
Gävleborg
Gävle Dala Natur Medlemsblad nr 2 April 2017



Hej Medlem!

Kansli Gävle-Dala, Strandg. 10, 792 30 Mora, tel 070 273 91 55
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen betyder fantastiskt mycket för världen och för mig. Som mer eller 
mindre aktiv sedan 1996, ser jag att en stor styrka finns i närheten och värmen mellan indivi-
derna i föreningen. Aktiva medlemmar, kretsar, länsförbund, regionala kanslier, rikskansliet och 
riksstyrelsen har en öppenhet mellan människor som gör sig gällande nästan hela tiden, oavsett 
position inom föreningen. 

Jag har känt att det är så roligt och meningsfullt att vara aktiv. Sprida kunskap till allmänhet i 
diskussioner på mataffären. Känna glädje, samhörighet och styrka med medlemmar som också 
vill ha en hållbar planet med ren natur, levande djur och friska glada människor. Jag vill tacka 
för den gemenskap, glädje och påverkanshjälp jag har fått av er människor inom Naturskydds-
föreningen!

Arbetsgrupper och nätverk känns som framtid. I Gävleborg har vi försökt satsa på att medlemmar ska få göra det de tycker om och vill 
göra. Det budskapet stärktes också på kretskonferensen ”Engagemang som ger genklang” i höstas, vi behöver nämligen få känna oss 
meningsfulla eftersom det stärker vår självkänsla.

Kretsar kanske hör dåtiden till? I länsförbundet hör vi många styrelser som ropar efter föryngring och att det verkar som om posterna 
uppfattas som betungande för nya och ibland gamla ledamöter. Då vill jag tipsa om att göra det minsta möjliga, fixa lite fika eller sätt 
er på ett café och ha några möten per år och genomför en årsstämma, samverka sedan med medlemmar som vill genomföra olika 
aktiviteter.

Tack för den här tiden i länsförbundets styrelse! Jag fortsätter med all säkerhet att vara aktiv, både genom att anordna och delta i aktivi-
teter. Vilken glädje att det finns andra som gillar att lämna remissvar och skriva debattartiklar! Det lilla eller stora Du gör bidrar Mycket 
till föreningens helhet, TACK för att Du är med!

Denise Fahlander 
ordförande Naturskyddsföreningen Gävleborg   

Naturskyddsföreningen Dalarna ger ut ett unikt tidsdokument om 
dalaskogen med 16 författare och mer än 50 fotografer/illustratörer. 
Boken är en verklighetsbeskrivning, en vacker skildring av försvin-
nande skönhet, en anklagelseskrift men också ett konstruktivt bidrag 
till ett räddningsprogram för resterna av vår viktigaste naturmiljö 
- skogen.
En bok med en mångfald av perspektiv på skogsfrågan: klimatet 
och skogen, hur utbyggnaden av vindkraft på fel platser exploaterar 
gammelskogar, mångbruket, naturskyddsfrågan, landskapets om-
vandling, bevarandebiologi, branden och skogen, skogshistoria etc. 
Fram träder en tydlig och alarmerande bild:
 
Mellersta Sverige har minst skyddad skog i landet.
 
Skyddsvärda skogar kalavverkas fortfarande i strid med flera av 
riskdagens beslut och bolagens miljödeklarationer.
 
De få kvarvarande större områdena med hög andel gammelskog 
styckas sönder till små fragment utan förutsättningar att behålla 
rika biologiska miljöer.

Naturskyddsföreningen Dalarna kräver stopp för fortsatt skövling av 
gammelskog (kontinuitetsskog) och värdefulla naturskogslandskap. 
20% skyddad skog nedan gränsen för fjällnära skog är vad som krävs 
enligt en enig forskarkår! 

Akut hotade skogar eller redan avverkade, några exempel:
* Orrberget Ludvika 
* Brännvinsberget i Rättvik 
* Grosjön, N Balsen m.fl. skogar i Vildmarksriket 
* Rövarbergets naturskogslandskap i Mora/Härjedalen 
* Filingsåsen 

Beställ via kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se, 070-273 91 
55. Ange postadress och antal ex. Pris 200 kr + ev. frakt. Betala via 
Swish 123 427 24 49 eller pg 512687-5 (ange ditt namn).

