter och livsmiljöer de kommande
tio åren. Frågan genomsyrar samtliga politikområden och
alla sektorer, och är central för att nå de globala målen för
hållbar utveckling.

•
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Landbaserade
ekosystem

Statlig skogsutredning
riskerar att försvåra
skyddsarbetet
I november överlämnades skogsutredningen
till regeringen. Utredningen hade bland annat
i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder
för att Sverige ska kunna följa internationella
åtaganden om biologisk mångfald. Men
istället för att leverera lösningar på de största
kriser vi står inför riskerar resultatet av den
statliga utredningen att försvåra arbetet med
en effektiv naturvård i skogen.

N

ATURSK YDDSFÖRENINGEN MEDVERK ADE med en
expert i utredningen och vi kan konstatera att
många av förslagen i utredningen riskerar att slå
hårt mot flera av skogens värden. Bland annat kan de leda
till att allmänhetens insyn i skogsbruket minskar, att
kunskapen om skogars naturvärden urholkas och att det
formella skyddet av skog blir ineffektivt. Fler än 2 000 skogslevande arter är upptagna på den nationella rödlistan –
för dem är framtiden osäker. Det största hotet mot många
av dessa arter är avverkning. Ändå fortsätter skyddsvärda
skogar att avverkas. Utredningens förslag om att sluta
registrera nyckelbiotoper i samband med en så kallad
avverkningsanmälan riskerar leda till att ekologiskt
viktiga områden avverkas innan de ens upptäcks.
UTREDNINGEN INNEHÖLL OCKSÅ vissa ljusglimtar,
till exempel förslaget om ett vetenskapligt råd för biologisk
mångfald i skogen samt att utredningen tydliggör det
kunskapskrav i miljöbalken som redan gäller för skogsbruket. Vi välkomnar också förslaget om att fjällnära skogar
med höga naturvärden ska skyddas. Men trots dessa bra
och viktiga förslag saknas helhetslösningar för målkonflikterna i skogen.
»OM VI SK A NÅ MILJÖMÅLEN i skogen behöver staten bygga

vidare på det miljömålssystem vi redan har och ta utgångspunkt i kunskap om de faktiska biologiska behoven«, säger
Naturskyddsföreningens ordförande, Johanna Sandahl.

•
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Landbaserade
Ren luft och begränsad
ekosystem
klimatpåverkan

Hopp om ökad
hållbarhet
inom jordbruket
EU:s gemensamma jordbruks- och
landsbygdspolitik, (CAP), är den största
posten i EU-budgeten. 600 miljarder
kronor betalas ut till lantbruket varje år,
vilket motsvarar cirka 40 procent av
EU:s totala budget. Under året har
arbetet pågått med att ta fram en ny
strategisk plan för hur CAP ska rullas
ut i Sverige. Jordbruksstöden har en
avgörande betydelse för förutsättningarna att bedriva ett hållbart jordbruk
och att styra mot minskad klimatpåverkan, minskade gifter och stärkt
biologisk mångfald i odlingslandskapet. Här är vi aktiva och för dialog
med politiska partier och branschens
olika aktörer i syfte att de kommande
jordbruksstöden ska resultera i ökad
hållbarhet inom jordbruket.

•

Operation: Rädda bina – årets kampanj
I kampanjen Operation: Rädda bina som 2020 genomfördes för tredje året lanserades en ny räddningsinsats:
Byt till eko. Runt en ekologisk gård finns upp till
30 procent fler arter av växter och djur. Här trivs bin,
humlor, fjärilar och andra pollinatörer. Inom det
ekologiska jordbruket används inga naturfrämmande
kemiska bekämpningsmedel. Det leder till större
artrikedom och blommande landskap, vilket innebär
mer föda till bina eftersom det finns fler blommor att
pollinera. Övriga räddningsinsatser uppmanade till
att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga
blommor eller bygga vildbihotell. Alla som rapporterade
in en räddningsinsats fick en påse med ängsfröer hem
i brevlådan. De rapporterade räddningsinsatserna
utgör också ett viktigt underlag i den medborgarforskning som bidrar med kunskap om hur vi kan gynna
den biologiska mångfalden. Totalt inrapporterades
11 407 räddningsinsatser, varav 6 886 ekoinsatser.
Kommuner kan göra viktiga insatser för att främja
biologisk mångfald. I Naturskyddsföreningens
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rankning av Sveriges bivänligaste kommun tog
Helsingborg en mycket hedrande förstaplats, följd av
Göteborg, Motala och Lomma.
Den här kampanjen sätter ljuset på det akuta läget
för vilda bin och andra pollinatörer. Bara i Sverige är
en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna.
2020 utsågs Operation: Rädda bina också till årets
kampanj av Giva Sverige, branschföreningen för
tryggt givande.

•

11 407
Så många räddningsinsatser inrapporterades under
kampanjen Operation: Rädda bina 2020.

Landbaserade
ekosystem

Ett bra år för
vitryggen

I Värmland fanns en bekräftad
häckning. I Uppland/Gästrikland
har fyra häckningar bekräftats.
Positiva nyheter kommer även
norrifrån med en bekräftad häckning i Umeå. Vidare placerade
Naturskyddsföreningen i juli
ut åtta vitryggiga hackspettar
i Dalarnas län.

Naturskyddsföreningen driver
sedan 30 år ett projekt för att rädda
den hotade vitryggiga hackspetten
i Sverige. Under 2020 bekräftades
sex häckningar runtom i landet.

Piratskeppet,
Timmerholken
och Övervakaren
tog hem SM i
fågelholk

•

Likt många andra av våra utåtriktade
aktiviteter behövde SM i fågelholk
coronaanpassas och omröstningen
skedde därför digitalt. En nyhet för
2020 var att tre vinnare utsågs i olika
ålderskategorier. Totalt tävlade
402 fantastiska holkar från 51 skolor
i 40 kommuner.
Vinnarna av 2020 års SM i fågelholk:

• Förskola–årskurs 3: ”Piratskeppet”.
•

Klass 3, Sörbyskolan i Gävle (27
procent av rösterna i kategorin).
Årskurs 4–6: ”Timmerholken”.
Klass 6, Västerhaninge Montessoriskola (34 procent).

• Årskurs 7–9 & gymnasiet: ”Över-

vakaren”. Klass 9B och 9C, Malmslättsskolan i Tokarp (32 procent).

• Ett specialpris för särskilda insatser

för fåglarna går till årskurs 3 på
Stocksätterskolan i Hallsberg med
motiveringen: ”Ambitiöst och fint
arbete med att förstå mer om fåglar
och hur de har det i naturen. Med flera
olika studiebesök som ringmärkning
och uppsättning av holkar”.

•

Hög tid att
ta hand om
våtmarkerna
Våtmarker bidrar med många
ekosystemtjänster. Bland annat
kan de fungera som näringsfällor och kolsänkor, bidra till
grundvattenbildning och ge mer
stabila flöden i vattendragen.
Det är därför ett stort problem att
våtmarkerna i Sverige minskar.
I Naturskyddsföreningens
projekt Tid för våtmark kan
kretsar och länsförbund ansöka
om medel för att till exempel
restaurera och förvalta våtmarker men också att sprida information, öka kunskapen om
våtmarker och folkbilda. Under
2020 beviljades rekordmånga
ansökningar om stöd för
våtmarksprojekt – 22 stycken.
Totalt för åren 2018–2020 har
föreningen beviljat stöd på totalt
omkring tre miljoner kronor till
fler än 30 våtmarksprojekt.

•
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Målområde 3

Akvatiska
ekosystem:
livfulla vatten
från källa till hav
Våra vatten – världens största ekosystem – är i kris.
Överfiske och destruktiva fiskemetoder gör att de vanligaste
matfiskarna håller på att ta slut. Den effektiva men skadliga
fiskemetoden bottentrålning är fortfarande tillåten i Sverige,
även i skyddade havsområden, med allvarliga resultat för
bottenlevande djur och växter. Men frågan rör på sig – under
2020 föreslog Havs- och vattenmyndigheten ett generellt
förbud mot bottentrålning i skyddade havsområden och
regeringen har avsatt budget för genomförandet. Miljögifter
är en annan stor utmaning för haven. PFAS, som egentligen
är mer än 4 000 olika ämnen, är svåra för både naturen och
människokroppen att bryta ned. Enligt EU:s nya kemikaliestrategi som antogs 2020 kommer PFAS och hormonstörande
ämnen att förbjudas i till exempel leksaker, kosmetika,
tvättmedel, livsmedelsförpackningar, textilier och brandskum
– det viktigaste som hänt på kemikalieområdet i EU på
över tio år.

Globala mål
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Akvatiska ekosystem

2 I Sverige har vi haft ett starkt strandskydd
som värnar strandzonens växter och djur,
både på land och i vatten. I enlighet med
det så kallade januariavtalet tillsattes en
utredning för att se hur det kunde bli lättare
att bygga strandnära på landsbygden.

S i tu a tio n e

a
n id

1 Särskilt farliga ämnen är

l
må

släppts ut i vår omgivning, vilket gör att de nu
återfinns i djur, växter, marken, dricksvattnet
och i oss människor. Användningen av ett
fåtal PFAS har begränsats, men de flesta
används fortfarande.

Na
tu

1 Under en lång tid har miljögifterna PFAS

ddsföreningen
y
k
s
rs
reglerade i lagstiftning eller
på frivillig basis utfasade vid
produktion och i produkter.

2 Förstärkt strandskydd i områden
med höga naturvärden eller som
är starkt exploaterade samt
striktare tillämpning.

g

Under 2020

1 EU-kommissionen lanserade sin nya
kemikaliestrategi under 2020, där ett av
målen är att fasa ut alla PFAS som grupp
med undantag för nödvändig användning.
Detta behöver ske skyndsamt.

2 Strandskyddsutredningen presenterades
i slutet av 2020. Om utredningens förslag går
vidare och blir ny lag kommer stora områden
som tidigare skyddats plötsligt att stå utan
skydd och det blir betydligt svårare att
uppnå miljömålen.
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» Vi tycker att det viktigaste nu är att
regeringen tar förslaget om en havsmiljölag vidare för en sammanhållen
havsmiljöpolitik. Men det är tillsammans
med de övriga åtgärderna som lagen
faktiskt kan göra skillnad för livet
under ytan. Det är det som räknas.«
Karin Lexén.

Ny havsmiljölag –
ett rejält kliv framåt
Naturskyddsföreningen ser positivt
på Miljömålsberedningens förslag för
att förbättra situationen i haven. Bland
annat föreslås en ny havsmiljölag – ett
stort steg framåt för en bättre havsmiljö.
Lagen skulle öka kraven på regeringen
att ta ansvar för havspolitiken. Naturskyddsföreningen välkomnar också
förslaget om ett utökat och förstärkt
skydd för havet.

»

DET BÄSTA ÄR ATT det nu kan skapas en helhetssyn
gällande havspolitiken. Havsmiljölagen och det
förstärkta skyddet av havet är mycket bra förslag
inom ramen för politiken. Nu gäller det att förslagen blir
verklighet«, säger Karin Lexén, generalsekreterare på
Naturskyddsföreningen.
SVERIGE NÅR INTE upp till miljömålen för havet och det
krävs stora insatser och ett helhetsgrepp för att komma
tillrätta med problem som övergödning, sinande fiskbestånd
och effekter av klimatförändringarna. Naturskyddsföreningen välkomnar den helhetssyn på havspolitiken som nu
föreslås, inklusive förslaget om utökat och förstärkt skydd
av haven. I Miljömålsberedningens förslag ska 30 procent
av haven skyddas till 2030, varav en tredjedel ska vara strikt
skyddade områden.
MEN NATURSK YDDSFÖRENINGEN ser också vissa brister
i förslaget. Bland annat saknar föreningen en skatt på
mineralgödsel för att minska övergödningen samt en
hastighetsbegränsning av fritidsbåtar i grunda områden.
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•

Akvatiska ekosystem

30/30/30

Såväl i Sverige som i EU och globalt
driver Naturskyddsföreningen
och andra miljöorganisationer att
30 procent av hav och 30 procent land
ska vara skyddade områden till år 2030.
Det har nu antagits i EU:s strategi för
biologisk mångfald och diskuteras
på högsta nivå under FN:s konvention
för biologisk mångfald.

PFAS i två miljoner
svenskars dricksvatten
PFAS är en grupp ämnen skapade för att
stöta bort fett, smuts och vatten. Det har
i djurstudier visat sig att vissa PFAS kan
ha negativa effekter på reproduktion,
immunsystem, sköldkörtelhormoner
och lever. Andra är misstänkt cancerframkallande. Det var därför alarmerande när vi upptäckte att över två
miljoner svenskar har förhöjda värden
av PFAS i sitt dricksvatten. De drabbade
kan inte dricka sitt dagliga behov av
vatten utan att överskrida eller riskera
att överskrida halter som långsiktigt
kan riskera hälsan. Det framkom i vår
undersökning av data från vattenverk

på 42 platser i Sverige. EU:s gränsvärden
baseras endast på fyra av de 4 700
PFAS-ämnen som finns på marknaden.
2020 tog EU ett jättekliv i förbudet
mot PFAS i och med en ny kemikaliestrategi som uppmanar till ett förbud
mot PFAS och hormonstörande ämnen
i konsumentprodukter som leksaker
kosmetika, tvättmedel, livsmedelsförpackningar, textilier och brandskum.
Den nya strategin är det viktigaste som
hänt inom kemikalieområdet i EU
på över ett decennium. Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer i Europa har länge arbetat för

att få bort PFAS. Nu fortsätter arbetet
för att strategin ska förverkligas så
snart som möjligt. Sverige har alla
möjligheter att gå före och visa hur man
praktiskt kan utforma ett nationellt
PFAS-förbud.

•

2 milj

Fler än två miljoner svenskar har förhöjda
värden av PFAS i sitt dricksvatten, vilket kan
riskera den långsiktiga hälsan.
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Arbetet för
att stoppa
bottentrålning
i skyddade områden ger resultat
Bottentrålning är en effektiv fiskemetod. Men dess negativa inverkan
på livet i och kring havsbotten är
enorm. Trots att metoden förstör
havsbotten och hotar den biologiska
mångfalden är den idag tillåten i
flera havsområden – till och med
i så kallade skyddade områden.

Ny utredning hotar
allmänhetens tillgång till stränder

Vi uppmanar regeringen:

I slutet av året presenterades en ny
strandskyddsutredning. Naturskyddsföreningen ingick i expertgruppen och
kämpade för ett fortsatt starkt strandskydd, men ser allvarligt på de förslag
som bland annat skulle innebära att
strandskyddet helt eller delvis ska
kunna upphävas i stora områden. Ett
försvagat strandskydd vore förödande
för de många organismer i vattnet och i
strandzonen som är helt beroende av
orörda strandnära livsmiljöer – bland
annat som barnkammare åt fiskar.
Förutom att värna den biologiska
mångfalden är strandskyddet ett
viktigt skydd mot effekterna av
extrema skyfall, översvämningar och
andra klimatrelaterade väderförändringar, eftersom reglerna styr bort ny
bebyggelse från den känsliga vattenlinjen. Strandskyddet är dessutom en
viktig del av allemansrätten.

» Att allmänhetens intresse av att
kunna uppleva orörda stränder
ska väga tungt vid strandskyddsbeslut, särskilt i tätort och
tätortsnära områden.

26

» Att inte genomföra utredningens
förslag innan det i enlighet med
direktivet har utretts vilka långsiktiga behov som finns av ett förstärkt
strandskydd.

» Att en proposition utformas så att
lättnader i strandskyddet begränsas
till glesbygd och inte tillåts omfatta
kust- och skärgårdsområden, vissa
större sjöar och inte heller områden
i närheten av tätorter.
» Att det generella strandskyddet
vid små sjöar och vattendrag
inte upphävs.

Uppmaningen undertecknades av Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF,
Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen
och Sportfiskarna i Svenska Dagbladet den
14 december 2020.

Frågan om att införa ett förbud mot
bottentrålning har engagerat många
i föreningen. Vi välkomnar därför Havsoch vattenmyndighetens förslag om
ett förbud mot bottentrålning i skyddade havsområden. Regeringen har
redan avsatt budget för att genomföra
detta. Vi har jobbat många år för precis
just det här. Nu är det upp till regeringen att se till att förslaget verkligen
innebär ett ordentligt skydd.

•
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Sverige måste
ta hand om sin
enda val

Läkemedel hör inte
hemma i naturen

Tumlaren är den enda val som regelbundet befinner och fortplantar sig i
svenska vatten. Arten är akut hotad och
det finns bara några hundra individer
kvar i Östersjön. Sverige lever inte upp
till åtaganden i vare sig EU:s art- och
habitatdirektiv eller EU:s gemensamma
fiskeripolitik för att skydda tumlaren.

