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Naturskyddsföreningen i Skåne
Vision

Naturskyddsföreningen i Skåne ska utgöra nav, mötesplats och partner för alla som vill
engagera sig för Skånes natur och miljö. Vi vill genom vår verksamhet bidra till ett samhälle i
vilket långsiktigt hållbara lösningar prioriteras.

Värdegrund

Kärleken till naturen är vår främsta drivkraft. Med lust och glädje vill vi värna, vårda och lyfta
fram naturen i Skåne. Genom att vi är en opartisk och obunden organisation ska alla som vill
känna sig välkomna att engagera sig i vår förening. SE MER HÄR (länkar kommer sedan).

Verksamhetsidé

Naturskyddsföreningen i Skånes främsta uppgift är att öka intresset, skapa nyfikenhet, ge
kunskap och dela vår kärlek till naturen. Vi ska vara en förebild i vårt arbete att värna om
naturen. Föreningen ska föra naturens talan i syfte att skapa omställning till ett grönare
samhälle. En målorienterad verksamhetsplan utgör grunden i vårt arbete.
Vi ska:
› SPRIDA NATURKÄNSLA för att öka intresset och kärleken till naturen.
› ÖKA MEDVETENHETEN om en sund miljö och naturens betydelse för allt levande.
› PÅVERKA myndigheter, företag, kommuner och privatpersoner till ökat miljöansvar.
› INSPIRERA människor till friluftsliv med naturupplevelser och en miljömedveten livsstil.
› STÄRKA OCH FRÄMJA FOLKRÖRELSEN. Medlemmarna och gräsrotsagerande är
Naturskyddsföreningens grund. Tillsammans har vi kraft att förändra.
› VÄRNA om vår natur och dess artrikedom, genom att aktivt verka för att olika naturtyper,
växt- och djurarter skyddas och bevaras.
› VARA EN DRIVANDE KRAFT bakom omställningen till ett hållbart samhälle.
SE HÄR HUR DETTA SKA GENOMFÖRAS (länk).

Miljöpolicy

Denna policy ska vara styrande för vardagen och till ett miljövänligt tankesätt och beteende.
Vi ska vara ett föredöme, leva som vi lär och ständigt sträva efter att minimera vår
miljöpåverkan.
Vi ska:
› Minimera vår resurs- och energianvändning.
› Använda resurser med lägsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Vi skall i första hand
använda förnyelsebara resurser som produceras inom de naturliga kretsloppen och som inte
genererar avfall.
Genom att:
› Återanvända – vi handlar i största möjliga mån begagnat eller försöker låna samt hyra.
› Återvinna – vi sorterar allt avfall.
› Vi tänker långsiktigt och hållbart, strävar efter att använda produkter med lång livslängd.
› Genom medveten konsumtion blir vi ett föredöme för ett långsiktigt och hållbart beteende.
› När vi reser väljer vi färdsätt med minsta möjliga miljöpåverkan.
› I första hand väljer vi leverantörer med väl utvecklad miljö- och hållbarhetspolicy.
› Vi verkar för att den icke använda kilowattimmen (kWh) är den bästa.
› Vi väljer förnyelsebar energi producerad så nära solen som möjligt.

