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När är den?

Naturvänliga
veckan

Lörd 3 – sönd 11 maj
vecka 19, 2014.

Vad är det för något?
Naturvänliga veckan är föreningens nya aktivitetsvecka
för naturen, då vi gör enkla
och roliga aktiviteter för att
gynna vilda växter och djur –
och bjuder in andra att vara
med. Din krets är varmt välkommen att vara med!

Varför en Naturvänlig vecka?
Problem: Den biologiska mångfalden är
hotad av ensartat jord- och skogsbruk och
städer som breder ut sig. Och vi människor
får allt mindre kontakt med naturen.

Hur går det till?
Vem kan vara med?

Lösning: Naturvänliga veckan är ett sätt
att skapa nya sätt att engagera och inspirera människor i naturvård – och lyfta upp
det fantastiska naturvårdsarbete som görs i
kretsar runt om i landet.

Alla kan göra något för att
värna om naturen. Vi mår bra
av att vara nära naturen och
det gäller inte minst barn.

Vi gör aktiviteter
• som ger naturvårdsnytta,
• som många kan delta i,
• som är kul, engagerande,
• och som ger nya medlemmar,
och aktiva till föreningen.

Gör en aktivitet
1. Vilda-grannarQuiz med pris till
alla deltagare
En enkel och kul tipspromenad att genomföra.
Ett bra sätt att hitta nya
medlemmar på platser där
det är mycket folk. Ängsfröpåsar delas ut som pris
till alla deltagare.

2. Vildbihotellbygge

3. Holkworkshop

4. Gynna
grodorna

5.
Din egen idé!

och verkstad för
att gynna fjärilar,
humlor och bin.

– bjud in deltagare att snickra
sin egen holk och
gynna utsatta
fågelarter.

– gör en grodaktivitet där man lär
sig om grodor och
paddor och hur
man får dem att
trivas.

En massa andra
ideer finns också i
handledningen 66
naturvänliga idéer.

Hämta inspiration
Se
nästa
sida

Material och information läggs upp på
www.naturvanligaveckan.naturkontakt.
naturskyddsforeningen.se

Lägg upp aktiviteterna

Vänd!

på aktivitetskalendern på
www.naturskyddsforeningen.se/kalender
Vanlig groda

Naturvänliga
veckan

Fortsättning från
föregående sida.

Vilda grannar-Quiz
Superenkel tipspromenadsaktivitet. Ett
bra sätt att bjuda in nya intresserade till
Naturskyddsföreningen. Passar att göra
på platser där det finns mycket folk.

Så här kan det gå till:
Padda

1. Välj en bra plats och dag,
då det är mycket folk i rörelse.

Så här tyckte Ulla som genomfört Quizen:

2. Ragga medhjälpare

”Det gick alldeles strålande! Vi hade en jämn ström av intresserade
under hela tiden kl 10–15 och fick in nästan 150 tipslappar. Vi körde
Älmhults kortaste tipsrunda – runt ett träd att hänga lappar i och att
klättra i. Det fungerade väldigt bra för då blev det lite diskussion kring
frågorna när folk stod tätt inpå varandra. Både barn och vuxna deltog
och i många fall gissade barnen bättre. Fint med frågor som fungerar
i alla åldrar! Delade ut fröpåsar och infofolder till alla som deltog.
Många uppskattande kommentarer från deltagarna.”

som kan hjälpa till. Planera tillsammans.

3. Häng upp Quizen.
Det är kartongskyltar i A4-storlek som
kan hängas på många olika sätt.

Ulla Rundlöf, Kronoberg

4. Bjud in folk som passerar.
”Hej, vill du göra vår tipspromenad?
Alla vinner en egen äng.”
Ge dem svarskort och penna.

5. Hjälp deltagarna,
ge dem praktiska naturtips och inspiration. (Läs mer i lathunden till Quizen.)

6. När de är klara,
samla in svarslapparna. Alla svar i quizen
är ”sant”. Deltagarna behöver inte ha alla
rätt, man får en ängsfröpåse ändå.

