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Igrene AB planerar att borra efter gas i Siljansringen. Tänket är helt 
passé. Ansvarstagande, moderna företag tar aktiva beslut att låta de 
fossila bränslena stanna i marken. Läs mer om de horribla planerna, 
som de påstår är miljövänliga, och protestera: 
www.igrene.se

Hur kommer det sig att Sverige exporterar blåbär till Kina och importerar blåbär från Polen?
Tillgången till olja har fört med sig ett absurt resursslöseri. Mat och varor liksom vi själva färdas jorden 
runt utan tanke på den sinande olja som gör detta möjligt.
Olja för blåbär ger en tydlig och förståelig bild över hur energi, ekonomi och miljö hänger ihop. Boken 
tar utgångspunkt i världens energisituation och oljeberoende och visar hur det blir allt svårare att 
utvinna olja. 
Författarna går igenom vilka utmaningar som väntar både svensk ekonomi och världsekonomi och ger 
exempel på hur individer och företag kan anpassa sig till en ny verklighet där sinande olja kommer att 
förändra våra liv.

Johan och Roberth driver bloggen Olja för blåbär som är en av Sveriges mest lästa inom energi, ekono-
mi och hållbarhet. De föreläser också gärna.

http://www.fritanke.se/bok/olja-for-blabar/

Boktips

Olja för blåbär: Energi, makt och hållbarhet
av Johan Landgren och Roberth Hansson

Studiebesök på Hudikbröd 23 aug 
Temat för årets Miljövänliga Vecka, alltid v. 40, är ekologiskt kaffe 
och spannmål. I Gävleborg och Dalarna ordnar vi årligen en regional 
upptakt med fakta om temat och info om kampanjmaterialet från 
rikskansliet. 
- Välkommen på visning av bageriet Hudikbröd, kom och träffa lika-
sinnade och bli inspirerad inför Miljövänliga Veckan i höst, hälsar Pia 
Svedén, samordnare för Handla Miljövänligt-nätverket i Gävleborg. 
I vår medlemsenkät fyllde 229 stycken i att de var intresserade av 
utbildning inom Handla Miljövänligt - så här är er chans! 
Det kostar ingenting och du får vegetarisk ekologisk lunch och fika. Se 
inbjudan på hemsidan. Anmälan till reg. kansliet senast 14 aug. 
www.hudikbrod.se        www.naturskyddsforeningen.se/byttilleko

Ingen fossilgas i Dalarna!

Hudikbröd.
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Jag är ny ordförande i Dalarna och heter Mattias Ahlstedt. 
Speciellt välkommen är du som är ny medlem. Och du ska veta 
att du inte är ensam. Naturskyddsföreningen i Dalarna har växt 
med 1 422 personer till 7 867 medlemmar. Fantastiskt! 

Men jag kan inte låta bli att undra vad just ni nya medlemmar 
är intresserade av. Vad skulle du vilja att vi gör? Vad vill just du 
stödja? Vi har ju några nätverk som man kan vara med i. Vill 
du inte vara med i en styrelse så kan man nätverka, eller hjälpa 
till vid en enskild aktivitet/programpunkt. Det finns jättemyck-
et, kolla i Kalendariumet. Följ med på nåt! 

För mig har vi tre stora utmaningar framöver: Biologisk 
mångfald, kemikalier och växthuseffekten. I de tre rubrikerna 
ryms mycket, även konsumtionsfrågor, energi och transporter, 
barn och ungdomar, rovdjur m.m. Det är viktiga ämnen. Tre 
arbetssätt för att nå framgång i dessa frågor är att jobba med: 
1. Naturkänsla! Var ute i naturen och ta med andra. 2. Grön 
konsumentmakt! Välj ekologiskt, köp miljömärkt el m.m.3. 
Politisk påverkan! Prata med politiker och skriv insändare och 
medborgarförslag.

Det finns de som har klimatångest. En klok man från Norrbot-
ten sa då: ”Rådighet!” Tänk på vad just du har för rådighet att 
ta itu med problemen. Om du gör det du råder över och själv 
kan påverka så kommer du att känna dig bättre till mods. Ta 
inte hela jordens problem på dina axlar, det går inte. Gör det 
du har rådighet över! Det råder jag dig. Lycka till! Och ha en 
riktigt skön sommar!

Mattias

Mattias Ahlstedt,
Ordförande Naturskyddsföreningen i Dalarna
Bjursås, Falun
0730-39 54 61

Stefan Persson, Ovanåker (ordförande)

Denise Fahlander, Gävle (vice ordf.)