Debattartikel om den nationella skogsskyddsstrategin public-
erades bland annat i Gefle Dagblad och Dalarnas Tidningar. Läs 
hela på resp. länsförbunds hemsida. 

Grattis till kretsen i Dellenbygden som fick flest nya medlemmar 
förra året, en ökning med hela 14%! I Gävleborg ökade även Öster-
färnebo-Hedesunda, Ljusdal, Hofors-Torsåker, Bollnäs och Voxna-
dalen. Kretsarna i Vansbro, Avesta och Malung-Sälen ökade mest i 
Dalarna. 

Totalt hade Naturskyddsföreningen i Gävleborg 5794 och Dalarna 
7836 medlemmar under 2016. Tillsammans är vi 13 630 härliga rös-
ter för naturen! I hela landet har Naturskyddsföreningen 226 000 
medlemmar.

Av de som svarade på vår medlemsenkät ville flest åka till Hamra 
Nationalpark följt av Töfsingdalen och Färnebofjärden. Vi tipsar 
om utflykten efter länsstämman 29 april i Färnebofjärden och till 
Venjans Skogsrike 20 maj, se kalendariet. En gemensam bussresa 
planeras till hösten. 

35 stycken svarade att de kanske kan tänka sig bli aktiva i en styrel-
se så valberedningarna fick många tips! 

Många anmälde också intresse för flera arbetsgrupper och nät-
verk. I Gävleborg var flest intresserade av skog följt av hav, sjö och 
rinnande vatten, rovdjur samt äng, mat och jordbruk. I Dalarna var 
också skog mest populärt följt av Handla Miljövänligt, klimat, mat 
och jordbruk samt rovdjur. 

Dags för skolor att anmäla sig till gratis utomhusfortbildning: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/skogen-som-klass-
rum  

Låt det fossila kolet stanna i marken!

Läs debattartikeln mot Igrenes planer på 
gasutvinning kring Siljan på Dalarnas web.

Flest nya medlemmar i Dellenbygden och 
Vansbro

Skogen som klassrum

Resultat Medlemsenkät Gävle-Dala

Boktips: 
Skogslandskap farväl

Alla fakta på bordet – nu måste skogen 
skyddas!

Djävulen lös i Norrlandsskogarna

Mats Karström kom på metoden Steget Före för att hitta 
skyddsvärda skogar. På hans 60-årsdag beslutade Skogsstyrel-
sen att sluta registrera nyckelbiotoper i de norrländska skogarna 
– ett mycket stort svek mot naturvården. Läs Anders Delins arga 
svar på Gävleborgs web.

Kursdag om att vara ledare, med guideövning. Du får tre hem-
uppgifter att göra innan kurstillfället: läsa Guiden för naturgui-
den, fundera på hur man lär sig och förbereda en guidning. Ing-
en kostnad, lunch och fika ingår. Anmälan snarast till marianne.
sellner@studieframjandet.se, 0247-131 35.
Mer info: per.jarnkvist@studieframjandet.se, 070-291 86 66 

Ledarutveckling guide
6 maj, Studiefrämjandet Leksand kl 9-17

The Borneo Case - om skövlingen av regnskog för odling av palm-
olja och kopplingar till svenska banker. Det finns även en Swed-
watch-rapport om temat. Kontakt: anneli.nordling@naturskyddsfo-
reningen.se 
Se mer: theborneocase.com

Filmtips
Vi vill ha fler volontärer till Studiefrämjandets och vår monter 13-14 
maj i Tällberg. Kontakta marianne.sellner@studieframjandet.se, 0247-
131 35

Hjälp till på trädgårdsmässan

Bengt Oldhammer har lagt ned enormt mycket tid och engage-
mang på skogsboken.



Den prisbelönte turismentreprenören Marcus Eldh, som bor i 
Sundborn och driver företaget Wild Sweden, föreläste på Natur-
skyddsföreningens länsträff i Bjursås. 

Till Sverige kommer det in över 100 miljarder i inkomster från 
utländska turister enligt Tillväxtverkets siffror för 2016. Flera 
olika undersökningar visar att 80-90% kommer för naturen! Allt 
fler inser att naturturism betyder intäkter för Sverige. 