Tillsammans med paraplyorganisationen Coalition Clean Baltic har Naturskyddsföreningen arbetat med frågan i
många år. Det är därför glädjande att
EU-kommissionen under 2020 inledde
ett ärende mot Sveriges hantering av
tumlaren. Ett viktigt steg mot riktigt
skydd.

Läkemedel är livsviktiga för oss
människor, men de aktiva substanserna har börjat förorena våra vatten.
Genom att fortsätta att köpa in och
konsumera läkemedel helt utan
hänsyn till miljön bidrar vi till föroreningar och antibiotikaresistens,
även i de länder där läkemedlen
tillverkas. I Sverige sprids läkemedel
till miljön främst när de används,
via avloppen, eftersom många av
våra kommunala och enskilda

avloppsreningsverk fortfarande
inte är anpassade för att rena bort
ämnen från läkemedel. I regeringens
höstbudget avsattes pengar till
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket för att de ska införa en
miljöpremie vid inköp av antibiotika
i generikautbyte – alltså när apoteken
erbjuder ett likvärdigt men billigare
läkemedel. Ett litet men mycket
viktig steg föratt ställa miljökrav
på läkemedel.

•

•
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Målområde 4

Människan:
miljökloka
människor i
hållbara samhällen
Även om 2020 inte blev vad någon önskade sig, står det nu
klart att vi faktiskt kan ställa om. Och vi kan göra det fort.
En av de största utmaningarna är våra ohållbara konsumtionsmönster. Här kan och behöver Sverige gå före.
Pandemin påverkade vårt sätt att konsumera – e-handeln
var på stark frammarsch redan innan pandemin, men tog
ett jättekliv och ökade med närmare 40 procent under
förra året. Naturen kom att spela en större roll i många
människors liv under 2020. Hemarbete, social distansering
och digitala möten gjorde att naturen blev en viktig plats
för återhämtning och umgänge. När vi nu blickar framåt
mot ett hållbart samhälle finns en unik möjlighet att bygga
något bättre snarare än att gå tillbaka till det vi hade innan.
Vi behöver bland annat bli bättre på att laga, fixa, reparera,
återvinna och återbruka – här finns massor att göra.

Globala mål
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1 Fler barn och unga, samt deras
vuxna, behöver lära känna och
vistas i naturen.

utveckling behöver intensifieras.

Nat
ur

3 Våra konsumtionsmönster ger
stora utsläpp av växthusgaser
i Sverige och utomlands.
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2 Skolans arbete med hållbar

1 Ökad kunskap om och
tillgång till naturen.

2 Främja och följa upp lärande

för hållbar utveckling i skolan.

3 Verka för mer hållbara
konsumtionskulturer.

1 Något färre träffar med Natursnoksgrupper (målgrupp

3–10 år) hölls 2020. De digitala utbildningsplatserna för
Natursnoksledare fylldes däremot snabbare än vanligt.

2 I vårt skolprogram för högstadiet medverkade

högstadieskolor från hela landet i ämnesövergripande
skolarbete kring hållbar utveckling. I projekt som Mer
friluftsliv i skolan och det nya projektet Skolträdgården
vistas barnen i naturen och lär sig bland annat om vikten
av biologisk mångfald.

3 Fler än 70 kretsar deltog i Miljövänliga veckan, som trots
pandemin kunde arrangeras. Fokus var Slutslängt!
Vår egen miljömärkning Bra Miljöval fyllde 30 år.
Klädbytardagen ställdes in på grund av pandemin.
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» Jag vill än en gång förmedla
min tacksamhet för detta
fantastiska program. Det gav
tröst åt min klimatångest,
mening, självförtroende och
minnen för livet. Hade aldrig
fått mitt drömjobb om det inte
vore för programmet! Det var
pusselbiten som saknades.«
Anonym deltagare
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IDEELLA TRAINEER

Sofia tar hjälp
av naturen

Naturskyddsföreningens
ideella traineeprogram

• Naturskyddsföreningens ideella trainee-

program är ett ettårigt program för unga
personer (20–30 år) som vill öka sitt
engagemang i Naturskyddsföreningen.
Genom att attrahera unga engagerade med
en bredd av kompetenser och bakgrunder
syftar programmet till att bygga långsiktigt
engagemang och en stark folkrörelse.

Sofia Jonsson, 29 år från Linköping, anordnade
i samarbete med Stockholmskretsen under
vintern 2020 en mindfulnessgrupp för aktiva
inom Naturskyddsföreningen. Under fem veckor
träffades gruppen en kväll i veckan i friluftsområdet Stora Skuggan i Stockholm. Fokus låg
på närvaro- och återhämtningsstrategier med
naturen som redskap. Mindfulnessgruppen
var en del av Sofias arbete som ideell trainee
på Naturskyddsföreningen. Här berättar
hon lite mer om mindfulness och det ideella
traineeprogrammet.
1. VAD ÄR MINDFULNESS?

När du praktiserar medveten närvaro, eller mindfulness,
fattar du ett beslut: Jag vill välkomna mina upplevelser, från
de mest obetydliga till de mest överväldigande. Jag vill göra
det med nyfikenhet och omsorg om upplevelserna och utan
att hålla fast eller hålla ifrån mig någonting.

• 2020 deltog 24 personer från hela landet

i programmet. Alla ideella traineer studerar
eller arbetar och genomför traineeprogrammet på sin fritid. Traineerna deltar i sex
utbildningstillfällen på rikskansliet under
perioden augusti–april. Mellan träffarna har
de i uppdrag att lära känna sin lokala krets
och delta i olika aktiviteter som arrangeras
samt får även i uppdrag att genomföra
projekt eller andra insatser i samarbete
med andra ideella inom föreningen.

• Traineernas projekt skiljer sig åt och kan

till exempel handla om att arrangera en
föreläsningsserie, studiecirkel, klädbytardag
eller starta en lokal skogsgrupp.

med Stockholmskretsen byggde till stor del på att jag deltog
i möten och skapade personliga relationer. Erfarenheten
av att hålla kursen gav mig även modet att starta eget och
se en framtid inom främjandet av naturen, vilket jag tror
är viktigt för hållbart miljöarbete – för att inte nämna den
psykiska hälsan.

•

2. VARFÖR VILLE DU BLI IDEELL TRAINEE HOS
NATURSK YDDSFÖRENINGEN?

Jag var intresserad av att hitta ett sammanhang inom
miljörörelsen i Sverige. Jag hade spenderat åtta år utomlands
och bland annat forskat om klimatångest, när möjligheten
att ansluta sig till traineeprogrammet kom upp tvekade jag
inte att söka. Min önskan var att knyta kontakter och på
ett konkret sätt bidra med min kunskap om klimatångest
liksom återhämtning inom miljörörelsen. Genom traineeprogrammet såg jag också möjligheter att lära mig mer om
gräsrotsrörelsen, men även om påverkansarbete i Sverige
och internationellt.
3. VAD JOBBAR DU MED?

Jag arbetar som leg. psykolog inom specialistpsykiatrin
i Östergötland. Är dessutom miljösamordnare i en större
vårdorganisation. Jag arbetar även på uppdrag av klimatpsykologigruppen.se och är i färd med att starta eget med
inriktning på just naturterapi.
4. HAR DU KUNNAT ANVÄNDA ERFARENHETERNA
FRÅN IDEELLA TRAINEEPROGRAMMET I DITT JOBB?

Något av det viktigaste jag lärde mig var att dyka upp och
skapa kontakter på plats. Det goda samarbete jag hade
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Sluta släng!
Under 2020 års upplaga av Miljövänliga
veckan deltog, trots pandemin, drygt
70 kretsar för att sprida budskapet
att dela mera och fixa prylar. Fokus
för veckan var Slutslängt – en ny
delkampanj med syfte att påverka
landets återvinningscentraler att göra
det enklare att lämna funktionsdugliga
prylar till återbruk. På fler än 20 platser
var kretsar ute och pratade återanvändning på återvinningscentralerna samt
skrev medborgarförslag och insändare
för att påverka kommunen att bli bättre
på återbruk. I Örebro hölls en sakbytardag och Arjeplog hade ett helt veckoprogram om återbruk med loppisar.
I Stockholmsförorten Bagarmossen
ordnades klädbytardag och på en
förskola i Höganäs hade barnen Fixa
grejen-verkstad. I Kalmar var det
digital slow fashion-föreläsning på
nätet i samarbete med Studiefrämjandet och i Alvesta, Växjö och Kumla
spreds ordet om återbruk på olika sätt.
Bara för att nämna några exempel.

•

Fakta
450 000 ton saker slängs helt i onödan.
Varje år. Det är en fjärdedel av det som
slängs på Sveriges återvinningscentraler.
På nästan hälften av återvinningscentralerna finns ingen möjlighet att lämna
saker och möbler till återanvändning.
Naturskyddsföreningen anser att
återvinningscentralerna bör:
1. Ha minst en station för återbruk
på varje återvinningscentral.

2. Fråga alla besökare om de har något
som kan återbrukas.
3. Skylta tydligt var det går att lämna
till återbruk.
4. Ha personal som guidar besökare
att slänga färre saker.
5. Samarbeta med organisationer, lokala
butiker och verksamheter som kan ta
emot och sedan sälja prylarna inom
återvinningscentralens område.

Overshoot
Day

Konsumtion, produktion och
flygresande minskade under pandemiåret 2020 och Earth Overshoot Day
inföll den 22 augusti, nästan en
månad senare än 2019.
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Klädbytardagen
inställd
Den årligt återkommande
Klädbytardagen ställdes in under
2020 med anledning av pandemin.

Människan

SKOLA

På väg mot en
hållbar framtid
Naturskyddsföreningens skolverksamhet är en viktig del i miljöarbetet och
föreningen samverkar med kommuner,
skolor, universitet, forskare och civilsamhällesorganisationer samt ingår
i olika nätverk inom lärande för hållbar
utveckling. I vårt skolprogram för
högstadiet, i samarbete med Ikea,
medverkar högstadieskolor från hela
landet i ämnesövergripande skolarbete
kring hållbar utveckling i kombination
med studiebesök. Under läsåret
anordnades 101 möten mellan högstadieklasser och personal på Ikeavaruhus på temat hållbarhet – 73
kunde hållas fysiskt och 28 genomfördes digitalt.

Det nya skolmaterialet Skolträdgården
stöttar lärare i att ta in odling, biologisk
mångfald och ekologiska samband
i undervisningen både i klassrummet
och utomhus. Samtliga elever i årskurs
fyra på Vårfruskolan i Lund har under
året varit testpiloter för att utveckla
pedagogisk odling på skolans egen
kolonilott.

Mer friluftsliv i skolan är en kostnadsfri
fortbildning om friluftsliv som utgår
från läroplanen och äger rum under
två heldagar i ett lättillgängligt naturområde. På grund av pandemin fick
tre tillfällen ställas in. Det gjorde att
antalet deltagare under 2020 landade
på 254, något färre än året innan.
Naturskyddsföreningen har drivit
Mer friluftsliv i skolan sedan 2013 och
totalt nått 2 812 deltagare.

•

Naturfalken
online
Naturskyddsföreningens digitala
”simborgarmärke” i artkunskap
lanserades våren 2020, mitt under
pandemin. Från maj till november
valde besökare på vår webbplats
att göra Naturfalken online hela
27 451 gånger.

•

Smittsäkra
snokträffar
Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Under pandemiåret
2020 var det många som hittade
ut i naturen. De digitala utbildningarna för natursnoksledare gick för
högtryck. Medan ett tiotal natur-

snoksgrupper tog paus under året,
hittade andra på kreativa lösningar
för att arrangera träffar. I bland
annat Sunnemo, Lerum och Örebro
löstes detta genom att alla aktiviteter ägde rum familjevis. Natursnoksgruppen i Trelleborg gav
också tips på hur en coronasäker
träff kan läggas upp, bland annat
genom att låta en tipsrunda sitta
uppe hela dagen.

•
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Det här är
Bra Miljöval

BRA MILJÖVAL

Åtgärder i å för
ökad biologisk
mångfald
Emån rinner genom delar av Småland och
mynnar ut i Kalmarsund. Här finns en lång
tradition av att utvinna vattnets kraft, vilket
fått negativ inverkan på åns ekosystem.
För att förbättra livsmiljön för växter, fiskar
och annat djurliv i och omkring Emån fick
Länsstyrelsen i Kalmar ekonomiskt stöd
från Bra Miljöval miljöfond.

E

MÅN ÄR ETT AV de vattendrag som har påverkats
negativt av utvinning av vattenkraft. Stenblock och
grus har forslats bort i syfte att styra och leda om det
strömmande vattnet. Dessa ingrepp ledde till att stora
naturvärden gick förlorade – unika bestånd av fisk och andra
arter har försvunnit från flera områden. Med ett bidrag på
600 000 kronor från Bra Miljöval miljöfond gjordes därför
viktiga insatser för att restaurera åns ekosystem. Åtgärderna
innebar bland annat att sten, grus och sand fördes tillbaka
i syfte att återskapa naturliga miljöer med god ekologisk
funktion. Projektet höll på i fem år och avslutades 2020.
» TACK VARE ÅTGÄRDERNA fick ån tillbaka naturligt ström-

mande vatten och nya lek- och uppväxtområden för fisk«,
berättar Tobias Borger, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen
i Kalmar län.
EFFEKTEN PÅ LAX OCH ÖRING är tydlig. 2017 och 2018 fanns
ingen laxfisk i den här delen av ån, men under både 2019 och
2020 återfanns här ett 50-tal laxyngel. Även öring verkar nu
vilja komma tillbaka och fåglar som strömstare, forsärla och
kungsfiskare har visat sig i området, vilket vittnar om en rik
fisk- och insektsfauna.
MILJÖFONDEN BASERAS PÅ avsättningar från alla elbolag
som säljer el märkt med Bra Miljöval.

•
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Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens
egen miljömärkning. Märkningen
underlättar att göra miljösmarta val,
både vid köp och produktion. Företag
ansöker om licens för en produkt
eller tjänst utifrån de kriterier som
Bra Miljöval har satt upp. Kriterierna
är strikta och utvecklas ständigt.
Bra Miljöval genomför också årliga
kontroller för att granska att licenstagarnas produkter uppfyller kriterierna.

Människan

Bra Miljöval finns för
följande produktområden

• Biobränsle
• Budtransporter
• Elenergi
• Fjärrvärme
• Försäkringar
• Godstransporter
• Kemiska produkter
• Kosmetiska produkter
• Livsmedelsbutiker
• Persontransporter
• Textilier
• Mobilabonnemang
2020 var 370 licenstagare med 702
produkter eller tjänster märkta med
Bra Miljöval. Licensintäkterna uppgick
till 12,4 miljoner kronor, vilket är en
minskning med tio procent jämfört
med föregående år.

Grattis!
Bra Miljöval
fyller 30 år

Under hela 30 år har Bra Miljöval, tillsammans med alla som
valt miljömärkt, värnat om den biologiska mångfalden och
människors hälsa, minskat energianvändningen och skyndat
på övergången till förnybara energikällor. Historien om Bra
Miljöval börjar i slutet av 1980-talet då frågan om klorutsläpp
från pappersindustrin var aktuell. Fiskar blev sjuka och
missbildade när livet i sjöar och vattendrag påverkades av
utsläppen. Naturskyddsföreningen och Miljöförbundet tog
fram skrifter som uppmanade till att ställa miljökrav vid
inköp av papper. Framgången ledde till samarbete med
dagligvaruhandeln för att starta en miljömärkning för att
vägleda konsumenter till en hållbar konsumtion.
Tidslinje 1990–2020, några nedslag
1990

Bra Miljövals första märkning, engångsbatterier,
ledde till ett utbud på enbart tungmetallfria
engångsbatterier.
1992

Den runda logotypen med pilgrimsfalken
i mitten lanseras.
1994

Miljökrav på persontransporter som styr mot
låga utsläpp av föroreningar samt ställer strikta
krav gällande växthusgaser.
1995

Bra Miljöval börjar märka elenergi som ställer
krav på den förnybara elen.
2006

Kemiska produkter lanseras som märkningsområde i syfte att minska användningen av miljöoch hälsofarliga ämnen.
2011

Start för märkning av försäkringar för att försäkringskapital ska investeras i hållbara branscher och för att
minska användning av kemikalier samt skadliga
utsläpp vid reparationer av hus och bilar.
2020

Mobilabonnemang blir en ny produktkategori med
syftet att minska mobiltelefonins miljöpåverkan.
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Föreningens
resurser: en stark
och inflytelserik
organisation
Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika
miljöorganisation. Vi är en svensk folkrörelse och en del av den
globala miljörörelsen. Att vi är så många stärker våra budskap
och politiska krav. Trots pandemin nåddes flera viktiga framgångar
i miljöarbetet 2020. Det kan i stor utsträckning kopplas till drivet
och engagemanget hos våra medlemmar, kretsar, länsförbund
och nätverk. Naturskyddsföreningen samarbetar också med
48 organisationer i tio länder på fyra kontinenter och strävar efter
att vara en motkraft i en negativ trend av minskat demokratiskt
utrymme för civilsamhället världen över.