Herbert Marcher, Gävle – ny (sekreterare)

Ann Horn, Forsbacka (kassör)

Mattias Degervall, Bollnäs

Daniel Ekblom, Bjuråker – ny

Stig Hammarsten, Gävle – ny

Gävleborg:

Suppleanter:

Hans Levander, Dellenbygden

Linda Jonsson, Voxnadalen – ny

Yvonne Dalberg Borgström, Norrbo – ny

Mattias Ahlstedt (Länsordförande)

Ulf Jernberg, Mora (vice ordf)

Ingela Källén, Malung-Sälen (sekreterare)

Gun Kallur, Rättvik (kassör)

Gunilla Roos, Falun

Margareta Wikström, Rättvik

Kristina Hallin, Avesta

Dalarna:

Johan Hallberg, Hedemora

Karin Stigsdotter, Säter

Maria Danielsson/Monika Utter, Västerbergslagen

Pelle Florell, Gagnef

Jimmy Skord, Älvdalen

Annika Varghans, Leksand

Bengt Ehnström, Vansbro

Stig Andersson, Borlänge

Vakant, Orsa

Övre raden fr v Stig, Denise, Mattias, Ann, Hans. Nedre raden Daniel, Stefan och Carolina 
Klüft (riksstyrelsens repr. på stämman).

Från vänster: Pelle, Ulf, Jimmy, Margareta, Mattias, Ingela, Kristina, Gunilla och Gun.

Ny rovdjurspolicy!

Gävleborg antog på sin länsstämma en ny rovdjurspolicy, se:

http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.
se/2015/04/13/ny-rovdjurspolicy-antogs-pa-stamman/

Tycker du att Dalarna ska ha samma policy eller har du synpunkter och 
förslag till ändringar? Hör av dig till reg. kansliet.

Den 18 juli blir det en stor klimatdag på Järvzoo med föreläsningar av 
Pär Holmgren och Anders Björklund, infostationer om klimat, tävlingar 
och barnaktiviteter m.m., liknande i Högbo. 
Välkommen med hela familjen!
- Du får också gärna hjälpa till, uppmanar Ann Horn, projektledare för 
klimatkampanjen Pol till pol. Då lockar vi med gratis inträde för hela 
familjen! Kontakt: Ann Horn, ann.horn@gmail.com, 070-631 00 25

Klimatdag på Järvzoo 18 juli

På midsommardagen den 20 juni samlar Svenska Kyrkan in kollekt i 
Borlänge och Mora och skänker den till Naturskyddsföreningen.

Kollekten till Naturskyddsföreningen!

Naturskyddsföreningen Gävleborg har fått projektmedel för att 
lyfta Handla Miljövänligt-arbetet. Syftet är dels att initiera fler 
lokala grupper och dels att öka andelen eko på förskolorna i 
Gävleborg. 

 - Vi vill visa att det är roligt och viktigt med de här frågorna, 
säger Denise Fahlander. Vi vill inspirera Handla Miljövän-
ligt-intresserade att delta i och arrangera aktiviteter, helst i 
alla kretsar. Det i sin tur leder förhoppningsvis till medborg-
are som gör mer medvetna val när det gäller hållbarhet och 
konsumtion. 

 - Vi vill också öka kunskapen om förskolorna i länet och vilken 
målsättning de har för ekologisk mat och frukt, fyller Pia 
Svedén i. Målet är att få mer eko och fler giftfria barn!
Vill du hänga på ekotåget? 

Kontakta oss: 
Denise Fahlander 070-646 10 42, nizanfahlander@gmail.com
Pia Svedén 070-538 81 30, pia_mk@hotmail.com

Mer eko på förskolor! 

Välkommen till kursen som gör er styrelse till ett vinnande team! 
30 aug i Falun och 26 sept i Ljusdal Anmälan senast 7 aug Agneta:
mail: sundgren@studieframjandet.se 
Tel: 0278-63 6 3 63, 070-667 17 97

Sitter du i en styrelse eller vill göra det? 



4 5

- Det kom massor av folk och särskilt barn som främst pratade med Linda 
och Rovdjursskolan, men även med Naturskyddsföreningen, berättar Denise 
Fahlander. Vi talade  om hur djur påverkas av klimatet utifrån de barnöv-
ningar som tagits fram inom Pol till Pol arbetet, spred Natursnoksprogram 
och värvade medlemmar.
Vi hade förslag på ”Klimatlöften” som deltagarna kunde avlägga genom 
att lägga bönor i en burk för vardera av fyra förslag på löften: återanvända 
kläder, skippa Thailandsresan, tvätta i lägre temperatur och byta ut 2 kg 
tomater mot morötter. En lyckad dag!