– Jag står inte på barrikaderna för varg eller är emot skogsbruk 
generellt. Men jag delar gärna med mig av hur naturturism kan 
bli en inkomstkälla för många fler och hur det skapar jobb på 
landsbygden.

– Turismen drar redan in mycket pengar och skapar många jobb. 
Men en förutsättning för att vi ska kunna bevara och utveckla 
turismen är att vi även bevarar och utvecklar naturen, både till 
innehåll och till utseende. Landskapsbilden är viktig. Med ökande 
turism får vild och vacker natur ett allt högre ekonomiskt värde. 
Det gör att traditionella industrier kommer att behöva ta större 
hänsyn till turismen.

– Vi lägger mest fokus på upplevelsen. Om man sen får se djur är 
det en bonus. Gästerna kommer för att uppleva naturen där älg 
och bäver finns, men de vill inte nödvändigtvis se dem. De vill se 
och uppleva stjärnhimlen, skogen, sjöarna, elden. 
Wild Sweden anlitar lokala guider. De anser att social kompetens 
och lokalkännedom är det viktigaste. De anlitar också experter 
som föreläsare om t ex varg, björn och skog.

– Vi skulle vilja involvera fler lokala experter, till exempel 
fågelkunniga som kan visa upp fågelmatningar och berätta på 
engelska.

– Jag brinner för att fler ska känna och förstå att vi människor 
är en del av naturen och att övertyga fler om att vild natur är 
det mest värdefulla vi har, avslutade Marcus. Många fler skulle 
kunna jobba med naturbaserad turism!

Läs mer på www.wildsweden.se 

Naturskyddsföreningen Gävleborg har fått erbjudande om att 
finnas med i en permanent utställningshall vid Wij Trädgårdar i 
Ockelbo. Är du intresserad av att delta i utformningen, 
kontakta reg kansliet. ETC Sol har beslutat att bygga en mini-solelspark på en ned-

lagd bensinstation utanför Ludvika. Från ont till gott. Falu 
Energi och Vatten har också planer på en solelspark. 

Slåtterintresserade i Gävle-Dala träffades i Hofors för att 
inspireras. Anders Janols inledde med att visa ett bildspel 
om Åtgärdsprogram för hotade ängssvampar http://www.
lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2012/
Pages/201210-angssvampar-i-dalarna.aspx Han berättade 
även om länsstyrelsen Dalarnas slåtter-gäng och visade 
roliga bilder där det bjöds på enbärsdricka och asylsökande 
hjälpte till med slåttern t ex.
Läget är oroande. En inventering av Dalarnas ängar 1988-
90 gav 440 objekt. Vid en uppföljning 2012 fanns det en-
dast kvar 150 lie- eller balkslagna ängar på ca 30 ha.

Sök till riksföreningens ideella traineeprogram. 
Du får en unik möjlighet att bidra till en bättre miljö och samti-
digt lära känna Naturskyddsföreningen. 
Du får också genomföra ett eget projekt. 
Varje år antas ca 25 personer. http://www.naturskyddsforening-
en.se/om/jobba-hos-oss/vi-soker-framtidens-miljohjaltar 

Co-grow är match-making mellan köksträdgårdar och odlingsin-
tresserade. Konceptet med ägodelande av trädgårdar lanseras på 
Nordiska Trädgårdsmässan 6-7 april. På webben kommer det att 
finnas ett anmälningsformulär: jag vill odla/jagvill upplåta min 
trädgård, avtal för hur man delar skörden m.m. 
Kontakter: Rebecka Hagman och traineen Rosmarie Sundström 
info@co-grow.org 

Vår fristående ungdomsorganisation fyller 70 år i år! Och vill ha 
fler medlemmar, klubbar och verksamhet. Vi vet ju att engage-
manget finns!
Ni behöver bara vara tre natur- och miljöintresserade för att 
dra igång en lokal klubb. Be gärna Studiefrämjandet, den lokala 
kretsen eller det regionala kansliet om hjälp.  

Swisha gärna ett bidrag till 123 199 73 11. Läs mer på www.
faltbiologerna.se 

Många fler kan jobba med naturturism

Foto: Lillian Lundin Stöt

Är du framtidens miljöhjälte?

Co-grow  - alla kan odla!