Globala mål
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2 Bättre mobilisering och
vassare påverkan.

3 Aktivt bidra till att stärka den
globala miljörörelsen.

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

2 För att maximera vår påverkanskraft behöver vi
samordna oss och stärka mobiliseringsarbetet
lokalt, regionalt och nationellt.

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

1 Naturskyddsföreningen har en stark
medlemsbas med över 200 000 medlemmar.

2 Vi bygger uthålligare kampanjer och stärker
digitaliseringsarbetet för ökad samverkan
och kompetensdelning på alla nivåer.

3 Situationen för världens miljöförsvarare
är fortfarande svår, men fortsätter att
uppmärksammas och tydliga krav riktade
till FN, EU, den svenska regeringen,
andra stater, näringslivet och civilsamhället
har formulerats.

Under 2020
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FOLKRÖRELSEN

MEDLEMMAR

INSAMLING

Det är medlemmarna som bygger
Naturskyddsföreningen och bestämmer vilken riktning arbetet ska ha.
Under 2020 genomfördes många
viktiga insatser i hela landet. Kretsar,
länsförbund, nätverk och enskilda
medlemmar engagerade sig i det
lokala arbetet och arrangerade sakbytardagar och loppisar som en
motvikt mot konsumtionssamhället.
Det anordnades ljusmanifestationer
för att hedra världens miljöförsvarare
och bivänliga blommor planterades
i trädgårdar och balkonglådor för
att värna bin och biologisk mångfald.
Det hölls naturguidningar och
inventeringar av skyddsvärd skog.
Trots pandemin kan listan göras hur
lång som helst. Medlemmarna och
engagemanget utgör kärnan i det
arbete vi bedriver. Det var i den andan
Naturskyddsföreningen grundades
1909 och det gäller än idag.

Naturskyddsföreningen är Sveriges
största miljöorganisation. Ett nytt
sätt att räkna familjemedlemmar
ger dock ett lägre medlemsantal för
2020, jämfört med 2019. Från och med
2020 räknas endast de medlemmar
som är registrerade med personnummer hos Naturskyddsföreningen.
Det innebär att ungefär 30 000 familjemedlemmar ströks ur medlemsregistret under 2020, då de inte bekräftats
med personnummer. Det nya medlemsantalet blir därmed 207 000 medlemmar (134 000 huvudmedlemmar och
73 000 familjemedlemmar). Under
året har ovanligt få medlemmar
lämnat föreningen – engagemanget
för miljön och klimatet tycks större
än någonsin. Så trots att vi inte kunnat
värva nya medlemmar på gator och
torg sedan i februari, upprätthåller
vi rekordnivån på 134 000 huvudmedlemmar från 2019.

Vår egen insamling skapar resurser
för att nå ut med våra budskap och
påverka beslutsfattare och allmänhet.
Tillsammans med våra aktiva och
olika samarbetspartners – företag,
stiftelser, organisationer, eldsjälar och
ambassadörer – skapar vi miljönytta,
både i Sverige och utomlands. Insamlade medel, inklusive gåvor och arv, är
tillsammans med medlemsintäkterna
de största inkomstkällorna. De totala
intäkterna från insamling uppgick
2020 till 112 miljoner kronor. Naturskyddsföreningen är medlem i branschorganisationen Giva Sverige som
verkar för etisk och professionell
insamling. Giva Sverige har utarbetat
etiska råd och regler samt en kvalitetskod som dess medlemmar förbundit
sig att följa. Naturskyddsföreningen
granskas också av Svensk Insamlingskontroll, en oberoende granskningsorganisation som årligen
kontrollerar alla organisationer
med 90-konto.

•

Årets bok: Naturskyddsföreningens guide
Ut i naturen
Årets bok 2020 tar läsaren ut i naturen och ger
100 tips på aktiviteter och upplevelser. Hitta ut
i det fria – njut, lär och lyft dina naturupplevelser
till en ny nivå. För ju mer du vet, desto mer kommer
du att upptäcka. Boken är uppdelad efter säsong,
från vår till vinter och med Sveriges omkring
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5 000 naturreservat och 30 nationalparker är
möjligheterna många. Här beskrivs aktiviteter
för hela landet, från Sveriges nordligaste till
sydligaste punkt. Boken är skriven av Erik
Hansson och ges ut av Naturskyddsföreningen
i samarbete med bokförlaget Bonnier Fakta.

Föreningens resurser

Allt farligare
att försvara
miljön
Förra året dödades över 200 miljöförsvarare
världen över. Naturskyddsföreningen uppmärksammade återigen deras situation med
en ljusmanifestation den 10 december 2020
– på dagen 72 år efter att FN:s deklaration
för mänskliga rättigheter antogs.

U

NDER CORONAPANDEMIN har situationen för
världens miljöförsvarare försämrats. Miljölagstiftningar har luckrats upp av regeringar med hänvisning till att det är nödvändigt för att rädda ekonomi och
arbetstillfällen. I länder som Filippinerna, Colombia och
Brasilien har företag ostört kunnat exploatera värdefulla
naturresurser då människors möjligheter att göra motstånd minskat under restriktionerna.
ENLIGT DEN BRITTISK A organisationen Global Witness
mördades minst 212 miljöförsvarare under 2020.
Därutöver trakasserades, hotades och fängslades
tiotusentals. Mörkertalet är stort då många övergrepp
aldrig anmäls.

•

» Att försvara miljön borde vara
en självklarhet men idag är det
på många håll i världen förenat
med livsfara. Att människor
hotas, trakasseras och dödas
för att de gör detta är ett brott
mot de mänskliga rättigheterna och samtidigt ett hot
mot miljön.«
Karin Lexén,
Naturskyddsföreningens generalsekreterare.
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Naturskyddsföreningens globala arbete

Samarbeten
världen över

Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad organisationer
världen över. I spåren av pandemin har flera länder med
auktoritära regimer utnyttjat krisen för egen vinning. Ökat
polisvåld, strängare lagstiftning och övervakning är några
exempel på vad medborgare och civilsamhällesorganisationer
rapporterar om. Det är en mycket oroande utveckling. Samtidigt
berättar flera av våra samarbetsorganisationer att småskaliga
ekobönder under pandemin verkar ha klarat sig bättre än bönder
inom det konventionella jordbruket. Det beror bland annat
på att de inte är lika beroende av köpt utsäde, konstgödsel
och bekämpningsmedel – varor som varit svåra att få tag på.
Pandemin är tyvärr långt ifrån den enda krisen världen står
inför. Förlust av biologisk mångfald hotar människors möjlighet
till livsuppehälle och hälsa, samtidigt som klimatförändringar
med allt intensivare och tätare stormar, oregelbunden nederbörd, svårare torka och översvämningar förvärrar situationen
ytterligare. Våra samarbetsorganisationer har under året fortsatt
att arbeta för att minska effekterna av klimatförändringarna och
öka den biologiska mångfalden, liksom stå upp för mänskliga
rättigheter, jämställdhet och demokrati.
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GLOBALT

GREEN ACTION WEEK

Vikten av att dela
Miljövänliga veckan, eller Green Action Week
som den kallas internationellt, har vuxit
och 2020 blev ett rekordår när totalt
50 organisationer i 30 länder utmanade
ohållbara konsumtionsmönster genom att
byta, dela och laga – för att rädda planeten
och stärka gemenskapen.

T

EMAT FÖR 2020 ÅRS Green Action Week var sharing
communities. Med det ville vi adressera både miljöfrågan och fattigdomsperspektivet. Världsfattigdomen sjunker, men det går långsamt och alltför många
människor saknar fortfarande tillgång till det mest basala.
Samtidigt är våra konsumtionsmönster en av förklaringarna
till att planeten befinner sig i kris. För att bekämpa både
fattigdom och negativ miljöpåverkan behövs delande, något
som inte bara gynnar miljön, utan också bidrar till att skapa
starka och sammanhållna lokalsamhällen.

THE GREEN ACTION
WEEK

Några nedslag från Green Action Week 2020:
FIJI, THE CONSUMER COUNCIL OF FIJI

80 procent av Fijis befolkning lever utmed kusten och är
direkt beroende av marina ekosystem som idag är hotade.
Fijis konsumentråd arrangerade träffar, workshops och
tillverkade bland annat väskor av både palmblad och gamla
stuvbitar. Det bidrar till minskad nedskräpning samtidigt
som det skapar nya inkomstkällor, bygger solidaritet inom
lokalsamhällen och ökar respekten för den traditionella
kunskap som lokala sömmerskor besitter.
INDIEN, YOUTH FOR SOCIAL DEVELOPMENT

I Indien deltog 17 organisationer. En av dem, Youth for Social
Development i staten Odisha i östra Indien, valde att,
i samband med firandet av Mahatma Gandhis födelsedag,
propagera för hur delande kan vara ett sätt att hedra hans
minne. Det väckte stor uppmärksamhet och samtal förs
nu med lokala myndigheter om att skala upp initiativet.
LIBANON, CONSUMERS LEBANON

Libanon har i flera år haft en sopkris. För att öka medvetenheten om avfall och de negativa konsekvenser sopor kan
ha på miljön om de inte tas om hand på ett korrekt sätt,
valde Consumers Lebanon att både online och på plats i
skolor jobba med plastbantning och uppmuntra till delande.
BRASILIEN, CENTRO ECOLOGICO

I Brasilien gick vår samarbetsorganisation Centro Ecologico
ut i både skolor och kooperativ för att demonstrera delande
som politisk handling med betydelse för både miljö och
sociala relationer.

•
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ELFENBENSKUSTEN

Ökat stöd till kvinnor
i fiskesektorn
Bristande förvaltning av fiskbestånd och
hård konkurrens mellan utländska industriella
fiskefartyg och det kustnära småskaliga
fisket är inget nytt problem. Och i ljuset
av pandemin har det hårdnat ytterligare.
Detta har drabbat fiskesamhällen hårt.
Särskilt kvinnorna är utsatta.

»

MEDAN UTLÄNDSK A FARTYG med stor kapacitet
ges tillstånd att fiska, kämpar Elfenbenskustens
fiskekvinnor med att få mat på bordet. Vi har vädjat
till myndigheter och fiskeministern om stöd, men utan
resultat. Om vi inte får hjälp, kommer den småskaliga fiskesektorn att försvinna«, säger Micheline Dion Somplehi, vid
fiskenätverket Caopa som är en av Naturskyddsföreningens
samarbetsorganisationer.
ERFARENHETER FRÅN TIDIGARE kriser visar att strategier
för att hålla igång lokal livsmedelsproduktion och marknader
bidrar till att minska akut matbrist. Caopa har därför tagit
tillfället i akt att lobba för både kortsiktiga och långsiktiga
förändringar. Naturskyddsföreningen har tillsammans med
Caopa och vår Brysselbaserade samarbetspartner Coalition
for Fair Fisheries Arrangements även drivit frågan på
EU-nivå, bland annat för att öka stödet till kvinnor inom
fiskesektorn. Och våra gemensamma insatser har gett
resultat: Fiskeavtalet mellan EU och Elfenbenskusten
uppmuntrar nu EU-fartyg att sälja delar av sin fångst till
kvinnokooperativet och en ny fond med syftet att förbättra
fiskekvinnornas arbetsförhållanden har etablerats. Under
2020 använde kooperativet en del av stödet för att köpa en
stor kylcontainer. Att kunna förvara fisk kallt är centralt både
för att minska risken för matsvinn, men också för att förvara
och spara fisk för perioder med sämre tillgång. Nästa steg är
att köpa ugnar.
»DETTA ÄR FÖRSTA GÅNGEN vi ser en konkret positiv effekt

av fiskeavtalet mellan vårt land och EU«, säger Micheline
Dion Sompleh.
42

GLOBALT

SYDAFRIKA

Klimatet–kolet = 1–0
Naturskyddsföreningen sydafrikanska samarbetsorganisationer Earthlife, Groundwork och Centre for Environmental
Rights vann en viktig seger redan 2017 när det planerade
kolkraftverket Thambametsi stoppades med hänvisning
till att landets energiminister brustit i hänsynstagande till

kraftverkets effekter på klimatet. Processen kring kolkraftverket fortsatte dock med överklaganden och utdragna
rättsprocesser och så i december 2020 vann organisationerna
genom en förlikning och kolkraftverket Thambamesti har nu
slutgiltigt lagts ned. En jätteseger för klimatet!
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Viktiga framsteg
i frågan om läkemedels
påverkan på miljön
Naturskyddsföreningen har nu, efter två
och ett halvt år, avslutat sitt samarbetsprojekt
med Apotek Hjärtat. Tillsammans har vi lyft
frågan om förekomsten av läkemedel i miljön.
Det här är ett område där lagstiftningen går
väldigt långsamt. Läkemedelsbranschen har
länge varit undantagna miljökrav och är det
även fortsättningsvis.

M

ED UPPMÄRKSAMHET kommer ofta nya initiativ.
Vi har under de här åren arbetat med att bygga en
solid vetenskapligt grundad kunskapsbas och
därifrån stakat ut riktningen för vårt arbete med läkemedel.
För Naturskyddsföreningen har det varit viktigt att göra
största möjliga miljönytta, samtidigt som vi inte avskräcker
någon som behöver läkemedel från att använda dem.
VI HAR TAGIT FRAM rapporter om tillståndet i miljön, både
i produktionsländer och i Sverige samt kommit med förslag
på lösningar till politiker, kommuner och kommersiella
aktörer. Men vi vet att det är svårt att få till bra lagstiftning
enbart genom att ta fram information. Därför har vi också
arrangerat seminarier och paneldiskussioner, drivit frågan
i media och haft en mängd samtal med organisationer,
företag och politiker.
»VI ÄR OERHÖRT GLADA OCH TACKSAMMA över det arbete

Naturskyddsföreningen bedrivit under dessa tre år. På Hjärtat
har vi, innan vi startade upp vårt samarbete 2018, känt oss
relativt ensamma om att driva frågan om transparens och
krav i leverantörskedjan för just läkemedel. Trots de stora
problem som finns i produktionsländerna. Att vi nu är flera
som driver på och ställer krav har verkligen gett resultat.
Tusen tack för ett fantastiskt samarbete«, säger Cecilia de
Pedro, hållbarhetschef på Apotek Hjärtat.
OCH HÅRT ARBETE GER RESULTAT. Hösten 2020 röstades

statsbudgeten för 2021 igenom och den innehöll en liten
men mycket viktig del: att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får fem miljoner kronor för att driva ett pilotprojekt om att införa en miljöpremie för vissa läkemedel
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som byts ut mot ett likvärdigt, men billigare läkemedel
– så kallat generikautbyte. Det är första gången som
miljöaspekten kommer in i det här stora systemet. Det här
är något Naturskyddsföreningen välkomnar – en bra
början i det fortsatta arbetet med att sätta miljökrav på
alla läkemedel. Naturskyddsföreningen kommer framåt
att bygga vidare på det framgångsrika samarbetet
med Apotek Hjärtat och fortsätta arbeta för att minska
läkemedels påverkan på miljön, i Sverige, i EU och
i produktionsländerna.

•

TACK!
Det har varit ett speciellt och utmanande år.
Tack till alla er som valt att stödja Naturskyddsföreningen under 2020.

