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Hjälp oss att skydda våra skogar!
Skogsgruppen Gävleborg bjuder in till insamlingsmöten av områden som
du anser har sådana naturvärden att de kan bli reservat. Det första har
redan varit i Sandviken 25 jan. De andra hålls i Bollnäs den 22 februari
och i Delsbo den 22 mars.

Du kan också maila eller skicka brev med en beskrivning till någon av oss i skogsgruppen. Det är
viktigt att det finns med en karta så att vi kan besöka
området och inventera.

Vi bjuder på fika. Anmäl dig via http://alturl.com/45uyn

Stig.hammarsten@bredband.net 070-588 52 43
Magnus.andersson@foran.se
Fotografiet är taget av Rolf Lundqvist.

Vi vill nå alla som har kunskaper och intresse för att bidra i vårt arbete
med att skydda naturskogar så sprid gärna!

Pelle Florell. Foto: Kent Olsson, DD

Grattis till Pelle Florell som fick Gagnefs kommuns miljöpris! Till naturvårdaren,
ornitologen och kunskapsförmedlaren för sin imponerande meritlista och för att han
är en mycket kunnig ornitolog med stora kunskaper om fauna och flora samt lokala förhållanden. Han har betytt mycket för allmänhetens intresse och kunskap om
fåglar, natur och fäbodliv.
Naturskyddsföreningen Malung-Sälens miljöpris tilldelades Pernilla Eriksson på
Hemköp i Malung för sitt engagemang att bl a minska matsvinnet. Sebastian Kirppu
fick hederspriset för för sitt stora engagemang att bevara den biologiska mångfalden
och gammelskogen.

Miljömålsdag tema cirkulär ekonomi

Bild vitrygg. Foto. Karl Nyremo

Återskapa revir för vitryggig hackspett
Den vitryggiga hackspetten är en av landets mest hotade fågelarter.
Dess försvinnande beror i huvudsak på att det moderna skogsbruket
under många år har minskat tillgången på döda lövträd i skogarna.
En ny rapport pekar ut 28 lämpliga områden för återskapande av
lämpliga revir för vitryggig hackspett vid och kring Färnebofjärden.

Vilka tycker du har gjort sig förtjänta av Gävleborgs resp.
Dalarnas natur- och miljöpris? Nominera senast 28 februari till
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

I mitten av 1970-talet fanns minst tio par av arten här. Tyvärr har
många av de gamla reviren försämrats på grund av att gran vuxit
upp i lövskogarna, grova strandnära aspar har fällts av bäver och
återväxten har betats av älg.

Välkommen till länsstämmorna!

- Det är idag, inte om tio eller femtio år, vi måste agera för att
rädda den vitryggiga hackspetten, säger Stig Holmstedt som gjort
rapporten och är Naturskyddsföreningens företrädare när det gäller
frågor om Färnebofjärdens nationalpark.

Länsstämma är föreningens årsmöte. Här redovisas förra årets
verksamhet och ekonomi. Vi bestämmer vad vi ska göra under
året och väljer ny styrelse m.m. Du kan vara med och påverka! Vi
delar också ut miljöpriser och gör en härlig utflykt tillsammans.
Välkommen!

- Räddar man vitryggens livsmiljöer så räddar man även ett stort
antal andra hotade och rödlistade arter som är beroende av samma
livsmiljöer.
Rapporten uppmanar Naturvårdsverket, länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala, Västmanlands och Dalarnas län, Skogsstyrelsen,
Bergvik skog AB och Sveaskog AB att skydda och/eller utveckla de
redovisade områdena.
Läs hela rapporten på länsförbundens hemsidor.

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

Foto: Lillian Lundin Stöt

Är det något du vill påverka i föreningen på länsnivå? Skriv ett
förslag, en s k motion, till länsstämman. Skicka senast 28 februari till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Läs ett referat på gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se

Bild luppkoll. Foto: Lillian Lundin Stöt

Kontakta länsförbundens valberedningar om du har tips eller
själv vill förstärka våra team!
Gävleborg: Lars Igeland 073-820 30 34, Inga-Greta Andersson
070-35 49 489 eller Leif Modéer 0278-66 50 87.
Dalarna: Bertil Helmersson 0280-702 50

Inspirerande föredrag om nya lösningar för att minska resursanvändningen från Esam AB, kommunalrådet i Malmö, Ovako m fl
samt filmvisning ”Dela är det nya äga” under ledning av länsstyrelsen i Gävleborg. Flera från föreningen deltog och vi passade
på att sälja boken Ägodela och göra reklam för Klädbytardagen.