Starta en Fältbiolog-klubb   

Välkommen Bitte!
Bitte heter vår nya medhjälpare på kansliet. 
Hon är pigg och effektiv och ett mycket bra 
tillskott till föreningens verksamhet.

Utställning på Wij Trädgårdar
Solrevolution!

Solcellsparker på G

– I Hofors fanns 10 utpekade objekt i ängs- och hagmarksinventeringen 1988-90 och endast 2 hävdas idag, sa 
Barbro Risberg, ordförande i Hoforskretsen.
– Det är viktigt att jobba med människor och föra dialog så man får markägarna med sig, sa Anders. På flera 
ställen fick slåttergänget övernatta, markägare spelade fiol för dem m.m. En mycket uppskattad hjälp!
– På Iggön utanför Gävle hade vi 3-4 fältgentiana som ökade till 950 exemplar efter några års slåtter, berättade 
P-O Ericksson från Gävlekretsen. Det finns hopp!
– Ta er inte vatten över huvudet, börja med små blomrutor bara. Att få bort gräset är det viktigaste. 
Det behövs mer folk på ängarna! Hur kan vi bli fler?
 
 Visa goda exempel, gärna där mycket folk rör sig. Börja i det lilla!
 Samarbeta med hembygdsföreningar, jaktlag, länsstyrelsen, förskolor, skolor, folkhögskolor
 Dela ut räfsor på Arbetsförmedlingen!
 Fika är viktigast! Eller bjud alla som hjälpt till på middag, som Nordanstig
 Säg åt folk att bara komma, ha liar att låna ut, folk som slipar etc

Foto: Lillian Lundin Stöt

Naturvårdsverket har nyligen presenterat två utmärkta och 
banbrytande rapporter som Metria tagit fram gällande Sveriges 
boreala skogar:
1. Kartering av kontinuitetsskog i boreal skog (K-skogar)
2. Landskapsanalys av skogliga värdekärnor i boreal region

Naturskyddsföreningen Dalarna skriver till länsstyrelsen m fl 
med frågan: Hur tänker Länsstyrelsen rent konkret inventera de 
kontinuitetsskogar som Naturvårdsverkets nya rapport kartlagt 
genom karttolkningar? 
Läs hela brevet på Dalarnas hemsida. 

Med anledning av detta ordnar vi också en skogsträff i Falun 
den 11 april, se kalendariet. Håll koll på http://www.naturskyddsforeningen.se/natursno-

karna. Bl a kurs i Kumla 6-7 maj.

Skydda kontinuitetsskogarna

Bli Natursnoksledare



8/4 SANDVIKEN Skräpplockardag i och omkring Färnebofjärdens 
nationalpark. I samarbete med HSR, Sandvikens kommun och Vi i 
Gysinge. Samling vid Flottningsområdet i Gysinge kl. 10

8-9/4 SVERIGE Antiscampihelg

9/4 LEKSAND Våren i Olsnäsviken. Nu ska vi spana in vilka vårfåglar 
som anlänt och kanske kan vi rapportera andra vårtecken. Samling 
vid Kulturhusets parkering i Leksand för samåkning, prel. tid kl. 10. 
Medtag gärna kikare. Åke Tidigs 076-824 73 29.
leksand.naturskyddsforeningen.se

9/4 RÄTTVIK Länsstämma Dalarna, Stiftsgården kl. 9.30-16. Prome-
nad längs Siljans strand och besök på naturmuséet efter lunch. 

11/4 FALUN Skogsträff på Studiefrämjandet, Slaggatan kl. 18. Hur 
kan vi använda Metrias kartmaterial för fortsatta inventeringar? 
Anmälan via http://alturl.com/ti98y 

11/4-16/5 har Hudiksvallsregionens fågelklubb fågelexkursioner 
varje tisdag kväll kl. 17.30 med utgångspunkt från Lillfjärdens 
utfodringsplats. De har också flera andra utflykter! Se mer på www.
hfk.name 

14/4 RÄTTVIK Vårfåglar i Rättvik kl. 8-13. Samling Torget i Rättvik 
kl. 8. Christer Larsen  070-306 46 19

14/4 GAGNEF Backmon och Djurmo Klack. Samling vid Dalviks 
kvarn, Djurås kl. 8.
Backmon är ett litet kommunalt lövskogsreservat i ravinsystemet 
mellan Djurås gamla by och älven. Strövstigen där är ca 3 km. 
Därefter åker vi till närbelägna Djurmo för att spana efter pilgrims-
falkarna i Djurmo Klack. Kp: Pelle Florell 0241-61 590.