59 N	

18 E	


AB Gevert Bergman Bygg & Co
Abu AB
Alfvén & Didrikson AB
Allbastiftelsen
Alpine Legends AB
Aprendere Skolor AB
Arvid Nilsson Sverige AB
Avanzera AB
Bambuboden AB
Bergendahls El Gruppen AB
Beta Pedagog AB
Björk Hårvård AB
Blocket AB
Bokförlaget Lind & Co
Bonnier Books Holding AB
Bricks and Lime AB
Brunngård Group AB
BSharp AB
Bulls Graphics AB
Byte Labs AB
Campusbokhandeln i Sverige AB
Capture Visualisation AB
Cervera AB
Collinder märksystem AB
cTrap AB
Decatak AB
Detur Sweden AB
Dogger AB
Dokumentera AB

SKÅVSJÖHOLM
konferens	
  &	
  möten

Edura AB/Grön Interiör
Eisfelds Consulting AB
EnergiEngagemang Sverige AB
Enklare Ekonomi Sverige AB
Eolus Vind AB
Eroom Förvaltningsbolag AB
Fahrmans Idé AB
Fjälljournal
Go Gently
Greenman AB
Gudrun Sjödén Design AB
Gärdhagen Akustik AB
Hands-On Science AB
High Performance Systems AB
Houdini Sportswear AB
Hyrex AB
ICA Maxi Stormarknad Västervik
ICA Nära Stuvsta
ICA Sverige AB
Inquire AB
Itello AB
Järvzoo AB
Jästbolaget AB
KBT Sydost i Kalmar AB
Kompass Advokat AB
Kontract AB
Larmkollen
LBB Holding AB
Likvidum

LotusEco
Matsällskapet Catering AB
Mengus Stockholm AB
Mentra Block AB
Miljöfirman Konsult Sverige AB
Milsta QH HB
Mushin AB
Nelson Garden AB
Ola Bäccman Production AB
Olars Ulla AB
Olingo Consulting AB
Outnorth AB
Passmethesaltplease AB
PM & Vänner Restaurang AB
Prisjakt Sverige AB
Pro4u AB
Repaircare AB
Rope Access Sverige AB
Rådmansö Bageributik AB
Röstånga Gästgivaregård AB
Safe Control Materialteknik i
Göteborg AB
Sambla AB
Schneede AB
Science Fiction Bokhandeln
Scoop Silver 925
SignMax AB
Skanska AB
Skepparholmen Nacka

Skoforum AB
Sonat AB
Speed Group AB
Steffen Cykelservice
Stenungsundshem AB
Stiftelsen Nordens Ark
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Östhammarshem
Stockholms Stadsnät AB
Sustainable Business Partner
Scandinavia AB
Svenska kyrkans pensionskassa,
förs. förening
Svenska Orient Linien AB
Svenska Trädmästarna AB
Sätila of Sweden
Teleservice Skåne AB
Tentipi AB
Thormans Entreprenad AB
Tonalli
Turneround Webb AB
Upplandsstiftelsen
U&We Stockholm AB
VafabMiljö kommunalförbund
Varberg Energi AB
Vartex AB
Vinga of Sweden AB
Åhléns AB

Även i svåra tider behöver vi ta ansvar för klimatet och den
biologiska mångfalden. Gör skillnad som företag.
Gå in på naturskyddsforeningen.se/foretag
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Några
medlemsröster
Rebecka

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. Rebecka Andersson, Gubbyn utanför Ånge
2. 31 år
3. Jag har varit medlem i Naturskyddsföreningen länge och jobbat som värvare.
Jag har även varit aktiv i och har arbetat för
Fältbiologerna. Sedan hösten 2017 bor jag
i Ånge och är nu med i nyuppstartade
Jämtlands skogsgrupp som bland annat
inventerar skogar med höga naturvärden.
Jag är också glad att få möjlighet att delta
i aktiviteter som exempelvis den fjärilsutflykt
som Sundsvall-Ångekretsen arrangerade
förra sommaren till ett unikt fjärilslandskap
här i Ånge kommun där vi fick se flera
rödlistade fjärilsarter.
4. Att få vara del av något större och en
möjlighet till engagemang på ens egen nivå.

Emma

Bengt
1. Bengt Warensjö, Funäsdalen
2. 86 år
3. Är medlem i Naturskyddsföreningen sen
1960-talet och har varit ordförande i Övre
Härjedalens Naturskyddskrets, den krets
som idag heter Naturskyddsföreningen
Västra Härjedalen. Mitt engagemang för
naturvård fick kommunen att ge mig
miljöpriset strax efter att det instiftats.
4. För mig har det viktigaste och samtidigt
det roligaste varit att guida friluftsmänniskor
med inriktning på fjällens fåglar och
blommor. Min inventering av kungsörn och
jaktfalk har gjort att fågelskyddsområden har
upprättats och även nyckelbiotoper bildats.
Att vilda myskoxar lever i den härjedalska
fjällvärlden kan också kopplas till Naturskyddsföreningens insatser här i Härjedalen.
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1. Emma Nilsson, Jokkmokk
2. 42 år
3. Jag har guidat fågelutflykter i Jokkmokk
och är 2021 års lagledare för Jokkmokkslaget i en fågelbordstävling. Jag modererade
den digitala föreläsningen Rovfåglar och
ugglor i norr och har under de två senaste
åren visat bilder i Naturskyddsföreningen
i Jokkmokks årliga evenemang Naturåret.
Jag är också med i Skogsgruppen här i
Jokkmokk och brinner för den nystartade
skogsmatningen vid Getberget/Lyckan
där vi bland annat möter lappmes, talltita
och lavskrika.
4. Jag gläds åt att se hur intresset för fåglar
och fågelskådning växer och att hela tiden
få lära mig nya saker, inte minst om fåglar,
skogen, rödlistade svampar och lavar.
Fåglar förenar och fåglar fascinerar.
De senaste åren har jag varit med om
en resa som jag nog själv inte riktigt kan
greppa. Jag har lärt mig så mycket och
jag vill nu försöka dela med mig av mina
kunskaper. Jag tror på att väcka ett intresse
hos flera genom att visa fina platser och
kanske några speciella arter. Då händer
något hos oss – en helt ny värld öppnar sig.
Precis som det gjorde för mig.

Dieke
1. Dieke Sörlin, Luleå
2. 65 år
3. Jag är natursnoksledare i Luleå och
organiserar varje månad aktiviteter i naturen
för barn tillsammans med sina vuxna.
Jag är även Norrbottens snoklok, det vill
säga kontaktperson för natursnoksledare
i andra kretsar.
4. Att dra sitt strå till stacken känns bra.
Att göra det tillsammans med andra känns
ännu bättre. Naturskyddsföreningen arbetar
för en levande natur och en hållbar planet.
Det behövs verkligen, men att engagera för
en levande natur kräver sina strider mot till
exempel dagens skogsbruk. Som natursnoksledare kan jag göra det lustfyllt för barnen att
vara i och lära sig av naturen. Det är kul, ger
mig en stor dos energi och det blir i längden
också en kraft för att uppnå en levande natur.
För lär man sig att tycka om naturen som
liten värnar man om den när man blir stor.

Victor

Björn

Lisen

1. Victor Erik Ramos, Kista
2. 28 år
3. Tillsammans med andra studenter
har jag kunnat bidra till att väcka mer
förståelse kring föreningens hjärtefrågor
och förhoppningsvis kunnat inspirera fler
till att leva mer hållbart. Förra året har vi i
Symbioskretsen satsat på att nå fram till
Stockholms universitets ledning genom att
engagera oss i policyfrågor och föreslå
förbättringar. Samtidigt har vi knutit band
med andra studenter runtom i Sverige genom
att via Klimatstudenterna pressa universitet
över hela landet att anta mer ambitiösa miljömål. Själv har jag också hjälpt till med att
grunda deras internationella satsning, Climate
Students Movement och knyta band mellan
miljöengagerade studenter runtom i världen.
4. För mig är medlemskapet ett sätt att känna
tillhörighet – att vara en del av en större
rörelse med en lång historia av att kämpa
för det värdefullaste vi har. Jag har lärt mig
så mycket genom åren som medlem, men
kanske är de berättelser, insikter och lärdomar jag fått från andra medlemmar det
allra mest värdefulla.

1. Björn Lundquist, Kiruna
2. 80 år
3. När jag nu har blivit ”lite mindre ung”
ser jag på vår omgivning med nya ögon
och kan svårligen förstå hur vi har tillåtit att
skövlingen av vår natur fått pågå så länge.
Därför har jag med glädje åtagit mig att vara
styrelseledamot i Länsförbundet Norrbotten
och i Kirunakretsen för att i möjligaste mån
och på bästa sätt medverka till att stoppa
fortsatt utarmning.
4. Roligast är att få träffa alla dessa engagerade, spännande och otroligt kunniga
medlemmar i föreningen som var och en
av hela sitt hjärta brinner för föreningens
arbete och insatser.

1. Lisen Liljeqvist, Helsingborg
2. 28 år
3. Jag satte upp en Facebooksida förra året
och hjälpte styrelsen att strukturera upp
befintlig hemsida. Tillsammans med
styrelsen administrerar jag Facebooksidan
och är stöd i tekniska frågor. När pandemiläget tillåter ser jag mycket fram emot att
få vara med och hjälpa till vid evenemang,
såsom klädbytardagar och föreläsningar.
Jag deltog i det ideella traineeprogrammet
2019–20.
4. Jag har alltid varit intresserad av naturoch klimatfrågor och jag kände att det var
dags att göra mer av mitt intresse. Det ger
mig också en känsla av sammanhang.
Jag är långt ifrån expert på till exempel
växthuseffekten eller biologisk mångfald,
men jag kan engagera mig på ”mitt sätt”,
med det jag är bra på, som kommunikation
och digitala plattformar.

Magnus
Malin
1. Malin Norberg, Örebro
2. 30 år
3. Jag är aktiv i Örebrokretsens styrelse sedan
flera år och har varit arrangör/ledare för
workshops inom tillverkning av hudvårdsprodukter och Zero Waste, men även i bokcirklar
och bytardagar med mera. Jag är också med i
valberedningen för Örebro länsförbund.
4. Det roligaste med att vara aktiv i Naturskyddsföreningen är att man träffar så många
olika människor som har intresse för miljö och
natur. Men även att få dela med sig av det jag
kan om olika ämnen samt att lära mig av
andras kunskap.

1. Magnus Eliason, Mullhyttan i Närke
2. 55 år
3. Jag är Natursnoksledare och matar fåglar
vintertid i Sixtorp enligt föreningens tradition
sedan 1947. Jag är också engagerad i
människans naturliga funktion i naturen
genom olika rörelsetekniker i skog och mark.
4. Det roligaste är att se den oförfalskade
glädjen hos en ung människa när den tittar på
en myra i en lupp och utbrister TOOOR (stor).
Att få se och höra när fåglar kommunicerar
”nu kommer han med maten” innan jag hällt
upp frön och lagt ut bollar. Och sedan höra
glädjens sång i träden när festen börjar.
Att få bryta den stela isen i kroppen hos en
människa i brist på naturlig rörelse. Se denna
tina upp och använda sin kropp över stock
och sten på ett nytt sätt, men för evolutionen
ursprungligt, med ett stort leende, och
utbrista ”JAG KAN”.

Anna
1. Anna Andrée, utanför Strömsund i Jämtland
2. 58 år
3. Jag är sedan ett år tillbaka ordförande
i Vattudalens Naturskyddsförening.
4. Naturen lever vi i – miljön ska vi må bra av –
klimatet klarar vi oss inte utan. Det känns
som mina ledord. Att vara aktiv i en förening
som jobbar för natur, miljö och klimat känns
superviktigt. Kul, stimulerande och ibland
tröstande att träffa andra som delar min
uppfattning och vill jobba aktivt kring dessa
stora och viktiga frågor. Men det bästa av allt
är att komma ut i naturen, få ta del av den,
njuta och lära av våra kunniga naturguider
i Vattudalens Naturskyddsförening och på det
sättet få fler medlemmar till vår förening.
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Styrelsen

Naturskyddsföreningens
riksstyrelse
JOHANNA SANDAHL. Ordförande
sedan 2014. Innan dess vice ordförande.
Ordförande för European Environmental
Bureau, EEB, samt ledamot i insynsråd
vid flera myndigheter. Mark-/växtagronom som har arbetat inom olika
folkrörelser i Sverige och utomlands.
Har undervisat på universitet och
högskolor samt skrivit rapporter och
böcker. Bor i Stockholm.
STINA LINDBLAD. Vice ordförande.
Naturvårdsbiolog och utomhuspedagog. Har en bakgrund som ordförande
i Naturskoleföreningen samt som
lärarfortbildare och författare till
utomhuspedagogisk metodlitteratur.
Trivs i skogen med familjen och
hundarna. Bor på Älvkarleö i norra
Uppland.

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

MÅRTEN WALLBERG. Chef för Miljöpartiets medlemskansli i Stockholms stad.
Ordförande i Stockholms Naturskyddsförening 2002–03, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län
2003–2016. Har bland annat arbetat som
miljösamordnare på Stockholms
universitet. Utbildad biolog.

LOTTA BENGTSSON SILFVER. Speciallärare på en högstadieskola i Jokkmokk.
Har tidigare jobbat med miljömålsarbete
inom Göteborgs stad. Har 20 års erfarenhet av miljöarbete och Naturskyddsföreningen. Utbildad i naturvetenskaplig problemlösning med inriktning på
miljövetenskap. Bor i Jokkmokk.

PIA LINDESKOG. Har disputerat vid
Karolinska institutet och arbetar på
Folkhälsomyndigheten. Var tidigare
verksam som bland annat avdelningschef på Statens folkhälsoinstitut och
chef för KF Konsument. Har en bakgrund i Naturskyddsföreningen i
Stockholms län, men också i andra
stora organisationer såsom Cancerfonden. Bor i Botkyrka, söder om Stockholm.

Pensionär boende i Göteborg. Utbildning inom företagsekonomi, handelsrätt och beskattningsrätt. Han har
arbetat i olika befattningar som
ekonom och som controller för affärsområdet Automotive Sverige på SKF.

LOVISA ROOS. Fältbiologernas ordförande sedan 2019 och Fältbiologernas
representant i Naturskyddsföreningens
riksstyrelse. Bor i Nacka men kommer
ursprungligen från Jämtland där hon
bland annat varit ordförande i Östersundskretsen. Hon är även förbundsstyrelseledamot i Studiefrämjandet och
ledamot i styrelsen för LSU – Sveriges
ungdomsorganisationer.

GUDRUN HUBENDICK. Har bred

MARTIN EMTENÄS. Naturjournalist

ANDERS FRISTRÖM. Personalrepresen-

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

och författare. Bor i Nyköping. Driver
eget företag och föreläser kring klimat
och biologisk mångfald. Universitetsstudier inom biologi, kemi och kommunikationsvetenskap. Jobbat i 16 år som
journalist och programledare, bland
annat på SVT och Sveriges Radio.

tant (suppleant). Utredare på klimatavdelningen, har arbetat på kansliet
i mer än 30 år i många olika roller samt
på tidningen Sveriges Natur, innan
dess ideellt engagemang i en krets och
inom Fältbiologerna. Biogeovetare.
Bor i Stockholm.

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

MARTIN LINDÉN. Analytiker på Scania
och har forskat i 15 år inom teoretisk
biofysik vid olika universitet i Sverige
och USA. Tidigare styrelseledamot,
kassör och valberedare i Naturskyddsföreningens i Stockholms län. Bor i
Botkyrka, söder om Stockholm.

EVELINA NYSTRÖM. Personalrepresentant. Har arbetat i olika roller inom
kommunikation och insamling på
Naturskyddsföreningen och är nu
projektledare på marknadsavdelningen. Engagerad i personalens
hållbarhet. Universitetsutbildning i
media- och kommunikationsvetenskap
med ytterligare studier i bland annat
språk och filosofi.

BO JÖNSON. Medlem sedan drygt 50 år.
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SALOMON ABRESPARR. Vice ordfö-

rande. Agronom och bor i Borlänge.
Miljöstrateg på Borlänge kommun. Har
en bakgrund som ordförande i Fältbiologerna 2012–2014. Har varit engagerad
medlem i många år, särskilt i kampen
om Ojnareskogen.