Dalarna: 9 april Stiftsgården i Rättvik.
Anmälan via: http://alturl.com/kvrsy
Gävleborg: 29 april Naturum Färnebofjärden i Gysinge.
Anmälan via: http://alturl.com/rwdsh
Se inbjudan på resp. hemsida.
Följ oss på Facebook!
Naturskyddsföreningen Gävleborg, skogsgruppen, handla miljövänligt-gruppen, kretsarna i Hudiksvall, Gävle och Sandviken.
Naturskyddsföreningen Dalarna, kretsarna i Avesta, Västerbergslagen
(Ludvika/Smedjebacken), Falun, Leksand, Malung-Sälen och Mora.
Kanske finns det fler?

Gävleborg och Dalarna är två av länen som får ta del av
utomhus-fortbildningen Skogen som klassrum 2017. Sedan
2008 har Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen
fortbildat över 6 000 lärare i över 80 kommuner runt om
i Sverige i ”Skogen som klassrum”. Det är en kostnadsfri
fortbildning som utgår från Lgr 11 och innebär en heldag i
ett lättillgängligt skogsområde med:
Praktiska utomhuspedagogiska övningar i skolans olika
ämnen. I första hand svenska, engelska, matematik och NO
kopplade till hållbar utveckling, skog och arter.
Diskussion om utomhuspedagogiskt arbetssätt och värdet
skogar nära skolor och förskolor.
Inspirerande och genomtänkt, användbar och rolig är några
av omdömena. Läs mer på http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/skogen-som-klassrum Sprid till skolor!

Vi samlades på Sandbacka Park i Sandviken en strålande vacker vinterdag. Kristina Keyzer från Mälardalens reg. kansli, som ledde dagen,
började med en föreläsning om engagemang och drivkraft.
– Yttre drivkrafter är t ex pengar, förklarade Kristina.
Inom den ideella sektorn drivs vi av inre drivkrafter. Arbetsuppgiften i sig
eller önskan att nå ett mål är drivkraften. Det är självbelönande!
Kan man hitta andras värderingar och drivkrafter som lockar till engagemang? Väcks ofta av att det är nära, t ex att skogen runt knuten hotas.
– Vi måste hålla på med saker som vi tycker om och som känns
meningsfulla! Det stärker vår självkänsla. Det gör en gott att arbeta
ideellt. Ideellt arbete är värt 150 miljarder/år i Sverige!
Vi gjorde en övning med post-it lappar om var och ens egna engagemang kopplat till Naturskyddsföreningens värdegrunder:
Rädda naturens liv
Främja människors hälsa
Verka för global solidaritet
och strategier:
Naturkänsla
Konsumentmakt
Politisk påverkan
Deltagarna fick avslutningsvis berätta om sitt engagemang i föreningen.
Vi fick höra många härliga historier om bland annat kampen för varg,
mer ekologisk mat och räddad skog som hotades av vindkraft. Om pilgrimsvandring, fladdermusexkursion, fruktvandring, Miljövänliga veckan
m.m. Men även om erfarenheten från andra kulturer, hur värdefullt det
är att vara ute i naturen med kunnigt folk och hur härligt det är att vara
en del av en förening med så hög trovärdighet.

Miljötingets ungdomar fick göra egen deo
På Miljötinget i Malung-Sälen hade vi ett utställningsbord
och workshops om skog och hygienprodukter.
Ungdomarna fick bland annat lära sig mer om läget i den
svenska skogen och prova på att göra egen deo, hudkräm
och body scrub.

Stefan Olander representerade Naturskyddsföreningen Gävleborg
på Kungliga Vetenskapsakademins seminarium om ängar och
hagar i Stockholm.
Här hittar du föreläsarnas presentationer från dagen:
http://www.ksla.se/aktivitet/utan-pengar-inga-hagar-och-angar/

Foto: Lillian Lundin Stöt

Gemensamt möte Gävle-Dala
Historiskt första möte mellan länsförbundens styrelser i Gävleborg och Dalarna. Vilken samlad kompetens! Å vad det
finns mycket att samarbeta kring.

Miljömålskonflikt skog och klimat

Tack Kristina!
Vi tackar Kristina Persson för all hjälp på kansliet och önskar henne lycka till
med sin nya tillvaro. Odla frön och kärlek!

Rikskansliets presskommunikatör Eva-Lena Neiman gav
tips och trix på hur man skriver bra pressmeddelanden,
hur processen på rikskansliet går till, vad man ska tänka på
när media kontaktar en, om sociala medier m.m.
Kursdeltagarna fick även Westanders PR-handbok:
http://www.westander.se/pr-handboken/ med över 200
praktiska tips.