17/4-7/5 SVERIGE Klimatmaxa-kampanj Bil-evolution www.natur-
skyddsforeningen.se/klimatmaxa 

20/4 GÄVLE Funderingar kring grunden för vår tillvaro. Håkan 
Wallander, professor i markbiologi, delar med sig av sina djupa 
kunskaper om den livsviktiga jorden. Håkan har bl.a skrivit den om-
talade boken Jord, där han väcker intresse och lust för det som är 
så fundamentalt för hela vår existens, jorden som vi odlar vår mat 
i och som ligger till grund för alla våra landbaserade ekosystem. 
18:30, Spegeln, N. Köpmangatan 11, Gävle.

22/4 NORDANSTIG Vandring till Jättendals Vettberg. Där finns 
bland annat gravar från bronsåldern. Ta med eget fika! Utanför ICA 
i Harmånger kl. 10. Erling Selling, tel. 0703 44 08 76

22/4 SÄTER Fågelmorgon kl. 5-13 Samling vid Gruvplanen kl 5.

23/4 BOLLNÄS VÅRUTFLYKT TILL TÖNNÅNGER OCH VÄSTBY Vi åker 
först för att beskåda ett stort flyttblock och om tiden medger till 
naturskog vid Draggan. Bosse Forsling guidar. Kl. 9 träffas vi på 
parkeringen vid ICA i Kilafors och 9.20 vid Skogs kyrka för samåk-
ning. Ta med fika! Kent 070 3501992

29/4 GÄVLE Fagning Storåkersbacken.  Kom med till Storåkersback-
en och gör den fin efter vintern! Vi sköter om ängen enligt gamla 
principer. Ta med fika och gärna egen kratta. En härlig vårdag att se 
fram emot! Per Olof Erickson 073-035 85 42. Kl.10-15.

29/4 SANDVIKEN Länsstämma Gävleborg, Naturum Färnebofjärden, 
Gysinge. Anmälan senast 20 april via http://alturl.com/rwdsh 

23/4 FALUN Natursnokarna träffar barn och föräldrar och tittar 
på alla gamla och nykomna fåglar. Kl. 10-12. Samling ovanför P 
Rottneby Naturreservat. Ta med kikare, om du har! Ta också med 
eget fika! Eva Bååth-Holmqvist, 070-3551198

29/4 ORSA Vårbruk kl. 9. Allmogeåkern på Brantudden vid småbåts-
hamnen. Roland Öjeskog 070-2455375.

Början av maj HUDIKSVALLSBYGDEN Studiebesök på Ulvbergets 
återvinningscentral. Tid meddelas på hemsidan. Info Tomas Schib-
bye 070-1906374

3/5 HANEBO Städkväll vid vår stuga på Kölberget. Efter städning-
en fikar vi och beskådar den vackra utsikten över Myckelängarna. 
Samåkning från ICA P kl. 18. Ta med fika! Kent 0703501992.

6/5 SÄTER Vårblommor i Säterdalen Samarr. med DABS, Dalarnas 
Botaniska Sällskap. Samling vid Gruvplanen kl 10. Staffan Jansson 
070-206 40 04

6/5 ORSA Fågelskådningens dag. Ringmärkning. Lindängets fågel-
plattform kl. 7-11. Samarr. med fågelklubben. Per Ax 070-3068977

6/5 LEKSAND Ledarkurs naturguidning kl. 9-17. Anmälan snarast till 
marianne.sellner@studieframjandet.se, 0247-131 35. 