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

Vad vill er organisation uppnå?
Vår vision lyder ”En hållbar framtid på en frisk
och levande planet”. Naturskyddsföreningen
sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar
lösningar och påverkar beslutsfattare – lokalt,
nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter,
hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra
viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi
bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar
för hållbar konsumtion. Våra övergripande mål
beskrivs på sidan 8. Respektive målområde
beskrivs på följande sidor: atmosfären 10,
landbaserade ekosystem 16, akvatiska ekosystem 22, människan 28, föreningens resurser 36
samt vår egen miljömärkning Bra Miljöval
på sidan 34.
I vilket organisatoriskt sammanhang
verkar er organisation?
Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och
religiöst obunden ideell förening för naturskydd
och miljövård. Föreningen består av en riksförening, självständiga lokalföreningar (kretsar)
och länsförbund samt regionala kanslier över
hela landet. Naturskyddsföreningen är Sveriges
mest inflytelserika miljöorganisation. Men
miljöfrågorna känner inga landsgränser och
därför arbetar vi även globalt. Läs mer om det
organisatoriska sammanhanget på sidorna
36–37 och 40.
Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?
Utifrån Naturskyddsföreningens framtidsstrategi (verksamhetsriktlinjer 2019–2022) beslutar
riksstyrelsen om mätbara effektmål som styr
rikskansliets arbete med att uppfylla målen i
framtidsstrategin. Framtidsstrategin som antogs
på årsstämman 2018, och trädde i kraft vid
ingången av 2019, gäller för fyra år och beskrivs
i fem övergripande målområden som konkretiseras i form av totalt 17 fyraåriga mål, som visar
på hur riksföreningen ska prioritera sitt arbete
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under perioden. Målområdena ett till tre beskriver
de miljöförändringar Naturskyddsföreningen 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
förutsättningar. Det femte målområdet beskriver
vilka förutsättningar och resurser föreningen
behöver för att lyckas nå mål ett till fyra.
Vilken kapacitet och vilket kunnande
har ni för att uppnå ert mål?
Naturskyddsföreningen har 207 000 medlemmar
och 271 kretsar över hela landet som bevakar
lokala miljö- och naturvårdsfrågor. På sidan 7
beskriver vi vår verksamhetsmodell. På sidorna
46 och 47 berättar vi mer om våra medlemmar.
På sidan 55 i förvaltningsberättelsen finns mer
information om medlemmar, styrelse och stämma.
Hur vet ni om er organisation gör framsteg?
Rikskansliet rapporterar regelbundet måluppfyllnad till styrelsen. På så sätt kan styrelsen
besluta om omprioritering av resurser vid behov.
Vi arbetar löpande med att utveckla former för
utvärdering och lärande för att ständigt förbättra
våra resultat. Som en del i det globala arbetet
besöker vi återkommande alla våra globala
samarbetsorganisationer för att följa upp och
utvärdera arbetet, samt för att kunna rapportera
till Sida. I framtidsstrategin är målen tydligare
definierade än i tidigare verksamhetsriktlinjer,
vilket underlättar uppföljningsarbetet gällande
huruvida de insatser som görs har avsedd effekt.
Vad har ni åstadkommit så här långt?
Naturskyddsföreningen har nått goda effekter
i våra prioriterade målområden under 2020.
Läs mer om effekten av vårt arbete inom dessa
områden på sidorna: atmosfären 10, landbaserade
ekosystem 16, akvatiska ekosystem 22,
människan 28, föreningens resurser 36 och
Bra Miljöval på sidan 34. •
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och generalsekreterare för Svenska
Naturskyddsföreningen, 802002-4280, med säte i
Stockholm, får härmed avge årsredovisning för 2020.

Allmänt om verksamheten

På riksstämman 2018 antogs verksamhetsriktlinjer
för 2019–2022: Naturskyddsföreningens framtidsstrategi.
I enlighet med framtidsstrategin har föreningen under
2020 folkbildat samt påverkat politiker och myndigheter,
såväl nationellt som internationellt, genom arbete med
följande prioriterade målområden:

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

•
•

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

•

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

Atmosfären: Ren luft och begränsad klimatpåverkan
Landbaserade ekosystem: Livskraftig natur
i skog och mark
Akvatiska ekosystem: Livfulla vatten från källa
till hav
Människan: Miljökloka människor i hållbara
samhällen
Föreningens resurser: En stark och inflytelserik
organisation

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

Pandemins effekt på Naturskyddsföreningens
ekonomi och verksamhet under 2020
Restriktioner i samband med pandemin medförde att
riksstämman, som skulle ha hållits i juni 2020, blev
framflyttad till 26 maj–2 juni 2021. Styrelsen diskuterade
möjligheten att hålla en digital årsstämma redan
våren 2020, men landade i att det var för kort varsel
att så nära inpå mobilisera hela folkrörelsen digitalt.
Inte heller under hösten 2020 bedömdes det möjligt
att genomföra en digital stämma. Riksföreningens
verksamhet har i stort sett kunnat fortgå i samma
omfattning som tidigare, men i andra former. Resorna
har behövts ställas in, men möten och seminarier har
genomförts digitalt och det har fungerat bra. Detta
gäller även den globala verksamheten, även om det
på sikt finns ett behov av att kunna besöka samarbetsorganisationer och delta i internationella möten.
Medlemsvärvningen har påverkats genom att vi
inte har kunnat värva nya medlemmar via så kallad

face-to-face sedan i februari 2020. Lågkonjunkturen
har därtill gjort att många företag har dragit ned på
sitt stöd. Sammantaget ser vi ett (något) lägre insamlingsresultat, jämfört med 2019, men vi har en fortsatt
stabil ekonomi.
Sedan i mars har majoriteten av rikskansliets
medarbetare arbetat hemifrån. Föreningen har vidtagit
flera åtgärder för att underlätta arbete i hemmet, bland
annat genom att leverera hem stolar, skärmar, skrivbord
och annan utrustning för att göra ”hemmakontoret” så
ergonomiskt som möjligt. Andra åtgärder är fördubblad
friskvårdstid och införande av sociala digitala möten.
Distansarbetet har skyndat på föreningens digitalisering som var i sin linda när pandemin bröt ut.
Precis som de flesta företag och organisationer, har
Naturskyddsföreningens verksamhet och medarbetare
påverkats av pandemin på olika sätt och i olika grad.
Medan riksföreningens verksamhet i stor utsträckning
har kunnat fortgå i samma omfattning som tidigare har
många kretsars och länsförbunds verksamhet påverkats mer negativt, då många aktiviteter fått ställas in.
Samtidigt har många också snabbt lyckats anpassa sin
verksamhet till de förutsättningar som präglat året.

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.
Ett nytt sätt att räkna familjemedlemmar ger
ett lägre medlemsantal för 2020. Från och med 2020
räknas endast de medlemmar som är registrerade med
personnummer hos Naturskyddsföreningen och det
är med anledning av GDPR. Det innebär att ungefär
30 000 familjemedlemmar ströks ur medlemsregistret
under 2020, på grund av att de inte bekräftats med
personnummer. Det nya medlemsantalet blir därmed
207 000 medlemmar (134 000 huvudmedlemmar och
73 000 familjemedlemmar), jämfört med 237 000 medlemmar 2019 (134 000 huvudmedlemmar och 103 000
familjemedlemmar).

Antal huvudmedlemmar

2020

2019

2018

2017

2016

134 000

134 000

131 000

129 000

130 000

Antal familjemedlemmar

73 000

103 000

100 000

97 000

96 000

Totalt antal medlemmar

207 000

237 000

231 000

226 000

226 000

Medlemsintäkter mkr

39,9

39,1

37,8

35,9

29,6

Medlemskostnader mkr

20,2

23,8

22,1

23,7

21,3

2,0

1,6

1,7

1,5

1,4

I/K-tal *

* I/K-talet beskriver förhållandet mellan medlemsintäkterna och medlemskostnaderna.
Ju högre I/K-tal, desto högre intäkter per satsad krona på medlemsvård.
Från år 2020 räknas bara de medlemmar där uppgift finns om personnummer i vårt medlemsregister. Det har framförallt minskat antalet familjemedlemmar där vi förut hade färre
personnummer. Många medlemmar har strukits 2020. Trots rensningen har tillströmningen
varit så god att antalet, och särskilt antalet huvudmedlemmar, ligger kvar på en hög nivå.

Framtidsstrategin talar om hur riksföreningens arbete
ska prioriteras för att på bästa sätt möta miljöutmaningarna och skydda naturen. Framtidsstrategin
omfattar hela föreningen och beskriver vilka frågor
riksföreningen prioriterar, på lokal och regional nivå
genom stöd till kretsar och länsförbund, på nationell
nivå genom att bland annat utveckla positioner och
förslag inom viktiga sakområden, påverka makthavare
i Sverige och EU samt på global nivå genom föreningens globala program.

Kretsar och länsförbund
Riksföreningen stöttar främst kretsar och länsförbund
inom ramen för framtidsstrategins prioriteringar,
men ger även grundbidrag och stöd för annan viktig
verksamhet. Under året har kretsar och länsförbund
fått del av återbäringen som projektmedel för att
kunna finansiera egna lokala och regionala projekt.
Kretsarnas och länsförbundens aktiviteter varierar
med medlemmarnas intressen och de lokala behoven.
Föredrag, utflykter, guidningar, utställningar, teaterföreställningar, kurser och bevakning av lokala naturvårds- och miljöärenden är exempel på aktiviteter,
liksom praktiskt naturvårdsarbete såsom inventeringar
och skötsel av naturvårdsområden.
Nätverk
Inom föreningen finns också nationella nätverk för
medlemmar som är specialintresserade av en viss
typ av miljöfrågor såsom jordbruk, klimat, hav, miljögifter, skog och handla miljövänligt. Till stöd för
nätverken finns nationella nätverkssamordnare
anställda på rikskansliet.
Fältbiologerna
Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående
ungdomsorganisation. Det är Sveriges största förening
för barn och ungdomar som är intresserade av natur
och miljö.
Förvaltning
Vartannat år har Naturskyddsföreningen riksstämma,
åren däremellan hålls rikskonferens. På riksstämman
bestämmer medlemmarna bland annat verksamhetens
mål och inriktning och väljer riksföreningens styrelse.
På rikskonferensen behandlas olika övergripande
teman för natur och miljö. Riksstämman 2018 hölls
i Uppsala. Rikskonferens hölls 2019 Kristianstad.
Riksstämman 2020 var planerad att äga rum i juni i
Mora, men har skjutits upp på grund av den pågående
pandemin. Stämman kommer istället att hållas den
26 maj–2 juni 2021 och blir för första gången digital.
Riksföreningens kansli, rikskansliet, med anställda
tjänstemän är placerat i Stockholm och i Göteborg.
Högsta tjänsteman för rikskansliet är föreningens
generalsekreterare som utses av riksstyrelsen.
Riksstyrelsen består av tretton ledamöter, varav en
representerar Fältbiologerna. I riksstyrelsen sitter
utöver de tretton ledamöterna också en personalrepresentant som saknar rösträtt.
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Nuvarande riksstyrelse valdes på riksstämman 2018.
Riksstyrelsens ordinarie medlemmar består av sju
kvinnor och sex män (plus en kvinnlig personalrepresentant och en manlig suppleant). Föreningen
eftersträvar att styrelsemedlemmarna ska representera bred kompetens och geografisk spridning. Under
2020 har riksstyrelsen haft tio protokollförda möten.
Siffran inom parentes nedan anger hur många möten
styrelsemedlemmarna deltagit i.
Johanna Sandahl, ordförande, Stockholm (10).
Omvald på riksstämman 2018.
Stina Lindblad, första vice ordförande, Älvkarleby (10).
Omvald på riksstämman 2018.
Salomon Abresparr, andre vice ordförande, Borlänge (10).
Omvald på riksstämman 2018.
Bo Jönson, skattmästare, Göteborg (10).
Omvald på riksstämman 2018.
Lotta Silfver, Jokkmokk (10).
Omvald på riksstämman 2018.
Pia Lindeskog, Botkyrka-Stockholm (9).
Omvald på riksstämman 2018.
Mårten Wallberg, Stockholm (9).
Omvald på riksstämman 2018.
Gudrun Hubendick, Stockholm (10).
Nyvald på riksstämman 2018.
Henrik von Zweigbergk, Jönköping (10).
Nyvald på riksstämman 2018.
Jennifer Cronborn, Malmö (10).
Nyvald på riksstämman 2018.
Martin Lindén, Botkyrka Stockholm (10).
Nyvald på riksstämman 2018.
Martin Emtenäs, Nyköping (4).
Nyvald på riksstämman 2018.
Lovisa Roos, Fältbiologernas representant (5),
utsedd av Fältbiologerna.
Tove Lönneborg, Fältbiologernas suppleant (4),
utsedd av Fältbiologerna.
Personalrepresentanter i styrelsen:
Evelina Nyström (3)
Anders Friström (7), suppleant.
Föreningens valberedning består av följande personer
som valdes på riksstämman 2018:
Lena Nilsson, ordförande, Göteborg.
Björn Abelsson, Sundsvall.
Rosmarie Sundström, Uppsala.
Margareta Wikström, Rättvik.
Christopher Johansson, Växjö.
Riksföreningens räkenskaper och förvaltning har
granskats av auktoriserade revisorer från Ernst&Young
AB som nyvaldes på riksstämman 2018. Huvudrevisor
från Ernst&Young AB har varit Suzanne Messo med
Jens Karlsson som suppleant. På senaste stämman
valdes också två förtroendevalda revisorer och en
suppleant: Kåre Olsson och Annelie Carlsson (båda
omval) och Marianne Steneroth Sillén som suppleant
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(nyval). Rikskansliets ledningsgrupp har bestått av
en generalsekreterare, en kanslichef och avdelningschefer. Under 2020 har ledningsgruppen bestått av elva
personer, varav sju kvinnor. Ledningsgruppsmöten
har hållits varannan vecka.

Insamlade medel
Insamlade medel, inklusive gåvor och arv,
är tillsammans med medlemsintäkterna de största
inkomstkällorna (bidrag från Sida till vår globala verksamhet undantagna). De totala insamlingsintäkterna
uppgick 2020 till 112 mkr (115 mkr) varav basstöd från
Postkodlotteriet bidrog med 17,6 mkr (15,3 mkr).
2020

2019

2018

2017

2016

Insamlingsintäkter, mkr

112,0

115,4

93,6

89,8

80,9

Därav miljöfondsintäkter

22,2

18,3

10,5

10,0

15,6

Intäkter exklusive miljöfonder

89,8

97,1

83,1

79,8

65,3

Insamlingskostnader, mkr

25,3

22,7

21,0

16,8

18,3

I/K-tal* (exkl. miljöfonder)

3,5

4,3

4,0

4,8

3,6

* I/K-talet beskriver förhållandet mellan insamlingsintäkterna och insamlingskostnaderna.
Ju högre I/k-tal desto högre intäkter per satsad insamlingskrona. För att få ett rättvist I/K tal,
har vi minskat intäkterna med miljöfondsintäkterna. De senare är ett resultat av vår Bra
Miljöval-verksamhet, men inte en del av det traditionella insamlingsarbetet.

Naturskyddsföreningen är medlem i branschorganisationen Giva Sverige (givasverige.se). Giva Sverige verkar
för etisk och professionell insamling och har utarbetat
etiska råd och regler samt en kvalitetskod som alla
dess medlemmar förbundit sig att följa. Hösten 2020
gjordes den återkommande granskningen av att
föreningen följer kriterierna i kvalitetskoden, och föreningen fick godkänt för Tryggt Givande. Nyckelorden
i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet
och kvalitet. Föreningen har i linje med dessa regler
en policy för hur insamling får bedrivas.
Naturskyddsföreningen granskas också av Svensk
Insamlingskontroll som är en oberoende granskningsorganisation som årligen kontrollerar alla organisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontroll
kräver in en separat rapportering och utför en särskild
granskning av organisationen för att kunna förklara
inför allmänheten, media och andra bidrags- och
gåvogivare, att de gåvor och bidrag som skänkts har
använts för organisationens ändamål och att insamlings- och administrationskostnaderna inte har varit
oskäligt höga.

