
 
 
 
Motion till Naturskoleföreningen 
Flygfri naturskola 
 
Bakgrund 
Klimatfrågan är viktigare än någonsin. Enligt FN:s klimatpanel IPCC är de närmaste åren 
helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter. Rapporten gör det akuta 
läget ännu tydligare än vad som tidigare varit känt: redan vid 1,5 graders uppvärmning 
kommer följderna bli allvarliga, men ju större uppvärmningen blir desto värre blir 
konsekvenserna. Den natur som vi i naturskoleföreningen ser som ett självklart 
klassrum är allvarligt hotad. Än så länge kan det gå att begränsa uppvärmningen till 1,5 
grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. Det innebär att utsläppen måste 
ner motsvarande under ett ton koldioxidekvivalenter per person och år. Det är en 
niondel av svenskarnas nivå idag. För många är flygresor den största källan till utsläpp. 
En enda flygresa inom Sverige eller Europa motsvarar ungefär en kvarts till ett ton 
koldioxidekvivalenter, alltså uppemot ett helt års utsläpp, om vi ska hålla oss till 1,5 
graders uppvärmning.  

Det är viktigt att naturskoleföreningen som förening tar vårt ansvar och minskar våra 
utsläpp. I första hand för att vi alla behöver ta vårt ansvar för vår omvärld. Men också 
för att vi ska kunna behålla den natur som vi är så beroende av för vår pedagogik. Det 
handlar också om vår trovärdighet. Att vi som förening i möjligaste mån ska leva upp till 
det vi lär ut till våra elever om hållbar utveckling. Vi tror att det kommer att vara lättare 
att snabbt ställa om till andra – hållbara - sätt att resa och bedriva verksamhet om vi har 
en tydlig policy. Vi är medvetna om att det är långa avstånd mellan Norrbotten och 
Skåne, och att alternativ till flygresor är mer tidskrävande. Men vi anser att vi faktiskt 
inte har något val om vi ska klara 1,5-gradersmålet och behålla vår trovärdighet som en 
organisation som arbetar för hållbar utveckling. Vi tror också att ett sådant initiativ 
kommer att spela stor roll även för de organisationer, kommuner och deltagare som vi 
möter i våra verksamheter.  

För att underlätta en flygfri naturskola föreslår vi att aktiviteter som sker i 
naturskoleföreningens regim, såsom årsmöten och styrelsemöten förläggs på platser 
som det går lätt att komma till med tåg för alla deltagare. Det personliga mötet är viktigt 
och ger kraft och inspiration, men vissa möten skulle också kunna genomföras över 
skype och så kallade webbinarier.  

 
Förslag till yrkande 
Mot bakgrund av följande föreslår vi följande: 
att naturskoleföreningen inte ska bekosta några flygresor för t ex styrelseledamöter eller 

andra som reser på uppdrag av föreningen.  



att naturskoleföreningens styrelse får i uppdrag att ta fram en policy gällande resor 
som genomförs inom föreningens regi. I policyarbetet bör styrelsen utreda 
möjligheter till att: 
- minimera antalet flygresor som genomförs inom föreningens verksamhet. 
- se till att aktiviteter som sker i naturskoleföreningens regim, såsom årsmöten 

och styrelsemöten förläggs på platser som det går lätt att komma till med tåg 
för alla deltagare. 

- utveckla alternativ till långväga resor såsom webbinarier, regionala träffar 
osv.  

- öka möjligheter till deltagande på distans i styrelsemöten, exempelvis skype. 
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