6-7/5 KUMLA Ledarkurs Natursnokarna www.naturskyddsforening-
en.se/natursnokarna

7/5 SÄTER Natur- och kulturhistorisk vandring. Samarr. med Hem-
bygdsföreningen Säter.
Vi går via Messmörsstenen - Kyrkstigen mot Björshyttan - Laggarbo 
- Mattshyttan - Klackfäbodarna - Bladtjärns fäbod - fäbodstigen 
tillbaka till Dalkarlsnäs. Vandringen beräknas ta ca 4 - 5 timmar. 
Egen förtäring.
Samling i Dalkarlsnäs kl 10.00. 070 - 628 47 46 bodin.jon@gmail.
com

Naturvård på Orsas ängar

Vi hjälps åt att städa och röja. Samling på 
resp äng kl 09.00
Lör 6 maj Hackgården Nederberga
Lör 13 maj Frisks äng Bjus
Lör 20 maj Grafskänget skattungbyn
Lör 3 juni  Hällbergs föbodar med Gökotta
Ledare: Roland Öjeskog 070 2455375, 
Håkan Rundström 070 6651385

7/5 GAGNEF Fågelskådningens dag firar vi genom att vandra runt 
Mojesjön. Markerna öster om sjön utnyttjades förr för slåtter, men 
är numera nästan helt igenväxta med lövskog. Denna traditionella 
vandring bjuder alltid på intressanta upplevelser!  Samling Moje 
bystuga kl. 6. Ragnar Nyberg 0241-61 282. 

8/5 SANDVIKEN Fågelskådningsdag 

10/5 FALUN Fairtrade-utbildning på Folkuniversitetet kl 9-16.30. 
400 kr. http://folkuniversitetet.se/Kurser-Utbildningar/Kultur-Sam-
halle/dalarna/fairtrade-ambassadorsutbildning/ 

12-14/5 SKÖVDE Rikskonferens ”Forum för framtiden” www.natur-
skyddsforeningen.se/rikskonferens 

13/5 BOLLNÄS Skogsutflykt till Wallenbergskogen, ett skogsom-
råde på Bollnäs Finnskog. Ta med fika. Möjlighet till korvgrillning. 
Samåkning från P Bollnäs Sporthall kl. 10. Torbjörn Alsing, 070-373 
58 18.

13/5 HUDIKSVALLSBYGDEN Fagning på Håsta äng. Vi hjälps åt att 
göra ängen vårfin! Redskap finns. Ta gärna med fikakorgen! Håsta 
äng, Hästhagsvägen kl.13

13/5 MORA Fågelutflykt. Samling vid Kajen. Ta med matsäck. Lasse 
070-390 31 25.

13-14/5 TÄLLBERG Trädgårdsmässa www.trädgårdochuterum.se 

14/5 LEKSAND Med utsikt från Skinnaråsen. Följ med på en vår-
vandring i skogarna. Vi välkomnar våren och njuter av fågelsång 
och den storslagna utsikten. Samling vid Kulturhusets P i Leksand 
för samåkning, prel. tid kl. 10. Gittan Lokgård 070-275 03 15. 
leksand.naturskyddsforeningen.se

14/5 RÄTTVIK Fågelexkursion Rättvik kl. 7-13. Samling Torget i 
Rättvik kl. 7. Christer Larsen 070-306 46 19

14/5 HANEBO Fåglar vid Sässmanområdet. Samling vid renings-
verket i Edsbyn kl. 6.30. Samåkning från Statoil i Bollnäs kl. 05.55. 
Per-Erik. 073-055 31 90. Samarr. med BFK. Ledare: Rebecka Jon-
pers, Bollnäs Fågelklubb. 

16/5 NORDANSTIG Fågelvandring på Ornskarpen i Strömsbruk. Ta 
med eget fika! Vid reningsverket i Strömsbruk kl. 18. Ragnar Svens-
son, tel. 0703 92 40 29

17/5 GÄVLE Gruvdrift i Vindfall – hot mot miljön! Vill du veta mer 
om de gruvplaner som finns vid Storsjön och hur det kan påverka 
närmiljön på kort och lång sikt? Leif Sjöström för Rädda Storsjön 
– gruvdrift ett hot, guidar i området där gruvan är tänkt att ligga. 
Johan Rune från Storsjöns fiskevårdsområdesförening berättar om 
hotet mot Storsjön. Samling vid OK-macken i Forsbacka kl. 18. Från 
Gävle, samling vid Konserthuset kl. 17.30. Arrangeras i samarbete 
med Rädda Storsjön - gruvdrift ett hot och Storsjöns Fiskevårdsom-
rådesförening.

15-20/5 MORA Bok- och spelbytardagar. Mora Bibliotek & Kultur-
hus. Kom med dina gamla spel och böcker och byt till något nytt för 
dig. Helt gratis! Sonja 070-24 14 268.