Nyckeltal rapporterade till Svensk Insamlingskontroll
2020

2019

2018

2017

2016

Adm. kostnader (inkl. insamlingskostn)/Tot. intäkter
(Ska inte överstiga 25 %)

17 %

18 %

19 %

17 %

17 %

Insamlingskostnader/
Medel från allmänheten
(Ska inte överstiga 25 %)

12 %

14 %

13 %

10 %

13 %

Ändamålskostnader/Totala intäkter
(Ska inte understiga 75 %)

76 %

80 %

78 %

80 %

84 %

Arv
Under året mottog föreningen tacksamt ett antal arv
på sammanlagt 3,1 mkr (8,5 mkr) som ingår i beloppen
ovan. Av beloppet är 0,1 mkr ändamålsbestämda
i varierande grad. Alla medel används till föreningens
stadgade verksamhet, men i de fall där medlen är
ändamålsbestämda, finansierar gåvan eller arvet
just sådant ändamål som givaren angivit.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Målområde 1 | Atmosfären: ren luft och begränsad
klimatpåverkan
Klimatkrisen har under året överskuggats av pandemin, men Naturskyddsföreningen noterar flera viktiga
framsteg i klimatarbetet. Att Preemraff i slutet av
september drog tillbaka sin ansökan om utbyggnad av
raffinaderiet i Lysekil är utan tvekan en mycket viktig
framgång. Det är en stor seger för klimatarbetet och för
Naturskyddsföreningen, efter att riksföreningen drivit
frågan i många år tillsammans med den lokala kretsen
i Lysekil. Preems beslut visar med all önskvärd tydlighet att fossila bränslen inte har någon framtid i Sverige.
I januari 2020 gav Naturskyddsföreningen ut
rapporten Fossilfria pensioner och i samband med det
lanserades en namninsamling som fick stort stöd.
Inte långt därefter meddelade myndigheten Första
AP-fonden att de tar bort sina investeringar i fossila
bolag. Dessutom meddelade Andra AP-fonden att de
gör sig av med sina innehav i hundratals fossila
bolag. Det här är fantastiska besked som sänder en
tydlig signal till finansbranschen: att investeringar
i fossila bränslen inte bara eldar på klimatkrisen,
de är också olönsamma. Fortfarande kvarstår
ett betydande fossilt innehav i AP-fonderna – så det
finns anledning att återkomma till frågan om hur
våra pensionspengar placeras.
Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser,
alltså de utsläpp som medborgarnas konsumtion ger
upphov till även i andra länder, har länge flugit under
radarn. Under hösten 2020 gav regeringen Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtionsutsläpp. Naturskyddsföreningen välkomnar detta och hoppas på
skarpa mål och styrmedel som kan ta de konsumtionsbaserade utsläppen till nära noll senast år 2040.
Naturskyddsföreningens krav på att avskaffa
Sveriges klimatskadliga subventioner bidrog till att
nästan tre miljarder kronor togs bort i statsbudgeten.
Bland annat togs subventioner till förmånsbilar och
nedsatt skatt på fossila uppvärmningsbränslen bort.
Målområde 2 | Landbaserade ekosystem: livskraftig
natur i skog och mark
I oktober 2020 antog EU:s miljöministrar en ny strategi för biologisk mångfald. Den innebär en historisk
möjlighet för Sverige och alla andra EU-länder att
prioritera insatser som naturrestaurering, hållbart bru-

kande och effektivt skydd av arter och livsmiljöer de
kommande tio åren. Strategin innehåller bland annat
mål om ett effektivt skydd av minst 30 procent land
och hav samt initiativ att ta fram bindande mål för att
återskapa viktiga naturmiljöer.
Under året har arbetet pågått med att ta fram en ny
strategisk plan för hur EU:s jordbrukspolitik, Common
Agricultural Policy (CAP), ska rullas ut i Sverige. Naturskyddsföreningen har i dialog med politiska partier
och branschens aktörer, både i Sverige och EU, verkat
för att de kommande jordbruksstöden ska resultera i
ökad hållbarhet i jordbruket.
I slutet av året presenterades den statliga skogsutredningen med uppdrag att göra en genomlysning
av äganderätten, skyddet och naturvården i skogen.
Naturskyddsföreningen deltog aktivt som expert, men
när utredningen presenterades kunde vi konstatera att
det, trots flera bra förslag till exempel skydd av fjällnära skog, saknades viktiga komponenter för att utredningens förslag ska bidra till att miljökvalitetsmålet
Levande skogar uppnås.
Våtmarker bidrar med många så kallade ekosystemtjänster. Det är därför ett stort problem att våtmarkerna
i Sverige blir färre. I Naturskyddsföreningens projekt
Tid för våtmark kan kretsar och länsförbund ansöka
om medel för att till exempel restaurera
och förvalta våtmarker men också att öka kunskapen
och folkbilda. Under 2020 beviljades rekordmånga
ansökningar om stöd för våtmarksprojekt: 22 stycken.
Totalt för åren 2018–2020 har föreningen beviljat
stöd till drygt 30 våtmarksprojekt om totalt cirka
tre miljoner kronor.
Vitryggig hackspett är idag klassificerad som akut
hotad enligt den svenska röda listan. Naturskyddsföreningen driver sedan 30 år ett projekt för att rädda
vitryggen. Den lever i gamla lövskogar – en bristvara
i dagens skogslandskap. Under 2020 bekräftades
flera lyckade häckningar och utplanteringar på olika
platser i Sverige.
I kampanjen Operation: Rädda bina som 2020
genomfördes för tredje året i rad lanserades en ny
räddningsinsats, att byta till ekologisk mat. Övriga
räddningsinsatser uppmanar till att låta en del av
gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor och
bygga ett vildbihotell. Alla som rapporterade in en
räddningsinsats fick en påse med ängsfröer hem i
brevlådan. Räddningsinsatserna utgör också ett viktigt
underlag i den medborgarforskning som bidrar med
kunskap om hur vi kan gynna den biologiska mångfalden. Totalt inrapporterades 11 407 räddningsinsatser,
varav 6 886 ekoinsatser. Det här är en viktig kampanj
som sätter ljuset på det akuta läget för vilda bin och andra
pollinatörer. Bara i Sverige är en tredjedel av våra
270 vilda biarter på väg att försvinna.
Likt många andra av våra utåtriktade aktiviteter
behövde SM i Fågelholk coronaanpassas, och omröstningen skedde därför digitalt. En nyhet för 2020 var att
tre vinnare utsågs i olika ålderskategorier. Totalt inkom
402 fantastiska holkar från 51 skolor i 40 kommuner.
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Målområde 3 | Akvatiska ekosystem: livfulla vatten
från källa till hav
I slutet av året presenterades en ny strandskyddsutredning. Naturskyddsföreningen ingick i expertgruppen
och ser allvarligt på de förslag som bland annat skulle
innebära att strandskyddet helt eller delvis ska kunna
upphävas i stora områden. Ett försvagat strandskydd
vore förödande för de många organismer i vattnet och i
strandzonen som är helt beroende av orörda strandnära livsmiljöer bland annat som barnkammare åt fiskar.
Förutom att värna den biologiska mångfalden hjälper
strandskyddet att tackla klimatutmaningarna. Det är
dessutom en viktig del av allemansrätten. Riksföreningen fortsätter under 2021 med ett aktivt påverkansarbete för ett starkt och generellt strandskydd.
Över två miljoner svenskar har för höga värden av
miljögiftet PFAS i sitt dricksvatten. De drabbade kan
inte dricka sitt dagliga behov av vatten utan att överskrida eller riskera att överskrida gränsvärdena. Det
visade Naturskyddsföreningens undersökning av data
från vattenverk på 42 platser i Sverige.
Naturskyddsföreningen driver frågan att Sverige
bör förbjuda de extremt svårnedbrytbara miljögifterna
och att Livsmedelsverket omgående ska uppdatera
sina gränsvärden. Enligt EU:s nya kemikaliestrategi
som antogs 2020 kommer PFAS och hormonstörande
ämnen att förbjudas i flera kategorier för konsumentprodukter. Det här är det viktigaste som hänt inom
kemikalieområdet i EU på över tio år.
Bottentrålning är den fiskemetod som har störst
inverkan på bottenmiljöer och biologisk mångfald
i svenska hav. Ett kommande generellt förbud mot
bottentrålning i marina skyddade områden välkomnas
av Naturskyddsföreningen. Föreningen har bedrivit ett
aktivt påverkansarbete för att förbudet ska bli verklighet. Men föreningen kommer fortsätta bevaka att
regeringen säkerställer att de undantag som föreslås
föregås av en rigorös miljöprövning.
Tumlaren är den enda val som regelbundet befinner och fortplantar sig i svenska vatten. Arten är akut
hotad och det finns bara några hundra individer kvar
i Östersjön. Sverige lever inte upp till åtaganden i vare
sig EU:s art- och habitatdirektiv eller EU:s gemensamma fiskeripolitik för att skydda tumlaren. Tillsammans
med paraplyorganisationen Coalition Clean Baltic har
Naturskyddsföreningen arbetat med frågan i många
år och det är därför glädjande att EU-kommissionen
under 2020 inledde ett ärende mot Sveriges hantering
av tumlaren. Ett viktigt steg mot riktigt skydd!
Målområde 4 | Människan: miljökloka människor
i hållbara samhällen
Under 2020 års upplaga av Miljövänliga veckan deltog,
trots pandemin, drygt 70 kretsar för att sprida budskapet att sluta slänga, dela mera och fixa prylar. Fokus
för kampanjen var Slutslängt, ett nytt tema med syftet
att påverka landets återvinningscentraler att göra det
enklare att lämna funktionsdugliga saker till återbruk.
I riksföreningens skolprogram för högstadiet
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medverkar högstadieskolor från hela landet i ämnesövergripande skolarbete kring hållbar utveckling i
kombination med studiebesök på Ikea som vi samarbetar med. Under läsåret anordnades 101 möten mellan
högstadieklasser och personal på Ikea-varuhus på
temat hållbarhet. Det nya skolmaterialet Skolträdgården stöttar lärare i att ta in odling, biologisk mångfald
och ekologiska samband i undervisningen både i
klassrummet och utomhus. Mer friluftsliv i skolan är
en kostnadsfri fortbildning om friluftsliv. På grund
av pandemin blev antalet deltagare färre 2020 än året
innan, totalt 254 personer. Fortbildningen har bedrivits
sedan 2013 och totalt nått 2 812 deltagare.
Den årligt återkommande Klädbytardagen ställdes
in under 2020 med anledning av pandemin.
Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och
familjeverksamhet. Under pandemiåret 2020 var det
många som hittade ut i naturen. Naturskyddsföreningens
digitala utbildningar för natursnoksledare gick för högtryck. Medan vissa Natursnokgrupper tog paus hittade
andra på kreativa lösningar för att arrangera träffar.
Naturskyddsföreningens egen miljömärkning
Bra Miljöval fyllde 30 år under 2020.

Målområde 5 | Föreningens resurser: en stark
och inflytelserik organisation
Engagemanget för miljöfrågor fortsätter att vara
stort och med våra över 200 000 medlemmar är
Naturskyddsföreningen Sveriges största och mest
inflytelserika miljöorganisation. Föreningens medlemmar ger inte bara tyngd och legitimitet åt de
frågor vi driver och bildar opinion kring, det är också
medlemmar och andra aktiva i bland annat kretsar,
länsförbund och nätverk som genomför aktiviteter
och sätter press på politiker och näringsliv lokalt.
Genom medlemsavgifter bidrar medlemmarna också
till föreningens finansiering.
Naturskyddsföreningen har en sund ekonomisk
bas med flera olika intäktskällor. Insamlade medel
från privatpersoner ökade. Men på grund av minskat
stöd från företag och en lägre summa testamenterade
arv 2020, minskade totalt insamlade medel med
3,7 miljoner kronor jämfört med 2019.
Naturskyddsföreningens globala samarbetsorganisationer mobiliserar människor som driver frågor
inom miljö, civilsamhällets demokratiska utrymme
och mänskliga rättigheter. Organisationerna arbetar
med att påverka politiker på lokal, nationell och
internationell nivå och granskar företagens arbete.
Tillsammans arbetar vi för att utrota fattigdomen,
säkerställa alla människors lika rättigheter och för att
jordens resurser ska användas mer hållbart.
Under 2020 samarbetade Naturskyddsföreningen med
48 organisationer i 10 länder på 4 kontinenter.
Varje vecka mördas tre miljöförsvarare någonstans
i världen på grund av sitt arbete. Den 10 december 2020,
på den internationella dagen för mänskliga rättigheter,
arrangerade Naturskyddsföreningen återigen ljusmanifestationer på flera platser i Sverige med en tyst

minut och namnuppläsning på de bekräftade fall där
miljöförsvarare mördats.

Stiftelsen Osaby
Naturskyddsföreningens riksstyrelse har under
2020 bildat en naturvårdsstiftelse av skogar och
marker som tillhört fastigheten Osaby utanför Växjö.
Stiftelsen ska värna biologisk mångfald. Fastigheten
skänktes till Naturskyddsföreningen på 60-talet för
att ta tillvara natur- och djurfriden. Genom att bilda
naturvårdsstiftelsen säkerställer riksstyrelsen att
Osabys marker sköts på ett sådant sätt att ett stort
sammanhängande område, med ursprunglig karaktär
av lövskogar och hagmarker som en gång dominerat
landskapet, kan återskapas på sikt. En stor del av
fastigheten är sedan tidigare naturreservat och för
övriga områden har under 2020 naturvårdsavtal
ingåtts. Stiftelsen drivs tillsammans av riksföreningen, länsförbund och kretsar.
Miljörätt
Föreningens jurister förde talan mot utbyggnaden av
Preemraff på Västkusten tillsammans med Lysekilskretsen, bland annat under huvudförhandlingen i
Lysekil i mars 2020. Att föreningen överklagade ledde
till debatt och engagemang och bidrog starkt till att
Preem drog tillbaka sin ansökan, vilket innebar att
nya utsläpp på en miljon ton koldioxid kunde undvikas. Juristerna har även aktivt stöttat lokala kretsar
i deras rättsprocesser samt deltagit som experter i de
statliga utredningarna om klimaträtt och artskydd.
Föreningsutveckling
Av föregående års medlemsintäkter fördelas 35 procent
till regionala kanslier, länsförbund och kretsar som
stöd och återbäring. Det totala stödet var år 2020 11,8
mkr. En del av återbäringen är projektbidrag som kretsar och länsförbund kan söka. Dessa bidrag fördelas
till angelägna projekt som kräver extra resurser. Under
2020 uppgick kostnaden för projektbidrag till kretsar
och länsförbund till 798 tkr. En specifikation över hur
medlen fördelats återfinns i not 5 i årsredovisningen.
Globalt
Naturskyddsföreningen samarbetar med organisationer i Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa.
Målsättningen är att öka människors delaktighet
kring bland annat hållbar naturresursanvändning.
En stark miljörörelse är viktig och det är ett stort
problem att 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 2020
samlades kring temat sharing communities.

Kommunikation
Vårt genomslag fortsätter vara omfattande. Genom
pressmeddelanden och debattartiklar i såväl rikssom lokalmedia bildar Naturskyddsföreningen opinion
och sprider kunskap. I riksmedia är det oftast någon
av våra två talespersoner, riksordförande eller generalsekreterare, som är ansiktet utåt. Föreningen når också
många i digitala kanaler och antalet följare i sociala
medier fortsätter att växa. På Facebook hade föreningen vid slutet av året 197 000 följare (2019: 189 000). På
Instagram 60 000 (51 000). På Twitter hade föreningen
24 000 (23 500) följare och på LinkedIn 10 000 (mätning
påbörjad under 2020).
Personal
Rikskansliet arbetar fortlöpande med arbetsmiljön.
Under året som gått har det ställts andra och oväntade
krav på personalens arbetsmiljö med anledning av
pandemin. Merparten av personalen har arbetsuppgifter som gjort det möjligt att arbeta hemifrån för
att undvika smittspridning. Att arbeta uteslutande
i hemmet under längre tid kan dock vara påfrestande,
både mentalt och fysiskt. Ett flertal åtgärder har gjorts
för att avhjälpa detta. Alla medarbetare som har velat
låna hem extra it-tillbehör och kontorsstolar har fått
hjälp med leverans till bostaden eller erbjudits bidrag
för inköp av skrivbord. En åtgärd för att motverka
negativ påverkan på den mentala hälsan har varit att
fördubbla antalet friskvårdstimmar och att anordna
ett flertal sociala träffar digitalt. Föreningen har under
flera år haft höga sjukfrånvarotal, men för 2020 noteras
en minskning, vilket får betraktas som positivt med
tanke på pandemin. Sedan 2019 planeras för en
anpassning av lokalerna på Åsögatan till en modern
och mer funktionsduglig arbetsplats. Det arbetet har
fortlöpt under 2020. Projektet beräknas vara klart i
slutet av 2021.
Jämställdhet och mångfald
Föreningens rikskansli arbetar löpande med
jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Under 2020
infördes rutiner och processer för kompetensbaserad
rekrytering i syfte att bland annat skapa bättre förutsättningar för jämlika rekryteringar. Varje år sker
också en översyn av lönerna ur ett genusperspektiv.
Ungefär 60 procent av medlemmarna i föreningen
är kvinnor. Andelen kvinnor i styrelser och på ordförandeposter i såväl kretsar som länsförbund har
ökat jämfört med tidigare år.
Hållbarhetsupplysningar
Naturskyddsföreningen ställer hårda miljökrav vid
inköp och upphandling av varor och tjänster i enlighet
med föreningens övergripande miljöpolicy. I logikens
namn har till exempel rikskansliets inköpspolicy
namnet Återbruks- och inköpspolicy. Resepolicyn är
strikt, resor och transporter sker i mycket hög utsträckning kollektivt och flygresor undviks så långt
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det är möjligt. Kapital placeras med höga krav på miljö
och etik (se Kapitalförvaltning nedan). Avfall sorteras
noggrant och återvinns. Sedan 2018 mäter Naturskyddsföreningen systematiskt de utsläpp växthusgaser som verksamheten på rikskansliet och inom
riksföreningen i stort orsakar. Mätningarna följder den
internationella standarden Greenhouse Gas Protocol,
GHG, och görs med hjälp av ett datoriserat system för
datainsamling och utsläppsberäkning. Genomsnittet
av växthusgasutsläppen för 2018–2019 utgör basår från
vilket vi fortsättningsvis ska minska utsläppen. Men
det gångna året har på grund av pandemin gjort det
mycket svårt sätta ett minskningsmål där vi kan visa
att minskningen beror på vårt eget arbete. Utsläppet
för basåret var 258 ton, för 2020 var det 70 ton.
2020

2019

2018

Tjänsteresor

7

156

233

El och värme

15

18

23

Sveriges Natur (tidning)

28

27

27

Inköpt material IT

17

17

14

Inköpt material annat

1

4

11

Övrigt

2

6

6

70

228

314

Summa

Uppmätta växthusgasutsläpp, räknat som koldioxidekvivalenter, i ton.
Vi klimatkompenserar för kansliets utsläpp av växthusgaser.