Beställ material, före 15 april

Vilda
Vilda
Vilda
Vilda
Vilda
Vilda
grannar
Vilda
grannar
grannar
grannar
grannar
grannar
grannar
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz

Pris till alla deltagare !
till allaoch
deltagare
TaPris
svarskort
penna.!
till allaoch
deltagare
TaPris
svarskort
penna.!
till allaoch
deltagare
TaPris
svarskort
penna.!
till allaoch
deltagare
TaPris
svarskort
penna.!
till allaoch
deltagare
TaPris
svarskort
penna.!
till allaoch
deltagare
TaPris
svarskort
penna.!
Ta svarskort och penna.

Vilda grannar Quiz

Vilda grannar Quiz

Kryssa i: Sant Falskt

Kryssa i: Sant Falskt

Pris till alla deltagare.
Lämna in kortet så kan du
vinna boken Vilda grannar.

Vilda grannar Quiz

Kryssa i: Sant Falskt

Kryssa i: Sant Falskt
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Bli medlem!

6

Naturskyddsföreningen är en ideell
6 miljöorganisation –
ju fler vi är, desto mer kan vi uträtta för att värna den
biologiska mångfalden. Du är viktig i det arbetet. Stöd
oss genom att bli medlem. Ring 08-702 65 77 eller gå in
på www.naturskyddsforeningen.se

Åkerklätt

Svarskort

Pris till alla deltagare.
Lämna in kortet så kan du
vinna boken Vilda grannar.
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Gullviva

Prästkrage

Rödblära

Rödklint

Stor blåklocka

Tjärblomster

Inspirationsfolder

Fröpåse
ängsfröer

Vi vill ha dig.

Värvningskort

Beställ materialet, kostnadsfritt för kretsar
Beställningsformulär finns på
www.naturskyddsforeningen.se/nvv2014

8. När quizen är klar,
lotta ut en bok bland inlämnade svarskort. Ring den lyckliga vinnaren.

Mer information:

9. Efteråt, skicka in

Frågor? Kontakta Isak Isaksson, projektledare för Naturvänliga
veckan isak.isaksson@naturskyddsforeningen.se, tel 08-702 65 18

de ifyllda svarskorten till rikskansliet.
Kanske någon vill bli medlem?

www.naturvanligaveckan.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se

klart !

Ängsmarkerna håller på att
försvinna, och med dem många
växter och djur. Genom att sköta
en äng kan du hjälpa till att att
bevara ängens biologiska mångfald.
Biologisk mångfald bygger upp
jordens ekosystem och med en rik
mångfald kan naturen hantera
klimatförändringarna bättre. Läs
mer på naturskyddsforeningen.se

Innehåll: Sven

Ettåriga (blom
Blåklint Centa
Kornvallmo Pa
Åkerklätt Agro

Fleråriga (blom
Gullviva Primu
Prästkrage Leu
Rödblära Silen
Rödklint Centa
Stor blåklocka
persicifolia
Tjärblomster L

Stöd vårt arbete. Bli med
naturskyddsforeningen.se/bl

Pris till alla deltagare.
Lämna in kortet så kan du
vinna boken Vilda grannar.
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Skapa en blommande äng i din tr
gör naturen omkring dig rikare o
samtidigt både ogräsrensning oc
klippning.
Så fröerna direkt på bar jord på
hösten eller på våren. Vattna vid
behov. Gödsla aldrig. Lycka till!
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Sälgboken
(lottas ut som pris)

Inte? Men passa på idag när man får en
bok som premie. (Boken skickas separat.)
Fyll i värvningskort.

Blåklint
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Kornvallmo
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Vilda grannar Quiz
på styvt A4-papper.

7. Är du medlem?

Ängsblommor

Pris till alla deltagare.
Lämna in kortet så kan du
vinna boken Vilda grannar.

Gör en
naturvänlig
Vilda grannarinsats
Quiz
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