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Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Österåker 2015 

Program och naturaktiviteter 

Styrelsen har utarbetat ett mycket omfattande årsprogram som skickats ut till medlemmarna. 
Programmet innehåller hela 24 aktiviteter och inkluderar 9 särskilda snokaktiviteter. Flera 
andra programpunkter är också lämpliga för barn att delta i. Det är mycket glädjande att vår 
barnverksamhet har utökats och att vi kan lära våra barn om djur och natur. Många utflykter 
är förlagda till särskilt vackra områden med möjlighet att upptäcka fantastisk natur och 
granska speciella djurarter på nära håll med kunnig guide.    

Programmet finns på vår hemsida http://osteraker.naturskyddsforeningen.se/pa-gang/ 

Naturskola 

85 % av Sveriges barn lever idag i tätort och har mycket dålig kunskap om natur- och djurliv. 
Barnen är framtidens beslutsfattare och måste få kunskaper om naturen och hur människan 
ingår i det ekologiska sammanhanget. 

Vi avser därför att bjuda in kommunens beslutsfattare till studiebesök och samtal om dessa 
frågor och föreningen fortsätter ansträngningarna att förmå kommunen att starta en 
Naturskola.      

Hållbart samhälle 

Stora faror hotar vårt klot. Vi överkonsumerar jordens tillgångar och vi påverkar klimatet. 
Detta är en ohållbar utveckling och mycket finns att göra för att vända utvecklingen.  

Vi måste börja agera resurssnålt och tänka på hur vår livsstil ger avtryck på planeten.  

Nya bostadsområden måste byggas där kommunikationer och service redan finns för att 
minska bilberoendet. Att planera nya bostadsområden där det finns tillgång till kollektiva 
transporter är bl. a en förutsättning för att vi ska kunna minska bilåkandet. 

Nya bostäder måste också planeras så energisnålt som möjligt. Idag finns en mängd 
exempel på ny teknik och energilösningar som minskar vårt behov av energi. Vi anser att 
kommunen måste börja ställa krav på exploatörerna för att minska energibehovet i nya 
bostäder och byggnader. 

Friluftsområden och grönstråk behövs nära bostadsområdena och måste planeras och 
skyddas för att invånarna ska få tillgång till friluftsliv och motion utan att vara tvungna att 
använda bil. 

I Österåker finns långa kustområden med stora naturvärden som invånarna borde få tillgång 
till för rekreation. Allemansrätten är en stor tillgång i detta men den hotas av 
exploateringarna i strandskyddsområdena som ökar lavinartat. Österåker är en av de 



kommuner i regionen som beviljat flest strandskyddsdispenser under senare år. Detta är ett 
stort hot mot allemansrätten och vår tillgång till naturen längs sjöar och kust i framtiden.  

Föreningen tog upp dessa frågor i förra årets valenkät och har följt upp enkäten genom att ta 
initiativ som syftar till att få kommunen att starta en medborgardialog om dessa och andra 
miljöfrågor. Särskilt inför arbetet med en ny Översiktsplan (ÖP) ser vi en dialog som 
angelägen.                                                                    

Barnkonventionen slår fast att barn och unga ska delta i samhällsplaneringen och därför bör 
en dialog även involvera ungdomar. Omställning av livsstil och att utveckla det hållbara 
samhället är frågor som vi tror kommer att påverka kommande generationer och påverka 
deras möjlighet till ett gott liv med samma förutsättningar som vi själva haft. 

Gröna Kilarna 

Ett samarbete har pågått i flera år mellan de berörda nordostkommunerna för att värna och 
utveckla Bogesunds- och Angarnkilarna. Samarbetet initierades av dåvarande 
regionplanekontoret, Naturskyddsföreningen och tjänstemän från de berörda kommunerna. 

I regional utvecklingsplan för Storstockholm (RUFS 2010) har man uppmärksammat kilarnas 
betydelse för människor och djur i den växande storstadsregionen. Syftet med samarbetet är 
att vårda och värna kilarna som en resurs för det rörliga friluftslivet och också bevara en 
biologisk mångfald. Samtliga kommuner har förbundit sig att inte exploatera i kilarna då det 
är viktigt att de finns kvar. Föreningen kommer även fortsättningsvis att delta i detta 
samarbete. 

Naturreservat i Karsvreta träsk 

Beslut om förslag till inrättande av naturreservat togs för drygt två år sedan men fortfarande 
har inte något beslut tagits om reservatsbildningen. 

Ett antal detaljplaner i omkringliggande områden är på väg att beslutas och antas. Några av 
dem bedömer vi definitivt kommer att påverka naturreservatets omfattning och dess 
möjlighet att bibehålla den biologiska mångfald som är själva idén med denna 
reservatsbildning. Föreningen har svarat på planförslagen och påpekat brister som kommer 
att inverka negativt på en reservatsbildning och kommer att bevaka utvecklingen. 

Miljöcertifiering av livsmedelbutiker 

Föreningen fortsätter granskningen av livsmedelsbutikernas utbud av ekologiska och 
miljömärkta varor. Vi försöker även påverka hur konsumenterna kan få tillgång till bra 
produkter ur miljösynpunkt och bevaka att de mest miljöskadliga produkterna tas bort från 
hyllorna. Detta ser vi som ett viktigt och angeläget arbete. Föreningen kommer att fortsätta 
detta arbete. 

 