Tjänsteresor dominerar utsläppen, främst resor
kopplade till vår internationella verksamhet. Näst
största utsläppskälla är tidning och papper, framförallt det som krävs för att trycka Sveriges Natur. El
och värme är Bra Miljöval-märkt. Under inköpt material
redovisas utsläpp från inköp av datorer och kontorsutrustning, mat och fika på konferenser med mera.
Föreningen vill vara en hållbar arbetsplats även
vad gäller socialt ansvar och erbjuda anställda en
god och sund arbetsmiljö. Inom det området pågår
ett löpande utvecklingsarbete. Alla anställda omfattas
av kollektivavtal och jämställdhets- och mångfaldsarbetet är integrerat i all verksamhet på rikskansliet.

Användning av finansiella instrument
och kapitalplacering
Naturskyddsföreningen förvaltar en del av sitt kapital
i form av värdepapper. Regler för förvaltningen finns
uttryckt i föreningens kapitalplaceringspolicy som
ställer mycket höga krav på värdepappersinnehavet.
Föreningen analyserar löpande de fonder som föreningens externa kapitalförvaltare förvaltar. Innehavet
är bland annat 100 procent fossilfritt. Arbete med att
ytterligare öka kraven på innehavet fortgår löpande.
Den fullständiga kapitalplaceringspolicyn finns på
föreningens webbplats.
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Anknutna stiftelser samt stöd
till forskning och utveckling
Med ”anknuten” stiftelse menas att stiftelsen förvaltas av en annan juridisk person. Stiftelserna är
egna juridiska personer, men Naturskyddsföreningen
förvaltar två stiftelser enligt de villkor som gäller för
stiftelserna. De är bägge ursprungligen donationer från
privatpersoner. De har ingen anställd personal, verksamheten består i att förvalta kapital vars avkastning
går till natur- och miljöarbete.

Stiftelsen Valdemar & Emmy Gustafssons
Naturvårdsfond
Avkastningen ska enligt stiftelseurkunden årligen
anslås till stödjande av sådan verksamhet ”som har
till syfte att utveckla metoder och hjälpmedel för
förhindrande av en fortsatt förgiftning och förstöring
av den svenska naturen”. Vid utgången av 2020
uppgick marknadsvärdet av stiftelsens placeringsportfölj till 28,1 mkr (26,2 mkr). Stiftelsen delar ut
stipendier inom sitt ändamål till mottagare utanför
Naturskyddsföreningen. År 2015 delades 793 tkr ut
till olika miljöforskningsprojekt. Beslut finns om
fortsatt utdelning för åren 2020–2021 på totalt
200 tkr. Av dessa har 50 tkr delats ut 2020 och 150 tkr
är beslutade att utdelas under 2021.
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
2020 uppgick marknadsvärdet av stiftelsens placeringsportfölj till 17,5 mkr (16,5 mkr). Under 2020 har
65 tkr (160 tkr) delats ut till Naturskyddsföreningen.

Resultat och ställning samt allmänt
om föreningens ekonomi
Belopp i mkr

2020

2019

2018

2017

2016

Verksamhetsintäkter

263,6

266,1

239,4

217,9

207,5
-2,0

Verksamhetsresultat

12,5

1,4

6,9

4,7

Årets resultat

18,0

5,9

7,7

9,8

-2,7

Balansomslutning

198,3

185,5

187,8

167,8

149,0

Eget kapital

150,3

132,3

126,4

118,8

109,0

155

161

150

143

142

Medeltal anställda

Föreningens resultat för 2020 var oväntat positivt.
Det budgeterades för ett svagare resultat, vilket inte
blev fallet. Främsta anledningen till det bättre resultatet var att gåvointäkterna höll sig på en stabil nivå trots
pandemin samt minskade mötes- och resekostnader,
också det med anledning av pandemin.

Förväntad framtida utveckling
Det gångna verksamhetsåret har präglats av den
pågående coronapandemin. De utmaningar världen
står inför kopplade till miljö och klimat har dock inte
minskat. Vi har knappt tio år på oss att ställa om för
att undvika en klimatkatastrof. Samtidigt hotas en miljon arter av utrotning och med dem våra ekosystem.
Det finns lösningar men inga genvägar. Åtgärderna
måste vara snabba och radikala. Föreningen behöver
därför med ökad beslutsamhet fortsätta det metodiska
arbete vars ramverk beslutats av stämman genom
föreningens framtidsstrategi.
Pandemin har dominerat mediebevakningen,
delvis på bekostnad av rapporteringen kring miljöfrågor. Naturskyddsföreningen har dock bidragit till att
diskutera hur krishanteringen kan bidra till den
nödvändiga omställning av samhället som föreningen
verkar för. Pandemin har visat på vikten av resilienta
samhällen samt att politik och näringsliv kan agera
kraftfullt och radikalt vid en kris. Under 2020 lanserade riksföreningen sin satsning Hela Sverige ställer om,
som omfattar tre övergripande kampanjer: En fossilfri
värld, Levande skogar och Framtidens mat. Satsningen
bygger på en nära interaktion mellan rikskansli och
folkrörelse, något som av förklarliga skäl blev lidande
då pandemin satte stopp för resande och många planerade föreningsaktiviteter. Denna satsning fortsätter
de kommande åren och utgör stommen i föreningens
kampanjarbete. När pandemin klingat av räknar
föreningen med att Hela Sverige ställer om ska
generera lokala och regionala omställningsaktiviteter
och påverkansarbete i hela landet. Även om pandemin
inneburit ett betydande lyft för föreningen vad gäller
förmågan till distansarbete och digitala möten kommer
det fysiska mötet, när pandemin så tillåter, vara ett
efterlängtad och nödvändigt verktyg för att stärka och
utveckla arbetet i hela föreningen. Pandemin har dock
lärt oss vikten av fungerande digitala lösningar och
arbetet med att utveckla, lansera och implementera
olika digitala verktyg, både i föreningen och på rikskansliet kommer fortsätta. Först på tur står lanseringen av riksföreningens nya webbplats våren 2021.
Under pandemin har flera mycket välbesökta digitala
seminarier genomförts, ett koncept som kommer
fördjupas. Utvecklingen i världen har väckt många
frågor kring demokratins framtid och motståndskraft.
Hoten och våldet mot miljöförsvarare i världen har
tilltagit i takt med miljöfrågornas akuta karaktär och
auktoritära och nationalistiska ledares framgångar,
även i fungerande demokratier. Naturskyddsföreningens roll, nationellt och globalt, kommer att bli viktigare. Inte bara som miljöorganisation, utan även som ett
föredöme och levande exempel på en bred demokratisk
rörelse som erbjuder möjligheten till förändring inom
det parlamentariska systemet. Vår framgång har byggt
på genom sakkunskap väl underbyggda förslag och
bred förankring. Detta är även framgent vår grundbult
för framgångsrik påverkan.

Finansiering
Föreningens verksamhet har utvecklats starkt de
senaste åren, vilket avspeglas i föreningens omsättning. Dock såg vi en nedgång i insamlade medel under
2020. En del av denna nedgång hänförs till minskade
arv, något som alltid varierar från år till år. En annan
minskning var intäkter från företag. Denna trend kan
förväntas fortsätta under lågkonjunkturen och vi har
därför skrivit ned effektmålen för intäkter från företag
2020–2022. Däremot har vi skrivit upp effektmålen
för insamlade medel totalt, då vi ser goda möjligheter att fortsätta vår ökning av insamlade medel från
privatpersoner, inte minst via månadsgåvor från våra
medlemmar. Det råder förstås stor osäkerhet kring
pandemins mer bestående konsekvenser för samhällsekonomin, något som i så fall kommer innebära
påverkan från 2022 och framåt. Pandemin har inneburit att föreningen fått utveckla nya strategier för
att finansiera verksamheten, inte minst då värvning
genom så kallad face-to-face på gator och torg inte
varit möjlig sedan mars 2020. Verksamheten utvecklas
både genom att ha ambitiösa intäktsmål, och genom
att de kommande åren underbalansera budgeten och
därigenom omsätta en del av föreningens balanserade
kapital i nödvändig verksamhet.
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Resultaträkning
Not

20200101–
20201231

39 873

39 077

Gåvor

2

111 712

115 422

Bidrag

2

90 167

90 063

Nettoomsättning

3

17 668

18 939

Övriga intäkter

4

4 204

2 648

263 624

266 149

Ändamålskostnader

-194 626

-206 360

Medlemskostnader

-20 167

-23 761

Insamlingskostnader

-25 255

-22 743

Administrationskostnader

-11 093

-11 887

-251 141

-264 751

12 483

1 398

5 759

4 805

-237

-346

Belopp i kkr

20190101–
20191231

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter

Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

5,6

Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Förvaltningskostnader
Resultat efter finansiella investeringar

7

5 522

4 459

18 005

5 857

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)

18 005

5 857

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
från tidigare år

19 516

22 036

-25 802

-17 722

0

0

11 719

10 171

Årets resultat
Förändringar av ändamålsbestämda medel

Reservering av ändamålsbestämda medel som
ej nyttjats under året
Reservering av donationskapital
Kvarstående belopp för året
/förändring av balanserat kapital
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Balansräkning
Belopp i kkr

Not

20201231

20191231

Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar

8

Donationskapital
11 994

10 737

11 994

10 737

Materiella
anläggningstillgångar
Inventarier och installationer
Finansiella
anläggningstillgångar

Not

20201231

20191231

Eget kapital

Balanserade utgifter
för programvara

Byggnader och mark

Belopp i kkr
EGET KAPITAL
OCH SKULDER

TILLGÅNGAR

9 118

9 118

Värdesäkringskapital

19 870

17 870

Ändamålsbestämda medel

84 240

77 954

Balanserat resultat
Summa eget kapital

9

2 086

3 319

10

66

595

2 152

3 914

1 432

1 432

16

16

11

Aktier i koncernföretag
Ägarintresse i övriga företag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

91

103

1 539

1 551

15 685

16 202

Långfristiga skulder

Färdiga varor och
handelsvaror

134

746

134

746

4 487

28 314

1 993

1 461

27 367
132 309

2 005

2 005

2 005

2 005

10 952

9 050

16

Skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna
ej nyttjade bidrag

17

12 770

21 725

Övriga skulder

18

3 669

3 723

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

19

Omsättningstillgångar
Varulager

37 086
150 314

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

18 554

16 645

45 945

51 143

198 264

185 457

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

12

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

13

11 573

10 208

18 053

39 983

Kortfristiga placeringar

14

92 195

89 197

Kassa och bank

15

72 197

39 329

Summa omsättningstillgångar

182 579

169 255

SUMMA TILLGÅNGAR

198 264

185 457
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Förändring av eget kapital
Belopp i kkr

Donationskapital

Värdesäkringskapital

Ändamålsbest. medel

Balanserat
kapital

Summa
eget kapital

9 118

17 870

77 954

27 367

132 309

Ingående balans 2020
Överföring enl. beslut
Reserveringar

2 000
-

Nyttjande

-2 000
25 802

25 802

-19 516

-19 516

Årets resultat
Utgående balans 2020

9 118

19 870

84 240

Kassaflödesanalys
Belopp i kkr

Not

20200101–
20201231

20190101–
20191231

18 005

5 857

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet, med mera
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

6 520

2 049

24 525

7 906

24 525

7 906

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

612

157

21 930

-21 388

-5 197

-8 131

41 870

-21 456

-6 016

-4 058

-

-51

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av förvaltningsfastigheter

1 865

Ökning långfristig fordran

-

Minskning av långfristig fordran

12

11

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-6 004

-2 233

Årets kassaflöde

35 866

-23 689

128 526

152 215

164 392

128 526

Likvida medel och kortfristiga placeringar
vid årets början
Likvida medel och kortfristiga placeringar
vid årets slut

64

15

11 719

11 719

37 086

150 314

Noter
Belopp i kkr om inget annat anges

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer
med Årsredovisningslagen (ÅRL), Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för
årsredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående
år. Enligt ÅRL 7:3 behöver föreningen inte upprätta koncernredovisning då koncernen betraktas som en mindre koncern.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Naturskyddsföreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas
som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan,
till 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 Naturskyddsföreningen. 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 Naturskyddsföreningen har lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas
gåvans värde med ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har
uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för
att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa
kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår
som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig
till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag
värderas till det verkliga värdet av den tillgång som föreningen har
fått eller kommer att få.

Verksamhetskostnader
Medlemskostnader
Medlemskostnader är kostnader för värvning och förnyelse
av medlemmar, medlemsvård, medlemsregister samt kostnader
för medlemstidningen Sveriges Natur.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader, direkta och indirekta,
som kan hänföras till föreningens stadgade verksamhet, inklusive
opinionsbildning. Kostnader för administration som uppstår
som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas
som ändamålskostnad.
Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete
som riktar sig mot samtliga givare, d.v.s. för att generera intäkter i
form av gåvor, testamenten och donationer såväl från privatpersoner
som från företag och organisationer. Även kostnader för 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 att 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 avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde
om inget annat anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar enligt plan (och ev. nedskrivningar).
Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång
har minskat anskaffningsvärdet. Naturskyddsföreningens byggnader
har delats upp i betydande komponenter. Avskrivning sker linjärt
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas som intäkt linjärt över
prenumerationstiden.
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NOT 2 fortsättning

NOT 1 fortsättning
Anläggningstillgångar

År

Materiella anläggningstillgångar:
Fastigheter (byggnader och markanläggningar)

25–50

Maskiner och inventarier (samt anpassad programvara)

5

Datorutrustning och program (standardprogramvara)

3

Postkodlotteriet
Summa insamlade medel

Naturvårdsverket
Viltvårdsfonden
Statens Energimyndighet

20190101–
20191231

64 550

64 462

5 594

9 800

-

3 597

22 224

18 294

1 729

3 964

17 615

15 305

111 712

115 422

300
240
489

Petra Lundbergs Stiftelse

160

-

Göteborgs universitet

102
834

523

90 167

90 063

111 712

115 422

90 167

90 063

201 879

205 485

20200101–
20201231

20190101–
20191231

NOT 3 Nettoomsättning

Årets bok
Licensintäkter Bra Miljöval
Annonsintäkter Sveriges Natur
Övriga försäljningsintäkter
Summa

78 535

73 822

2 169

1 780

425

850
194
1 000

Jordbruksverket

301

345

84

-

353

184

3 480

3 023

12 373

13 668

1 760

1 810

55

438

17 668

18 939

NOT 4 Övriga intäkter
Ingen koncernintern försäljning har förekommit.

NOT 5 Verksamhetskostnader
Leasing
Föreningen leasar framförallt kontorslokaler och vissa kontorsmaskiner vid lokalerna i Stockholm och Göteborg. Kostnadsförda
leasingavgifter inklusive lokalhyra uppgår till 6 639 tkr (föreg. år
6 627 tkr )
20200101–
20201231

20190101–
20191231

Inom 1 år

7 133

7 164

1 till 5 år

4 626

11 677

Summa

0

0

11 759

18 841

Avtalet om lokalhyra i Stockholm sträcker sig till 2022-09-30.
Det förlängs med ytterligare tre år om det inte sägs upp senast
12 månader innan avtalet löper ut. Årskostnad cirka 5,8 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.
20200101–
20201231

20190101–
20191231

Revisionskostnader för rådgivning och övrig konsultation

265 250

470 250

Revisionsarvode

321 088

425 499

Summa nettoomsättning

586 338

895 749

Ersättningar till revisionsföretag, belopp i kronor

87

66

160

-

Efter 5 år
20200101–
20201231

850

EU-bidrag

65

160

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Konsumentverket och Vinnova
Miljönämnden i Malmö

Länsstyrelsen Södermanland

Summa

Bidrag som redovisats som intäkt
Sida

Länsstyrelsen Jönköping

Bidrag som redovisats som intäkt

NOT 2 Insamlade medel

Generell gåva, företag

350

Stiftelsen Naturräddarfonden

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen

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

Miljöfondsintäkter

250

Totalt insamlade medel består av följande

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

Stödföretag

2 281

Stiftelsen Alvins fond

Summa bidrag

Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen,
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet
på balansdagen.

