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VA R K A N JAG ENG AGER A MIG?
K la s  Sa nde l l

Du kan göra skillnad! Avgörande för biologisk mångfald är ett brett folkligt 
engagemang – dels genom alla vardagliga val av konsumtion och andra bete-

enden, dels genom att upprätthålla ett opinionstryck för lagstiftning och andra 
politiska beslut. Engagemanget kan också vara mycket trevligt och givande i sig 
självt, förutom att det är meningsfullt. Det finns många olika organisationer, 
verksamheter och vägar för engagemang som passar olika bra för olika personer. 
Där den ene engagerar sig genom att skriva insändare eller bedriva utomhuspeda-
gogik som lärare, kanske den andre hjälper till med blomstervandringar eller gör 
om delar av villatomten till ängsmark. Här nedan finns exempel på föreningar och 
organisationer med olika typer av verksamhet. Hoppas att just du finner något som 
passar dig. Många har även lokala grupper som du kan ansluta dig till. 

Argaladei, förening för natur- och friluftsintresserade som vill verka för ett resursbevarande 
samhälle med sommarläger, hantverksträffar och paddelfärder. http://www.argaladei.nu

Birdlife Sverige (tidigare Sveriges ornitologiska förening) en förening för människor som 
brinner för fågelskådning, arbetar med fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse 
https://birdlife.se/

Extinction rebellion, är engagerade för vår framtid och för att beslutsfattarna inte agerar mot 
den ekologiska kollaps vi ser närma sig med stormsteg. https://extinctionrebellion.se/

Fridays for future, en global strejkrörelse för klimatet startad av Greta Thunberg. https://
fridaysforfuture.org/

Friluftsfrämjandet, organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och 
respekt för naturen. https://www.friluftsframjandet.se/

Fältbiologerna, finns för att vi lever på en planet där människans framfart äventyrar både vår 
och naturens framtid, med medlemmar 6–25 år. https://www.faltbiologerna.se/

Greenpeace, för att stoppa miljöförstöring och hålla företag ansvariga för att skydda männ-
iskor, land, hav och klimat. https://www.greenpeace.org/sweden/

Jordens vänner, arbetar i Sverige och i totalt sjuttiofem länder för att skapa ett hållbart, 
mänskligt och rättvist samhälle. https://jordensvanner.se/

Klimataktion, bygger en folkrörelse som utgår från lokala organisationer och nätverk, baserar 
sina ställningstaganden på vetenskaplig forskning om klimatet. https://klimataktion.se/

Klimatsverige, nätverk som samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens 
varningar på fullt allvar. https://klimatsverige.se/

Mossornas vänner, förening som verkar för ökad kännedom om Sveriges mossor, ordnar bl.a. 
exkursioner och ger ut tidskriften Myrinia. http://www.mossornasvanner.se/

Myskoxe.se, arbetsgrupp för myskoxarnas bevarande i västra Härjedalen. 
 http://www.myskoxe.se/
Naturarvet, samlar in pengar för att köpa upp och permanent skydda svenska gammelskogar. 

Gåvor kan öronmärkas som skogsrutor. https://naturarvet.se/
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Naturskoleföreningen, stöder och främjar utveckling av utomhuspedagogik och natursko-
lor. https://www.naturskola.se/

Naturskyddsföreningen, Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan
1909 står upp för naturen – lokalt, nationellt och globalt. 

 https://www.naturskyddsforeningen.se/

 

Naturturismföretagen, natur- och ekoturismföretagens gemensamma röst och branschorga-
nisation. https://naturturismforetagen.se/

Nordens ark, arbetar för hotade vilda djurarter i egen djurpark och runt om i världen. https://
nordensark.se/

Omställningsrörelsen består av människor som tar gemensamma initiativ för att ta hand om 
sig själva, varandra och naturen. https://omställning.net/

Rovdjurscentrum Sverige, en kunskapsnod om de stora rovdjuren i Sverige. 
 https://www.de5stora.com/
Scouterna, för personlig och social utveckling genom att lära genom att göra, i den lilla grup-

pen, patrullen, och aktivt uteliv. http://www.scouterna.se/
Skogen i skolan, arbetar för att öka skolelevers kännedom om skogen och dess många värden. 

https://www.skogeniskolan.se/
Skydda skogen arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvär-

den ska bevaras, och för ett naturnära mångbruk. http://skyddaskogen.se/sv/
Sportfiskarna, arbetar för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. 

https://www.sportfiskarna.se/
Svenska botaniska föreningen, förening för alla som är intresserade av botanik, ger ut tid-

skrifter och botanisk litteratur, samt ordnar exkursioner m.m. https://svenskbotanik.se/
Svenska kulturlandskap för traditionella skötselmetoder som bidrar till att höga natur-och 

kulturvärden i kulturlandskapet. http://www.svenskakulturlandskap.se/
Svenska rovdjursföreningen, för rovdjurens rätt att leva i livskraftiga stammar i naturen och 

för människor och rovdjur att existera sida vid sida. http://www.rovdjur.se/
Sveriges entomologiska förening (om insekter), riksorganisation för entomologiska föreningar 

i Sverige, ger ut tidskrift och stimulerar intresset för entomologi. https://www.sef.nu/
Sveriges mykologiska förening (om svampar), gynnar svensk mykologi och bidrar därigenom 

till en positiv utveckling för svampar och naturen i sin helhet. https://www.svampar.se/
WWF, arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en fram-

tid där människor lever i harmoni med naturen. https://www.wwf.se/
Älvräddarna, agerar för att stoppa degradering av ekosystem och biologisk mångfald i och 

kring vattendragen. https://alvraddarna.se/