Syftet med Södra Norrlands Omställningscentrum (SNOC) är att fungera 
som mötesplats och öppet forum, tankesmedja och omvärldsbevakare. 
SNOC ska även vara en fristad för socialt hållbart företagande och 
ekonomisk utveckling utan vinst- och tillväxttvång. 

- Vi vill vara en samlande kraft för att lyfta hållbarhets- och omställ-
ningsfrågor, säger Anders Persson. Vi har bland annat som mål att byg-
ga en social och hushållande ekonomi, bli självförsörjande på livsmedel, 
minska beroendet av fossil energi och en bidra till större andel lokal, 
småskalig energi som solceller samt att tillvarata och sprida kunskap 
och erfarenheter av arbetet med omställning. Vi välkomnar alla som vill 
hjälpa till!

Regionalt omställningscenter i Söderhamn

Välkommen på slåtter (se kalendariet) och slåtterkurser i sommar! 

16 juli Källslätten. Anmälan till: emil@widichs.se, 073-580 48 70, 
www.kallslatten.se
24 juni Widichsgården, Gustafs. Anmälan, se ovan.
3-5 juli Knutar Einars Äng, Orsa. Anmälan: 
Roland Öjeskog 070-245 53 75, http://naturskyddsforeningen.se/orsa

Naturskyddsföreningen i Leksand anordnar en resa till Fulufjäll och Nju-
peskär helgen 18-20 september. Föranmälan. Mer information kommer 
finnas på http://leksand.naturskyddsforeningen.se/  Kontaktperson: Åke 
Tidigs, 076-824 73 29. Välkomna!

Strandskyddsdelegationen jobbar fram verktyg för tillsyn och tillämp-
ning av strandskyddsreglerna. Nyttja deras hemsida. strandskydds-
delegationen.se där finns bl.a. webbutbildningar, som passar politiker, 
allmänhet och tjänstemän.
Denise Fahlander deltog i länsstyrelsens strandskyddsdag:
- Det var väldigt värdefullt att träffa tjänstemän från kommunerna 
och länsstyrelsen. Naturskyddsföreningen kan göra nytta genom att 
informera och skapa dialog med invånare om syftet och vikten av 
strandskydd.

Välkommen att upptäcka maten i Dalarna! Öppet hus, marknader, god 
mat - massor med medverkande mataktörer runt om i Dalarna. http://
www.skordefest-dalarna.se/

Nu cykelchockar vi Sverige, igen! Den 19 september är det återigen 
dags att ha kul med våra hojar, samtidigt som vi sätter tryck på politiker 
och sprider ordet om cykeln som en av framtidens klimatsmartaste 
lösningar. 
Ta er in på http://www.naturskyddsforeningen.se/cykeldagen och anmäl 
er dag, då kan ni samtidigt beställa material i form av quiz, infomaterial 
m.m. Frågor? 
Kontakta: Sanne på 08-702 63 16, klimatnatverket@naturskyddsfo-
reningen.se. 
I Mora kunde man i maj lämna in trasiga cyklar som Naturskyddsför-
eningen och Ett Mora för alla lagade till flyktingboendet i Gesunda. Bra 
idé att ta efter!

Ordna en cykeldag!

Kontakt:

Anders Persson
info@ecografica.se
072-715 57 82

Annika Thornton
annikathornton@hotmail.com
070-939 27 53

Mikael Vallström
Mikael.Vallstrom@soderhamn.se
0270-766 37

Dalarnas Skördefest 4-6 sept

Gå på slåtterkurs!

En helg på höstfjället! 

Värna strandskyddet!

Värdiga miljöpristagare

Stefan Ohlander fick Gävleborg första natur- och miljöpris för sina 
enastående insatser med att inventera skog och flora bl a. 

Permakultur Stjärnsund och Skattungekursen fick Dalarnas positiva 
miljöpriser Lyckosparken för att de inspirerar till en annan livsstil och 
framtid på landsbygden. Miljösvikarpriset Kängan gick till Dalatrafik/
Region Dalarna för ”busseländet”.

Stefan Ohlander och Permakultur Sjärnsund.