Företagssamarbete

7 545

886

Övriga bidrag

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

Allmänheten, varav arv ingår med 3,2 mkr (8,5 mkr)

4 906

Svenskt friluftsliv

Kommuner

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter.
Efter det första redovisningstillfället värderas långfristiga
finansiella tillgångar som inte är räntebärande till anskaffningsvärde (med avdrag för ev. nedskrivning). Långfristiga räntebärande
tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden (med avdrag
för nedskrivning).

Gåvor som redovisas i resultaträkningen

Postkodlotteriet

NOT 6 fortsättning

NOT 5 fortsättning
20200101–
20201231

20190101–
20191231

Natur- och miljövårdsprojekt

71 952

85 559

Internationellt miljöarbete

86 832

81 543

Kommunikation

16 632

18 669

Lokalt och regionalt arbete

19 210

20 588

194 626

206 359

Ändamålskostnader

Summa ändamålskostnader

I medel som delats ut till lokalt och regionalt arbete ingår återbäring
som utgör 35 procent av föregående års medlemsavgifter.
20200101–
20201231

20190101–
20191231

Återbäring kretsar

3 520

3 663

Återbäring länsförbund

1 658

1 714

Återbäring regionala kanslier

4 713

5 261

Projektbidrag till natur- och miljöprojekt

798

556

Nätverkskoordinatorer

517

646

Övrigt kanslistöd
Summa återbäring

549

734

11 755

12 574

20200101–
20201231

20190101–
20191231

112

106

NOT 6 Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt

43

55

155

161

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

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid
Andel som avser sammanhängande sjukfrånvaro
>60 dagar

20200101–
20201231

20190101–
20191231

6,3 %

6,5 %

56,7 %

47,5 %

Sjukfrånvaro fördelad efter kön:
Kvinnor

6,7 %

7,8 %

Män

2,8 %

1,8 %

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:
29 år eller yngre

6,9 %

3,7 %

30–49 år

3,8 %

5,0 %

50 år eller äldre

9,1 %

11,5 %

I sjukfrånvaro ingår ej anställda som har varit sjukskrivna mer
än 10 år
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
(belopp i tkr)

20200101–
20201231

20190101–
20191231

Löner
Styrelse och generalsekreterare

2 203

2 248

Övriga anställda

66 456

69 745

Summa löner

68 659

71 993

Andra ersättningar
Styrelse och generalsekreterare

-

15

Övriga anställda

103

443

Summa andra ersättningar

103

458

Sociala kostnader
Styrelse och generalsekreterare
varav pensionskostnader
Övriga anställda
varav pensionskostnader

1 301

1 294

505

492

27 393

29 319

5 615

5 973

28 694

30 613

6 120

6 465

Johanna Sandahl, ordförande
sedan 2012

802

773

Stina Lindblad, 1:e vice ordförande
sedan 2012

160

155

Salomon Abresparr, 2:e vice ordförande
sedan 2017

120

116

Karin Lexén, generalsekreterare
sedan mars 2017

909

959

Summa sociala kostnader
varav pensionskostnader
Löner och andra ersättningar till ordförande,
vice ordförande

I löner och andra ersättningar till riksstyrelsen ingår arvode till
styrelseledamöterna för 2020 med 1 805 kr (2019: 1 740 kr) per
heldag och styrelsemöte. Beloppet utgör 2,7 procent av aktuellt
inkomstbasbelopp som för 2020 var 66 800 kr (64 400 kr).
Styrelsemöte hålls 9–10 gånger per år.
Föreningens ordförande Johanna Sandahl är heltidsarvoderad
enligt stämmobeslut och erhåller arvode motsvarande ett inkomstbasbelopp per månad, år 2020 motsvarar det 66 800 kronor
(2019 64 400 kr). Första vice ordförande Stina Lindblad och andre
vice ordförande Salomon Abresparr är deltidsarvoderade och
erhåller 20 respektive 15 procent av inkomstbasbeloppet per
månad. Övertids- och mertidsersättning utgår ej. Traktamenten
tas ej ut. Föreningens ordförande och vice ordförande omfattas
inte av anställningstrygghet genom LAS.
Generalsekreteraren Karin Lexén är riksföreningens högsta
tjänsteman och rapporterar till styrelsens ordförande. Hennes
månadslön är 2020 74 500 kronor (2019 74 500 kr) med pension
enligt kollektivavtal. Hennes lön ändras årligen, motsvarande
genomsnittet i Arbetsgivaralliansens kollektivavtal. Ingen
ersättning för övertid, jour, restid eller obekväm arbetstid utgår.
Föreningens ordförande och generalsekreterare har årskort
hos SJ som föreningen betalar och som förmånsbeskattas vid
privat användning.
Ideellt arbete
Av föreningens alla medlemmar anser sig över 17 000 st.
vara aktiva, vilket betyder att de är med och anordnar eller deltar
i möten, evenemang eller nätverk. Av dessa har 3 100 personer
haft olika förtroendeuppdrag i föreningens lokala kretsar och
regionala länsförbund. Deras nedlagda tid uppskattas till
sammanlagt närmare 750 000 timmar. Det motsvarar mer än
400 heltidsarbetande per år!
Avtal om avgångsvederlag
Föreningens ordförande har avtal om avgångsvederlag med sex
månaders lön. Avgångsvederlaget faller ut till ordförandena om
hennes uppdrag avslutas, oberoende av om det är från föreningens
eller ordförandens sida. För de bägge vice ordföranden gäller att
tremånaders 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 riksföreningens högsta tjänsteman,
har inget avgångsvederlag. Avtalet med generalsekreteraren
gäller till mars 2022. En uppsägningstid på sex månader gäller
dessförinnan. Om Naturskyddsföreningen säger upp avtalet,
kan styrelsens ordförande arbetsbefria generalsekretaren under
uppsägningstiden.
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Lån till ledande befattningsinnehavare och transaktioner
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
Naturskyddsföreningen.

NOT 10 Inventarier och installationer

NOT 6 fortsättning

Vid årets början

20201231

20191231

Inventarier
Ingående anskaffningsvärden

19 830

19 779

Årets anskaffning

-

51

Årets utrangering

-285

-

19 545

19 830

-19 235

-19 062

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

20200101–
20201231

20190101–
20191231

Sverige

68 762

72 451

Totalt

68 762

72 451

Löner och andra ersättningar fördelade per land

Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar

-244

-173

-19 479

-19 235

66

595

20201231

20191231
1 432

Utgående redovisat värde

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar

Könsfördelningen bland styrelseledamöter
och ledande befattningshavare

Aktier i koncernföretag, dotterföretag
och intresseföretag

Riksstyrelse

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Kvinnor

7

7

Vid årets början

1 432

Män

6

6

Värdeförändring

-

-

13

13

1 432

1 432

Kvinnor

7

7

Män

4

4

11

11

Vid årets början

16

17

Värdeförändring

-

-1

16

16

103

114

Totalt

Redovisat värde vid årets slut

Ledningsgrupp

Totalt

Redovisat värde vid årets slut

NOT 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
20200101–
20201231

20190101–
20191231

Utdelningar

1 587

975

Realisationsresultat vid försäljning värdepapper

4 172

4 709

-237

-346

Resultat från värdepapper

Arvode för kapitalförvaltning
Realisationsförlust såld fastighet Kalvsvik 12:6

-

-879

5 522

4 459

20200101–
20201231

20190101–
20191231

20 412

16 354

Årets aktiverade utgifter

5 410

4 058

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

25 822

20 412

Summa

NOT 8 Balanserade utgifter för programvara
Balanserade utgifter för programvara
Ingående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

-9 675

-6 135

Årets avskrivningar

-4 153

-3 540

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Ryssa, Mora kommun
Del av Aktse 1:1
Övriga fastigheter
Summa anskaffningsvärde

Avyttrat under året

-11

Redovisat värde vid årets slut

91

103

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 Redovisat
kapital
andelar

Naturskyddsföreningen Förlag AB,
556449-9407, Stockholm

1 500

100

-

1 428

1 424

AB Smålands Taberg,
556038-5873, Jönköping

8 000

100

-

578

8

Dotterbolag

Intresseorganisation
KRAV ekonomisk förening, Uppsala

10

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

6

Summa innehav
3 775

3 886

3 886

211

211

97

97

6

6

4 200

7 975

NOT 12 Övriga fordringar
20201231

8 349

-3 775

-374

4 200

7 975

577

62

Stiftelsen V&E Gustafssons Naturvårdsfond

514

297

Föreningen Smålands Natur

-4 831

2 542

175

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 114

-4 656

Utgående redovisat värde

2 086

3 319

29

15

262

165

Fordran Arbetsmarknadsverket

19

16

Förskott uppdragstagare

54

14

-

871

Fastighet Kalsvik under försäljning
Bonnierförlagen
Övriga

-4 656

20191231

Skattekonto

Fordran Stift. Naturräddarfonden
7 975

1 448

20191231

-

Årets avskrivning

68

-12

-9 675

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

Amortering

10 737

Anskaffningsvärden:
Vid årets början

Vid årets början

11 994

20201231
Lilla Karlsö

Andra långfristiga fordringar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

-13 828

NOT 9 Byggnader och mark
Osaby säteri

Ägarintresse i övriga företag
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Summa övriga kortfristiga fordringar

538

-

-

21

1 993

1 461

NOT 17 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

NOT 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda försäkringar
EPM
Exsitec
Upplupna arvsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Apsis Newsletter
Multisoft AB
SO-rummet AB

20201231

20191231

1 702

1 676

71

81

237

182

56

55

8 367

6 359

372

-

-

67

94

62

80

-

Getty Images

103

103

ISS Elhix AB

112

-

Förutbetalda licenskostn. för ekonomi-/löne-/
rekryterings-/teleprogram

164

212

-

331

62

62

-

959

Gotland WHG AB
De lage Landen Finans AB
Förutbetalda intäkter stödföretag
Övriga interimsfordringar

153

Summa förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

59

11 573

10 208

20191231

20191231

NOT 14 Kortfristiga placeringar
20201231

Sida
Statsbidrag

20201231

20191231

6 294

11 370

321

324

Postkodlotteriet

4 576

8 461

EU-medel

1 098

1 450

Naturvårdsverket
Övrigt
Summa skuld erhållna ej nyttjade bidrag

481

-

-

120

12 770

21 725

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

NOT 18 Övriga skulder
20201231

20191231

3 234

3 558

Mervärdesskatteskuld

326

165

Övrigt

109

-

3 669

3 723

Personalens källskatt och sociala avgifter

Summa övriga skulder

NOT 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
20201231

Bokfört Marknadsvärde
värde

Bokfört Marknadsvärde
värde

Semesterlöner och upplupna löner samt sociala
kostnader

Aktier

30 953

32 428

29 180

31 427

Revision

Aktiefonder

48 848

72 130

47 247

66 075

IKEA, Energifallet

20201231

20191231

4 928

6 177

451

648

1 200

1 500
417

Räntebärande papper

12 394

11 820

12 770

12 218

Strömbergs Distribution AB

212

Summa kortfristiga placeringar

92 195

116 378

89 197

109 720

ORB Consulting Service AB

151

-

6 677

6 556

Stödföretag

974

-

Exengo Installationskonsult AB

100

-

Swedbank

137

87

Förutbetalda medlemsintäkter

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 i övrigt etiskt sätt. Härvidlag tillämpas
bland annat positiva och negativa kriterier för urvalet av placeringsobjekt. Det förra innebär att företag och branscher gynnas tack
vare exempelvis sin miljöteknik, återvinning eller rening. Det senare
innebär 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.

20201231

20191231

2

2

Banktillgodohavanden

72 195

39 327

Kortfristiga placeringar

92 195

89 197

164 392

128 526

Summa likvida medel

Bonnierförlagen
Triple Line Consulting Limited
Klimatkompensation CO2
Övriga
Summa upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

670

127

1 553

183

286
138
1 077

950

18 554

16 645

NOT 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

NOT 15 Likvida medel
Kassamedel

The Just Environment Charitable Trust

NOT 16 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 2 005 tkr (föregående år 2 005 tkr) förfaller till
betalning senare än fem år efter balansdagen.

För precis ett år sen anade världen inte hur långvarig och utbredd
pandemin skulle bli och att hela 2020 skulle färgas av pandemin.
Riksföreningens prognos då för hur föreningen skulle påverkas av
pandemin slog väl in, föreningen har inte påverkats väsentligt vad
gäller verksamhet eller ekonomi. Nu i början av 2021 har världen
ett hopp om att till en viss del kunna få bukt med coronapandemin,
och föreningen tror på en fortsatt aktiv verksamhet och en stabil
ekonomi. I skrivande stund har föreningen precis fått besked om
att vi har beviljats anslag från Postkodstiftelsen för Drömprojektet
”Världens längsta blomsteräng”. Anslaget uppgår till 14,1 miljoner
kronor och ska användas över tre år.
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Underskrifter

Svenska Naturskyddsföreningen
802002-4280

27

Underskrifter
Stockholm den dag som framgår av våra digitala underskrifter

Johanna Sandahl
Styrelseordförande

Stina Lindblad
Vice ordförande

Salomon Abresparr
Vice ordförande

Karin Lexén
Generalsekreterare

Bo Jönson
Skattmästare

Martin Lindén

Lotta Silfver

Mårten Wallberg

Jennifer Cronborn

Pia Lindeskog

Gudrun Hubendick

Martin Emtenäs

Henrik von Zweigbergk

Lovisa Roos

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som
framgår av våra digitala underskrifter

Suzanne Messo
Auktoriserad revisor

70

Anneli Carlsson
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Till riksstämman i Svenska Naturskyddsföreningen, org.nr 802002-4280

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Revisorns ansvar

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska
Naturskyddsföreningen för år 2020.

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
•

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

•

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

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

•

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

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen.
Den andra informationen består av verksamhetsberättelse 2020.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har
inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
Svenska
av
förvaltning
styrelsens
av
revision
Naturskyddsföreningen för år 2020.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller
gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm den dag som framgår av min digitala underskrift

Suzanne Messo
Auktoriserad revisor

2 (2)
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Revisionsberättelse för år 2020
Till riksstämman i Svenska Naturskyddsföreningen,
org.nr 802002-4280
Vi, av stämman förtroendevalda revisorer, har granskat den verksamhet som under
styrelsens ansvar bedrivits inom Svenska Naturskyddsföreningen.
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt fattade beslut och fastställda
riktlinjer samt i överensstämmelse med föreningens stadga, god föreningssed och
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det
finns en adekvat styrning och ledning, en tillräcklig intern kontroll samt en rättvisande
redovisning av verksamheten. Därigenom skall verksamheten bli ändamålsenlig och
ekonomiskt tillfredsställande.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt
att pröva om verksamheten bedrivits enligt stämmans beslut, föreningens stadga och
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Revisorerna skall rapportera till stämman, uttala sig om årsredovisningen är rättvisande,
samt huruvida styrelsen tagit sitt ansvar för verksamheten i enlighet med föreningens
ändamål.
Det gångna året har präglats av den rådande pandemin. Restriktioner av många slag har
införts och stora svårigheter har uppstått inom många områden i samhället. I princip alla
verksamheter har bedrivits under svåra förhållanden som gjort det i praktiken omöjligt
att följa tidigare gällande regelverk, beslut och praxis. Svenska Naturskyddsföreningen
har givetvis också drabbats av detta och styrelsen har i många avseenden fått improvisera och tvingats välja minst skadliga handlingsvägar när det som egentligen borde
gjorts har varit omöjligt.
I vår granskning har vi vägt in dessa extraordinära omständigheter.
Vi noterar att ett väsentligt område för föreningens utveckling, när omständigheterna
börjar återgå till det gängse, är att utveckla goda och ändamålsenliga relationer mellan
föreningens verksamheter på de olika nivåerna: lokalt, regionalt och riks.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten
på ett ändamåls-enligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna väsentligen är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi tillstyrker att stämman fastställer årsredovisningen för 2020.
Vi tillstyrker att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen
i dess helhet och dess enskilda ledamöter.

Undertecknat i mars 2021, datum framgår av digital underskrift.

Anneli Carlsson		

Kåre Olsson
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