15-28/5 SVERIGE Plastkampanj

18/5 FALUN Salamandernatt. Med Pär Karlsson, kommunbiolog, 
som guide ger vi oss ut för att leta efter större vattensalamander. 
Den är en av Faluns ansvarsarter. Samling på Hälsingtorget kl. 21.30 
för samåkning. Ta på ordentliga skor/stövlar och ta med fika! Vid 
olämpligt väder ställer vi in och gör ett nytt försök 1/6. Ring om du 
är osäker! Eva Bååth-Holmqvist, 070-355 11 98.

20/5 MALUNG-SÄLEN/MORA Sebastian Kirppu guidar oss i den 
fantastiska skogen i Åsklitten, Venjans Skogsrike. Samling vid Vita 
Älgen i Öje eller kyrkan i Venjan kl. 9. För samåkning från Mora ring 
Mesud 0736-15 85 15. Ta med matsäck för en hel dag. 

21/5 RÄTTVIK Glisstjärndagen i Rättvik kl. 10-14.30 Nu händer det 
äntligen saker vid fågelsjön Glistjärn. Det uppmärksammar vi med 
en dag vid Glistjärn med information, guidning, fågelskådning 
(fågelkikare finns) m.m.  Naturskyddsföreningen bjuder på  grill-
korv och fika!

21/5 GÄVLE Pilgrimsvandring med naturtema som anordnas i 
samarbete med Svenska kyrkan i Gävle. Vandringen har sin ut-
gångspunkt i Hemlingby och följer Gästrikeleden till Valbo kyrka kl. 
10 (busslinje 17 anländer 9.42). Samling vid kapellet i Hemlingby. 
Kapellet ligger vid den lilla parkeringsplatsen till höger i backen upp 
till Hemlingbystugan.

21/5 FALUN Natursnokarna har naturutflykt för barn och föräld-
rar. Vi tittar på blommor och lär oss om Allemansrätten. Kl. 10-12. 
Samling ovanför P Rottneby Naturreservat. Ta med eget fika! Eva 
Bååth-Holmqvist, 070-3551198

22/5 VÄRLDEN Internationella dagen för biologisk mångfald 

25/5 GAGNEF Bröttjärnaåns naturreservat Bröttjärna naturreservat 
omfattar åravinen från järnvägen ner till Lögnäsforsen i Västerdaläl-
ven. Vårfloden brukar kulminera vid denna tid. Vi fortsätter upp till 
Säls fäbod ovanför byn. Nedanför fäboden finns ett litet reservat 
med gransumpskog. Där bör man ha stövlar el.dyl. Samling Dalviks 
kvarn, Djurås kl. 8. Alt. samling: Bröttjärna bystuga 8.15.Pelle Florell 
0241-61590.
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27/5 ORSA Sådag kl. 9. Allmogeåkern på Brantudden vid småbåts-
hamnen. Roland Öjeskog 070-2455375.

29/5-4/6 SVERIGE Bi-kampanj

31/5 LEKSAND Magin vid Skvin. Trefaldighetskällan sägs kunna ge 
hälsa i ett helt år. Vi ger det en chans och tar en kvällstur på cykel till 
Skvin för att få dricka ur källan. Vid slogboden intas egen medhavd 
mat och dryck, grill om du vill. Samling vid Kulturhusets parkering 
i Leksand för samåkning, preliminär tid kl. 18. Cykelturen tar ca 1,5 
timme och vi beräknas vara tillbaka ca vid midnatt. Vid regn tar vi 
bil eller ställer in turen. Kontakt: Annika Varghans 076-126 05 08. 
leksand.naturskyddsforeningen.se

3/6 SÄTER Pingstaftonsvandring ca 11 km. Samling Solvarbo bystuga 
kl 09.30. Vandring från Solvarbo via Norddalen och fram till fest-
platsen i Säterdalen. Dalatrafiks buss nr 212 går från Säter Torget 
kl 09.00 och måste förbeställas senast 2 tim före avgång på telefon 
0774 - 44 00 00 och kostar 30 kr. Lisbeth 070 - 954 77 99