I april hölls en inspirationsdag av och med Naturskyddsföreningen 
Gävleborg och Rovdjurscentret De 5 stora med klimatföreläsning och 
guidning på Järvzoo.

Deltagarna fick gå på en guidad tur för att se hur de nordiska djuren 
påverkas av klimatförändringarna under ledning av Linda Thelin, Rov-
djurscentret De 5 stora.

Bland annat ren, fjällräv, fjälluggla och järv får det svårare i ett varmare 
klimat. Ett lynnigare klimat gör att renarna får svårare att komma åt 
sin huvudföda lavar under isskorpan. Renar och andra klövdjur drabbas 
också lättare av parasiter. Fjällräven är akut hotad i Sverige och när det 
blir glesare mellan lämmelåren, som en effekt av klimatet, får de svårare 
att hitta nog med mat. Järven i sin tur jagar bäst på snö och bygger 
sina lyor i snö så de får också svårigheter med ett minskat snötäcke.

– Jag är ny medlem i Naturskyddsföreningen och det här kändes som 
en mycket bra start, sa en av deltagarna Carina Remnert från Färila. Vi 
har en planet som kokar och jag vill hjälpa till!

Klimatförändringarna drabbar även djuren! 

Lodjur på Järvzoo.
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LEKSAND -En lämplig dag i mitten av juni – Pilgrimsfalksexkursion ev. ringmärk-
ning. Tid och plats får man veta vid intresseanmälan till Lars. Begränsat antal 
platser. Föranmälan perjonslars@gmail.com  tel: 070-329 13 57 

21 juni MALUNG/SÄLEN - Vandring till Gnupen i samarbete med Öje IF - Vandringstur 
i naturreservatet  Lybergsgnupen. Fika medtages! Samling utanför affären i Öje 
09:00

MORA - Gudstjänst Mora Kyrka kl 10
Kollekten från dagens gudstjänst går till Naturskyddsföreningen Mora!

23 juni ORSA  - Blomstervandring i örtesrik äng. Samåkning kl 18.00 från biblioteket.
Ledare: Roland Öjeskog 070-2455375

25 juni MORA - Blomstervandring Sollerön. Vi vandrar längs Norrvikens stränder och ser 
vad som slagit ut. Ev. åker vi till Björka fäbodar efteråt. Samling vid Sollerö Kyrka 
kl 18. Ta med stövlar och matsäck. (HP)

27 juni Voxnadalen  - Blomstervandring och Biodling
Vi samlas hos Ralph Stenbeck och kollar på vildblomsterängen han sått. Vi får 
även en guidning i Biodling. Samling för samåkning vid Norra Torget, Edsbyn kl 
11.30, Q8 i Alfta kl 11.45 ca. Info: Stefan 070-55 22 162

4 juli VÄSTERBERGSLAGEN - Räfsning av Roths äng i Ludvika efter att kommunen 
har ordnat slåttern. Vi börjar ca kl. 10. Kom gärna förbi och ge ett bidrag till den 
stadsnära biologiska mångfalden: 5 minuter eller ett par timmar. 
All hjälp är välkommen! Vid regn kan räfsningen flyttas fram. 
Frågor: ring Ola 070-621 73 14.

5 juli NORDANSTIG  - Ängsslåtter i Rigberg  
Vi slåttar en skogsbacke med skyddsvärd flora. Medtag gärna lie och räfsa (men 
vi kan låna ut till den som saknar). Vi bjuder på fika under arbetet och på slåtter-
mat i närliggande Ersk-Matsgården efter fullgjort arbete.
Samling: Vid skolan i Hassela kl 10. 
Upplysningar: Ragnar Svensson, tel. 0652 320 29

SÄTER - kl 14 – 17  - Det håvas i vatten och letas på marken efter småkryp, 
allt som rör sig, både för stora och små. Samling vid lekplatsen i Säterdalen kl 
14.00. Kontaktperson Karin Magnusson Telefon 070-280 96 30 

7 juli Grafskänget Skattungbyn

11 juli Brändan Åberga

14 juli Lundins äng i Stenberg

18 juli Knutar Einars äng Lindänget

21 juli Knutargården Hansjö

25 juli Hällbergs fäboda

28 juli Wests äng Kallmora

1 aug Ängens dag i Ljotheds fäbodar

4 aug Hackgården Nederberga

8 aug Grafskänget Skattungbyn

11 aug Frisks äng Bjus

11 juli MALUNG/SÄLEN  - Insekter med experten Bengt Ehnström - Bengt Ehnström lär 
oss lite om de små liven i kommunen. Samling vid sjukstugan i Malung kl 10

