
Några reflektioner från 
föreningsverksamhet

Baserat på ideellt arbete i Sällskapet Hallands Väderös Natur samt 
arbete inom samarbetsnätverket Helge å Model Forest



Föreningar - det civila samhället

• År 2016 omfattade det civila samhället totalt 251 000 organisationer. Här 
ingår bland annat idrottsföreningar, studieförbund, bostadsrättsföreningar, 
fackföreningar, politiska partier, trossamfund samt yrkes- och 
branschorganisationer.

Typer av föreningar
• Demokrati > Ge röst åt, men även intresseorganisation 
• Ge service > åt sina medlemmar som för idrottsföreningar och kultur
• Producera tjänster – frivilliga försvarsorganisationer, välfärdssektorn
Statliga medel till föreningslivet
År 2003 uppgick, enligt vår kartläggning, de statliga bidragen till ideella
organisationer till nästan 6,5 miljarder kronor exklusive regioner och 
kommuner



Vad kan ideell verksamhet bidra med
exempel från föreningsverksamhet



Värna, vårda och visa – SHVN 1942

• SHVN – lite udda exempel 
idag, men inte när den 
bildades 1942

• Främja vetenskaplig 
forskning 

• Anordna exkursioner

• Arbeta för naturvården av 
ön

• Sprida kunskap genom
föredrag och skrifter



Naturvård
• Varit drivande för att 

skötsel ska utföras (1987 
anordnade möte mellan 
SNV, MÄ och LST för 
driva på arbetet med 
framtagande av 
skötselplan.

• Skötselåtgärder i skogen 
påbörjades 1997 med 
ideella krafter från 
föreningen 



Exkursioner



Forskning & 
inventernigar





Konceptet Model Forest
Att arbeta i ett 
större landskaps 
med landsbygd 
och stad 

Åtgärder 
utifrån 
samarbets-
partners
behov 

Ett hållbart brukande av 
landskapet som främjar 
sociala, ekonomiska och 
ekologiska behov



Helge å 
Model
Forest
Berör 3 län och
14 kommuner
Initierat av 2006 av 
personer vid:
>Vattenriket Kristianstad
>LRF/Södra
>Skogsstyrelsen



1, Det allt brunare vattnet –
vad kan göras? 
– Lyft av Möckelns FVO. Vi genomför 
seminarium och skrivarverkstad på 
SEI 2018 nedan och konferens på 
Vattenriket 2019  i samarbete med 
bland annat Sydvatten, Vattenriket
och Vattenrådet. 

I samarbete med bland 
annat Lunds Universitet 
ta fram verktygslåda för 
åtgärder i skog som kan 
påverka brunifierings-
processerna

https://www.google.se/search?hl=sv&ei=D7H3XOfeAc6Ek74PnbSD4Ao&q=youtube+Helge+%C3%A5+Model+Forest+brunifiering&oq=youtube+Helge+%C3%A5+Model+Forest+brunifiering&gs_l=psy-ab.3...18233.28751..29807...2.0..0.152.1888.1j14......0....1..gws-wiz.......35i302i39j33i160j33i21.nFX8m5mzJX8


2, Strömmande vatten –
vattenregim och restaurerings åtgärder 

Identifiera lämpliga objekt 
för åtgärder i Helgeåns
biflöden samt arbeta för 
minitappning i 
torrlagda 
strömsträckor  

Utifrån arbetsgruppen diskussioner  
har vi sökt pengar för ett projekt 
som syftar till att ta fram ett stöd 
kring den nya lagstiftningen och  
habitat-restaurering.



3, Landsbygdsutveckling - levande landsbygd avgörande 
för att uppnå målen

LONA-projekt med Älmhults 
kommun hösten 2018-2021 
med tre hembygdsföreningar 
och en idrottsförening samt 
stöd från IKEA

Mötesplatser vid Helgeå 
Utveckla närnatur och 
besöksmål baserat på 
natur- och kulturvärden. 

https://www.almhult.se/sv/nyheter/nyheter/almhultutvecklarnyaattraktivamotesplatservidhelgea.5.6462cb621623df1197762ec7.html


4, Eklandskapet längs Helgeå

Grön infrastruktur för 
ädellövskogens värden. 
Verka för att befintliga 
värden sköts samt 
utveckling och bevarande 
på landskapsnivå. 

Under 2019 planering under av 
pilotarbete vid Östanå med 
markägare och skogssektorn. 
Vad kan det nya arbetssättet i 
regionala handlingsplanerna för 
grön infrastruktur innebära i 
praktiken?



Samarbetsnätverk och gränssnitt mellan ideella 
föreningar och myndighet – ett ömsesidigt beroende? 

• Hur når vi ”allmänheten” – det självklara är via föreningslivet!

• Stor asymmetri i resurser och möjligheter att medverka

• Kan göra stordåd med rätt stöd från offentlig verksamhet

• Lösnings- och åtgärdsinriktade 

• Stora lokala skillnader – socken till socken

• LONA – täckningsbidrag till kommunal verksamhet eller intressent driven 
satsning på naturvård?

• Från att ställa krav på stat och kommun – Idag möts organisationer av 
förväntningar att utföra uppdrag åt den offentliga sektorn – tydligast i 
välfärdssektorn men även att medverka i olika samverkansprocesser



Reflektioner kring möjligheter och begränsningar 

• Lokal förankring – men bara för redan frälsta och invigda?
• Representativiteten ingen självklarhet
• Engagemang – man hamnar lätt i en engagerad styrelse, men hur får man 

med medlemmarna?
• Deltagandeprocesser utgår från inga reskostnader och dagtid
Internt
• Rekrytering till styrelse och att hålla uppe medlemsantal en ständig 

utmaning
• För aktiviteter och åtgärder – man är ofta exkluderad från finansiering på 

grund av likviditeten
• Ju mindre geografi – desto enklare med engagemang?


