
 

 

Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Vaxholm 2022 
Naturskyddsföreningen i Vaxholm är en lokal krets av Naturskyddsföreningen och har till uppgift bl.a. 
att bevaka, upplysa, väcka opinion och påverka inom natur- och miljövårdsområdet. Kretsen verkar 
också för att stimulera medlemmarnas natur- och miljöintresse. 

Arbetet inom kretsen spänner över ett väldigt brett fält och det är svårt för styrelsen att driva allt 
arbete. Därför bildar vi gärna arbetsgrupper för att effektivisera arbetet. 

 

Årligen återkommande verksamhet och aktiviteter 

Hemsida 
Föreningen har en webbsajt med adressen vaxholm.naturskyddsforeningen.se. Denna fylls på 
efterhand med relevant information om föreningens arbete, bland annat genom aktivitetskalendern. 

Nyhetsbrev 
Ett elektroniskt nyhetsbrev distribueras till intresserade ungefär en gång i månaden. I detta rapporteras 
från nyss genomförda aktiviteter samt lämnas information om kommande aktiviteter och styrelsens 
och arbetsgruppernas arbete. 

Utflykter och naturvandringar 
Genom att besöka olika platser i och utanför Vaxholms kommun, lär vi oss ständigt mer om naturen 
och vilka lokaler som är särskilt värda att skydda. 

Bildvisningar, filmer och föredrag 
Vi ordnar bildvisningar och föredrag (företrädesvis under den mörka årstiden) kring allt från praktisk 
rådgivning kring trädgårdsodling och energieffektivisering till globala natur- och miljöfrågor. 

Planärenden 
Vi bevakar samhällsplaneringen inom Vaxholms kommun ur ett natur- och miljövårdsperspektiv. 
Strandskyddsärenden, trafikplanering och närnatur är exempel på områden där vi vill påverka. 

Naturvård 
Vi engagerar oss i naturvårdsfrågor genom att trycka på för bildandet av naturreservat, restaurering av 
våtmarker och andra åtgärder för bevarandet av biologisk mångfald. Vi bidrar även praktiskt i 
naturvårdsarbetet med till exempel inventering av vandringsleder på Bogesundslandet. 

Skärgård och hav 
Vi arbetar för att rädda Östersjön, bland annat med frågor kring övergödning, enskilda avlopp, 
saltvatteninträngning, överfiske och fritidsbåtars miljöpåverkan.  

Skog 
Naturskyddsföreningen i Vaxholm arbetar för att Vaxholm ska bli en kalhyggesfri kommun. Ett steg 
mot detta mål är att påverka Fastighetsverket att bedriva ett skogsbruk på Bogesundslandet som tar 
tillräcklig hänsyn till klimateffekter, biologisk mångfald och värden för friluftslivet. Arbetet sker 



genom att bevaka avverkningsanmälningar, göra översiktliga inventeringar och uppmärksamma 
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen på naturvärden i avverkningsanmälda områden. 

Regional planering 
Vi engagerar oss även i den regionala planeringen, framför allt när det gäller infrastruktur och 
kollektivtrafik. 

Medlemsvärvning och rekrytering av aktiva 
Genom att synas på olika sätt och genom marknadsföring ser vi till att natur- och miljöintresserade blir 
medlemmar i Naturskyddsföreningen, samt att den som vill kan engagera sig i föreningen på det sätt 
som passar personen ifråga. 

Specifika aktiviteter för 2022 

Blommande vägrenar (och andra lämpliga miljöer för ängsskötsel) 
Vi har identifierat tre områden som är lämpliga för att utveckla en ängsflora. Två är vägkanter och en 
är en historisk äng. Planen är att engagera markägaren (Trafikverket respektive kommunen) och inte 
minst närboende i att långsiktigt utveckla den biologiska mångfalden inom områdena.   

Diskussioner med Fastighetsverket om skogsbruket på Bogesundslandet 
Vår påverkanskampanj för att avskaffa kalhyggesbruket på Bogesundslandet fortsätter oförtrutet. Vi 
planerar att under 2022 lämna ett förslag till hyggesfri avverkning av ett område på 11 ha som 
Fastighetsverket har tänkt sig att avverka om något år.  

Valenkät till kommunpolitiker 
Vi planerar att skicka en enkät med aktuella natur- och miljöfrågor till de politiska partierna i 
Vaxholm, sammanfatta svaren och göra dem tillgängliga för väljarna i Vaxholm. 

Aktiviteter, kampanjer och utställningar som genomförs i mån av resurser och 
tid 

Deltagande i kampanjer 
Vi deltar i verksamheter och kampanjer organiserade på regional nivå (Naturskyddsföreningen i 
Stockholms län) och på riksnivå. Vi deltar i kampanjer om viktiga miljöfrågor och anordnar 
utställningar (oftast på Vaxholms stadsbibliotek). Ett återkommande inslag är miljövänliga veckan 
(vecka 40) där vi också brukar finnas på plats i livsmedelsbutikerna, för att visa vilka val man kan 
göra som en miljömedveten konsument. 

Egna utställningar 
Vissa år sätter vi också ihop utställningar för presentera vår egen verksamhet. Under 2022 planeras en 
utställning främst med tema Operation Rädda Bina på Stadsbiblioteket. 

Natursnokarna 
Natursnokarna är samlingsnamn för Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. För 
närvarande ligger verksamheten i träda på grund av brist på ledare, men vi arbetar för att komma igång 
med aktiviteter igen. 
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