Skogen är ett ekosystem – inte bara ett
virkesförråd!

Kretsen i Vansbro hade fin info i foajén till musikalen Blodigt allvar.
Foto: Lillian Lundin Stöt.

Som svar till Mellanskogs ordförande Karin Perers skriver
Sebastian Kirppu enkelt och pedgogiskt om träden, skogen och
ekosystemet:
Visst vore det bra om träd från våra skogar förädlades till trähus
och inredningar. Tyvärr blir merparten av virket från våra skogar
till spån och massaved vilket ofta betyder kortlivade produkter
som inom kort förbränns och återbördas som koldioxid till atmosfären vilket istället höjer riskerna för stigande temperaturer
och klimatförändringar.
Vill man göra nytta för klimatet bör man alltså eftersträva ett så
stort kollager som möjligt i skogen och det gör man bäst genom
att höja skogsåldrarna och bedriva ett kalhyggesfritt skogsbruk.
Läs hela debattartikeln på dalarna.naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen i Dalarna har skrivit ett svar
på ett debattinlägg av två ministrar, Bucht & Eriksson. Deras rubrik var ”Att bygga med trä är bland det
mest klimatsmarta vi kan göra”. Här kommer vår syn
på deras artikel. De missar helt de konflikter för olika
miljömål som uppdagas:
Inom särskilt två viktiga områden av energiproduktionen ser vi som bor i skogslandet hur bristfällig
hantering av denna målkonflikt inom miljöpolitiken
är på väg att åstadkomma stora skador. Det gäller produktionen av bränsleflis från skogsråvara och byggandet av vindkraftparker i biologiskt rika gammelskogar
på bergsryggar som tidigare påverkats obetydligt av
skogsbruk.
Läs hela debattartikeln på dalarna.naturskyddsforeningen.se

Årets friluftskommun under flera år, Örnsköldsvik, berättade
om sin stora satsning på friluftsprogram, leder, kartor, skolnära
skogar, ökad utevistelse för äldre, asylsökande och mycket mera.
Länsstyrelsen Gävleborg informerade om lokala naturvårdsprojekt och det hölls walk and talk. Bästa tillgångarna för friluftslivet i Gävleborg sammanfattades i skogarna, havet, naturen,
föreningslivet och engagemanget.
Läs ett referat på gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Gävleborg är stolta faddrar till berguvarna i länet och ger ett litet bidrag till mat varje år.
Läget är att två par har producerat tre ungar var årligen, medan fyra par envist trilskas med att låta bli trots bästa tänkbara
möjligheter.
Projektet har pågått sedan 1977, snart 40-årsjubileum. Sedan
starten har Berguv Nord placerat ut 1 827 berguvar, varav 628 i
Gävleborg.
Lämna ett bidrag du med via bankgiro 552-8229 eller plusgiro
69709-4.
Arne Nordström, ordförande
grimbart7358@gmail.com, 070-347 59 23

11/2 HOFORS Slåtterträff Gävle-Dala. Anmälan via http://alturl.
com/pohm6 snarast.
12/2 FALUN Natursnokarna har årets första naturutflykt med
barn och föräldrar. Vi tittar på olika spår av djur och leker i snön.
Kl. 10-12. Samling ovanför parkeringen Rottneby Naturreservat.
Ta med pulka, om du har, och något att dricka. Vi bjuder på korv
med bröd!
Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-355 11 98, Karin Norrlander,
070-371 03 89.
15/2 VÄSTERBERGSLAGEN Medlemsmöte Ludvika Gammelgård
kl 18. Kommunens miljösamordnare Jacob Holgersson gästar
oss och berättar om aktivitetsplanen för året. Välkomna!
18/2 HEDEMORA
Odla och laga mat med ätliga perenner! Föredrag med Philipp
Weiss och Annevi Sjöberg, flerårigagrönsaker.stjärnsund.nu.
Café Wahlmans Stora Torget/Myrg. 6 kl 15-17. Inträde 50 kr.
Anmälan till annevi.lakemountain@gmail.com
21/2 BORLÄNGE Delandets ekonomi och kollaborativ konsumtion, vad är det egentligen? Kan vi minska vår miljöpåverkan
genom att dela på och låta saker cirkulera i större utsträckning?
Och vilka nya tjänster finns för att få tillgång till kläder, verktyg,
prylar, cyklar och bilar utan att behöva äga själv eller köpa nytt?
Om detta berättar Fatima Grönblad, frilansskribent och medförfattare till Naturskyddsföreningens bok Ägodela. Plats Borlänge
bibliotek. Tid se www.borlange.naturskyddsforeningen.se
Kontaktperson: Pelle Homman 0243-184 84
22/2 BOLLNÄS Skogsmöte, Studiefrämjandet kl 18.30. Anmälan
via http://alturl.com/45uyn
25/2 SANDVIKEN Ugglespaning, samling vid st1 Sandviken kl. 19
(prel). Vid dåligt väder ställs eventet in.
Mars MALUNG-SÄLEN Ugglekväll. Info Bertil 070-320 70 61.
7/3 HANEBO Årsmöte i Lötens Bygdegård, Kilafors kl. 19. Ca
kl 20 allmän pratstund med kaffe/ te med dopp. Programmet
efter fikat ej fastställt. Vi återkommer! Alla välkomna, även icke
medlemmar.