4/6 GAGNEF Vandring till Täcksbergets fäbod. Samling Dalviks kvarn, 
Djurås kl. 9. Alt samling: Rhodos, Mockfjärd 9.15, ICA, Floda 9.25 
eller Tempo, Björbo 9.35. Vi vandrar till Täcksbergets fäbod norr om 
Björbo och åter en annan stig, ca 9 km. Åke Tidigs 076-82 47 329

5/6 NORDANSTIG Grillning vid fågeltornet i Bergsjö. Ta med något 
att grilla! Vid fotbollsplanen i Bergsjö kl. 20. Ingemar Östlund 0702 
26 78 87

5/6 SANDVIKEN Gunnarsudde

5/6 VOXNADALEN och RÄTTVIK Vi åker till Hylströmmen och umgås 
och äter kolbullar! Vi träffas vid korsningen Norra Blommaberg kl. 
19. Samåkning från Norra torget, Edsbyn kl. 18.15. Jan Hedman 
Guidar från Blommaberg! Leden är ca 1 km. VNF bjuder på kolbullar! 
Stefan 070 55 22 162
Samling torget Rättvik kl. 17.15 och Näcken Furudal kl. 17.45.

5/6 ORSA Samåkning kl. 20.30 från gamla biblioteket till Näsudden. 
Ta med matsäck. Kontakt: Birgitta Blomberg Quintino 076 7862150 
och Ewa Andersson 0250-417 21.

5/6 LEKSAND Lyssna efter nattsångare under Naturnatta! Vi går runt 
Limsjön för att få njuta av kvällen och nattens ljud. Samling i Nors-
bro, vid Fågelklubben Leksands klubbstuga kl. 21. Kontakt: Staffan 
Müller 070-322 23 45. leksand.naturskyddsforeningen.se

5/6 Naturnatta firar vi i år genom att vandra runt den fina fågelsjön 
Limsjön vid Leksands samhälle.  Den grusade stigen runt sjön är 7 
km. Vi hoppas på en fin försommarkväll med fågelsång av arter vi 
normalt inte har i Gagnef. Samling ICA Gagnefshallen kl. 20. Pelle 
Florell 0241-61590.

5/6 VÄSTERBERGSLAGEN  Vi samlas på Gammelgårdens P i Ludvika 
kl. 19 för att gå runt Marnästjärn och observera fåglar och annat liv. 
Utrustning: Stövlar eller stadiga skor. Kläder efter väder.
Monika Utter tel. 0240 37542

6/6 VÄSTERBERGSLAGEN Vi deltar med bokbord under national-
dagsfirandet i Stadsparken i Ludvika under förmiddagen. Försälj-
ning av Skogsboken.  Kontaktperson Monika Utter

10/6 ORSA Skåda dagfjärilar med Felix Fotling. Samling kl. 14 vid 
gamla biblioteket. Roland Öjeskog tel 070 2455375

10/6 MORA Familjedag på Liljeholmens Bondgård i Våmhus från kl. 
10. www.liljeholmensbondgård.se Ulf 070-176 37 89. 

10/6 MORA Nattsångarlyssning. Samling vid Kajen kl. 21. Lasse 
070-390 31 25.

11/6 GÄVLE Biodling och blommor i Hagaström Vi får veta mer om 
honungsbin och deras annorlunda värld. Om vi har tur får vi titta 
in i en bikupa och se hur bina arbetar, samt smaka på olika sorters 
honung. Vi tittar också på blommor och leker i lekparken. http://
lekparksguiden.se/VisaLekpark?id=1372
kl. 10.30-ca 12.30 Lekplatsen på Stenbäcksvägen (rakt fram) i Ha-
gaström. Ta med matsäck (går att grilla). Natursnoksledare Martin 
Lord 026-197330.

11/6 EDSBYN Vi besöker vargjägarens koja i anslutning till Ejhe-
dens ekopark. Jan Hedman guidar under dagen. Samåkning från 
Norra torget, Edsbyn kl. 9.15. Korsningen Norra Blommaberg kl. 10. 
Ta med fika! Stefan 070-55 22 162. 

16-18/6 STJÄRNSUND Grundkurs i skogsträdgårdsodling. https://
skogsträdgården.stjärnsund.nu/event/grundkurs-i-skogstrad-
gardsodling-stjarnsund/ 


