
 

 

 
 
 

Verksamhetsplan för  
Naturskyddsföreningen Skövde 2021 
 
Enligt naturskyddsföreningens stadgar ska Svenska naturskyddsföreningen arbeta för att 
driva viktiga natur- och miljöfrågor, väcka engagemang för naturen, verka för förändrade 
normer och beteenden, utbilda och sprida kunskap om miljö, natur och hälsa, skapa opin-
ion, påverka och granska makthavare och lagstiftare, bygga upp och upprätthålla en djup 
kompetens grundad i vetenskap och fakta, bygga verksamheten på solidaritet, bidra till 
konkreta lösningar för ett modernt miljöanpassat samhälle, samarbeta med nätverk, orga-
nisationer och företag samt arbeta inkluderande och icke-diskriminerande i hela verksam-
heten. 
 
Skövde naturskyddsförening verksamhetsplan utgår följaktligen från ovan nämnda verk-
samhetsmål och vi kommer driva vår lokala verksamhet mot ett större flertal av dessa 
verksamhetsmål genom följande prioriterande områden: 

 
Vi ska genom en ambitiös programverksamhet sprida kunskap om och väcka intresse för 
vår natur och miljö. 

Vi ska arbeta för ökad medlemskontakt genom dialog och regelbundna nyhetsbrev. 

Vi ska fortsätta vårt arbete med en färggrannare stad genom exempelvis 1) samarbete 
med kommunekologen, 2) samarbeta med bostadsbolag och företag om hur och var 
dessa kan öka blomrikedomen i staden.  

Vi ska kämpa för naturen på och omkring Billingen genom att övervaka och granska mark-
användningsförslag och beslut. 

Vi ska arbeta för ett mer naturbaserat skogsbruk och bevarande av större areal gam-
melskog, genom att synas i press och media och genom vårt programutbud. 

Vi ska genomföra remissförfarande för bland annat ansökningar, anmälningar och detalj-
planer där så är skäligt som ett led i vår övervaknings och granskningsprocess.  

Vi ska jobba med opinionsbildning genom att öka transparensen i olika samhällsbeslut. 

Vi ska arbeta för att utvidga vår verksamhet till att omfatta fler aktiviteter kopplade till mil-
jöfrågor som exempelvis klimatanpassning.  

Vi ska medverka på friskvårdens dag samt fortsätta samarbetet med Billingen.nu och där 
driva naturvårdsfrågor. 

Vi ska fortsätta att samarbeta med studiefrämjandet samt olika naturorganisationer i kom-
munen (exempelvis Skövdes fågelklubb, mykologiska förening och botaniska förening).  

 
Hökaberg – kretsens egna gård med artrika slåtterängar 
Vi ska fortsätta kämpa för ett artrikt jordbrukslandskap genom att bland annat fortsätta 
driva en bra och effektiv förvaltning av kretsens egna marker vid Hökaberg. Vår grupp med 
vardagslediga bidrar mycket till denna verksamhet. Därutöver ska vi ha återkommande ar-
betsdagar på gården (se programmet). Alla är välkomna att delta på aktiviteterna på våra 
egna marker. 