7/3 HOFORS Årsmöte Björkhagsskolan kl 19. Efter mötet berättar Barbro och Lennart Risberg om en resa till Kalifornien med
omväxlande djur- och växtliv. Vi bjuder på fika!

15/3 SANDVIKEN Årsmöte med bildvisning av Lennart Risberg i
Berglunds Bageri i Kungsgården, kl. 18-20. Anmälning behövs
för fika https://goo.gl/forms/aqmbfnFyrZAW0Iwq1

7/3 VÄSTERBERGSLAGEN Årsmöte Ludvika Gammelgård kl 18.
Gamla och nya medlemmar välkomna!

19/3 BOLLNÄS Årsmöte på Studiefrämjandet i Bollnäs, Långg.
26, kl. 18. Ca kl 18.30 visar Leif Modéer bilder och berättar
från en resa till Tanzania. Medlemmar och icke medlemmar är
välkomna. Vi bjuder på fika!

7/3 GAGNEF Årsmöte i Gagnefsbyns bystuga kl 19. Förutom de
sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer Anders Janols &
Stefan Olander, Borlänge Naturskyddsförening, och berättar
om varför Gagnefs fäbodar är klenoder som vi måste bevara åt
framtida generationer. Fika. Kontaktperson: Pelle Florell 024161 590.
7/3 FALUN Årsmöte på stadsbiblioteket med förtäring och föredrag (tid och tema på föredrag ej klart)
8/3 SÄTER Årsmöte i kvarterslokalen Siggebo på Magistratsvägen kl 18.30. Kretsen önskar alla medlemmar välkomna!

21/3 Johannesgården Alfta kl 18.30. Seth Nilsson, Hudiksvall,
visar bilder från Hälsingland.
22/3 DELSBO Skogsmöte kl 18.30
Anmälan via: http://alturl.com/45uyn
22/3 BORLÄNGE Årsmöte på Gammelgården kl 18-20. Vi bjuder
på fika med smörgås.
Kontaktperson: Kristina Homman 0243-184 84
22/3 Världsvattendagen

8/3 MALUNG-SÄLEN Årsmöte på biblioteket i Malung kl 18.45.
Andreas och Cecilia Öster berättar om urskog i Ryssland.
11/3 GAGNEF Ugglekväll. Samling vid Dalviks kvarn, Djurås kl
19. Vindstilla, gnistrande stjärnhimmel, några minusgrader och
full fart i uggleskogen är vad vi hoppas på. Kom ihåg att ta på
varma kläder! Kontaktpersoner: Bror och Britta Wallbom 070600 37 88, 070-286 15 05.
11/3 STOCKHOLM Nationell klimatträff. Anmälan via http://
alturl.com/motjr
12/3 LEKSAND Årsmöte med utflykt i Vildmarksriket. Häng med
på trevligaste årsmötet med skogsutflykt, mat och god samvaro! Vi träffas för samåkning vid Kulturhuset i Leksand kl 13 och
första äventyret blir en skogsutflykt i Vildmarksriket. Ta med
fika! Sedan håller vi årsmötet i Gryssenstugan där vi bjuder på
middag omkring kl 17. Kontaktperson Annika Varghans 076-126
05 08. leksand.naturskyddsforeningen.se
12/3 MORA Naturskoj i Gesunda med Lisen och Kajsa. Asylboendet kl 13.
14/3 RÄTTVIK Årsmöte på Församlingshemmet i Rättvik kl 18.30.
Anders Janols och Stefan Olander föreläser om vårt biologiska
kulturarv. Vi bjuder fika med semlor.
15/3 MORA Årsmöte på Mora Kulturhus & Bibliotek kl 18.30.
15/3 MALUNG-SÄLEN Föredrag med Anders Janols om fäbodbruk och biologisk mångfald på Malungs folkhögskola 18.30.
I samarbete med trädgårdsföreningen Zontrotsarna som efter
föreläsningen har sitt årsmöte.

25/3 Earth Hour kl 20.30-21.30
25/3 MORA Filmfestival, tema klimat, på Mora Kulturhus & Bibliotek. I samarbete med energi- och klimatrådgivningen i Mora,
Orsa och Älvdalen. Sonja 070-24 14 268.
25/3 GAGNEF Utflykt till Sälsflotta, Björbo. Samling vid Dalviks
kvarn, Djurås kl 8. Alt. samling: Rhodos, Mockfjärd 8.10, ICA,
Floda 9.20 eller Tempo, Björbo 9.30. Myrområdet Sälsflotta är
kommunens senaste reservat. Om det är snö åker vi skidor. Inga
problem med backar! Kp: Pelle Florell 0241-615 90.
1/4 KLÄDBYTARDAGEN
MORA - Mora folkhögskola 11-14 inlämning torsdag & fredag
FALUN 11-14
VÄSTERBERGSLAGEN Vuxenskolans lokaler Storgatan 15 i Ludvika. Kontaktperson Monika Utter 0240-375 42
SANDVIKEN Kulturcentrum, inlämning 11-12, byte 13-15
GÄVLE Byta grejer dag
Se www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen för fler orter

2/4 GAGNEF Vårfågelspaning. Samling ICA Gagnefshallen kl 8.
Det är lika härligt varje vår när fåglarna kommer tillbaka. Troligen åker vi till älven i Insjön, där ofta spännande fåglar rastar
på sin färd norrut. Kontaktperson: Åke Tidigs 076-82 47 329.
3/4 MORA Föreläsning med David Jonstad: Jordad – enklare liv
i kollapsens skugga. Mora Kulturhus & Bibliotek kl 18. Sonja
070-24 14 268.
8/4 SANDVIKEN Skräpplockardag i och omkring Färnebofjärdens
nationalpark. Det är ett samarbete med HSR, Sandvikens kommun och Vi i Gysinge. Samling vid Flottningsområdet i Gysinge
kl. 10.
9/4 RÄTTVIK Länsstämma Dalarna, Stiftsgården kl 9.30-16.
Anmälan senast 30 mars via http://alturl.com/kvrsy
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
pilgrimsfalkarna i Djurmo Klack. Kp: Pelle Florell 0241-61 590.
23/4 KILAFORS Vårutflykt till Tönnånger. 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 09:20 vid Skogs kyrka för samåkning. Ta
med fika! Kent 070-3501992.
29/4 SANDVIKEN Länsstämma Gävleborg, Naturum Färnebofjärden, Gysinge. Anmälan senast 20 april via:
http://alturl.com/rwdsh

Studiefrämjandet Mitt, Leksand
SVARSPOST
20633607
79320 Leksand

Medlemsenkät Gävle-Dala 2017
Vart vill du resa på en gemensam bussutflykt?

I vilka nätverk i Dalarna vill du vara med?

Svabensverk, Voxnadalen
Ensjölokarna, Ljusdal
Venjans Skogsrike, Mora
Hamra Nationalpark
Färnebofjärden, Gysinge
Töfsingdalen
Garphyttan, Örebro
Tyresta, Stockholm

Skog
Klimat
Mat och jordbruk
Natursnokar
Kemikalier
Handla Miljövänligt
Rovdjur
Fäbod
Gruvor och mineral
Vatten

Eget förslag:
Övrigt:
Vill du bli aktiv i en styrelse?

Ja

Nej

I vilka arbetsgrupper i Gävleborg vill du vara med?
Skog
Äng, mat och jordbruk
Fäbod
Energi
Hav, sjö och rinnande vatten
Natursnokar
Kemikalier
Rovdjur
Handla Miljövänligt
Gruvor och mineral

E-postadress
Namn
Ort
Telefon
Något annat du vill framföra?

Övrigt:

Fyll gärna i enkäten på webben: http://alturl.com/bv8gm eller
klipp ut och skicka till svarsadressen i övre högra hörnet.
Inget frimärke behövs!

Gävle-Dala Natur är Naturskyddsföreningen Gävleborg och Dalarnas medlemsblad.
Alla Kretsar och medlemmar är varmt välkomna att bidra till tidningens innehåll.
Kontakta Kansliet.
Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, vårt studieförbund.

Ansvarig utgivare:
Denise Fahlander nizanfahlander@gmail.com, 070-646 10 42
Redaktör/Layout:
Elvira Varghans, elviravarghans@gmail.com, 070 -77 99 514
Nästa Gävle-Dala Natur kommer ut i April.

Gävleborg