Slåttern börjar kl 08.00 alla dagar. Vi håller på cirka tre timmar. Du är välkom-
men även om du inte kan komma exakt på klockslaget! Vi bjuds på fin gemen-
skap och gott slåtterfika. Slåtterfrukost serveras vid lördagsslåttern.
Ledare: Roland Öjeskog, 070 2455375 och Håkan Rundström 070 6651385

12 juli ORSA - Cykla till Skinnaränget - Bra för dig och klimatet! Samling vid
Slättbergsdammen 09.30. Heldag. Ta med matsäck.
Stövlar behövs. Samarr m Friluftsfrämjandet. 
Kontakt: Jerker Westin tel 0250-48048

LEKSAND - Utflykt till Kägelbergets naturreservat . Samling kl 10 vid Kulturhus-P 
eller kl 10.10 vid Hedens majstång. 
Kontaktperson Åke Tidigs tel: 076-824 73 29 tidigsake@gmail.com

17 juli Under Bymella vid Locksjön (och Pankfors): 
10.00 Pankfors (skylt mellan Rimsbo – Locksjön). Maths Östberg och Ingvar 
”Kula” Jansson guidar vid lämningarnaav sågverksorten, 750 m avstånd i ter-
rängen. Medtag fika! Stövlar rekommenderas. 
13.00 Locksjön (mellan Rimsbo – Jansbo) 
Visning av rökstugan med eld i ugnen samt utlovas någon form av förtäring. 
Naturstig med frågor på fastmarks-holmen. 
14.00 guidar Stefan Olander i kyrkans Locksjöreservat. Stövlar krävs.
Finnskogsmuséet

18 juli JÄRVSÖ - Klimatdag på Järvzoo.

25 juli HOFORS/TORSÅKER - Ängsslåtter. I år blir det speciellt eftersom det är 25:e 
gången som vi gör en insats med slåtter på ängen vid Fäbods i Östansjö. Fören-
ingen bjuder på jordgubbstårta. Kaffe får du ta med dig själv. Du är välkommen 
att titta på ängen och arbetet även om du inte deltar i slåttern. Du kanske 
har varit med genom åren och vill uppleva den vackra platsen igen. Samling i 
Östansjö. Kl. 8.

BORLÄNGE - Slåtter av Tures Äng. Dags att slå vår fina äng i Tuna- Hästberg 
och njuta av sommaren!  Redskap finns att låna men om du har egen räfsa och 
lie så ta gärna med dem. Kretsen bjuder på kaffe/smörgås och Anders Janols 
har enbärsdrickan redo. För de morgonpigga är det samåkning från Maserhal-
lens parkering kl 6.30 men det går bra att komma senare till Tures Äng också! 
Kontaktperson Jan-Olof Blomberg 0733-205 549.

26 juli HOFORS/TORSÅKER, reservdag för ängsslåtter. I händelse av kraftigt regn på 
lördagen gör vi ett nytt försök idag.

GAGNEF kl 09.00  -  Stockgropen och Prästbodarna Dalviks kvarn, Djurås 
Alternativ samling: Jerusalem, Mockfjärd 9.15. Vi startar vid Södra Tansbuan och 
går vandringsleden till den välbevarade Stockgropens fäbod. Vi fortsätter till 
Prästbuans naturreservat och därifrån åter till Södra Tansbuan. Total längd ca 11 
km. Beräknad återkomst 15-tiden. 
Ledare: Åke Tidigs 0241-30 456, 076-82 47 329.

28 juli Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2015, Härjedalen (28/7-1/8)
Anmälan senast 12 juni på:
https://docs.google.com/forms/d/1U-0nh0vnn-JhS5y_ICtpCWbafFncbqrbyuUh-
ni9d6qI/viewform?usp=send_form
Kontakt Johan Moberg, samordnare Forskningsresan i naturvårdens utmarker 
2015; tel 073-807 36 44, johan.jomo.moberg@gmail.com.

MALUNG/SÄLEN - Slutet av juli - Kambräkenexkursion - 
Vi besöker Tandövala naturreservat och fäboden Vardsätra för att beundra den 
lilla ormbunksväxten kambräken .
Mer information och anmälan till Mats Nordhag tel 076-809 50 19.

1 aug VANSBRO - Ängens dag - Tillsammans med Nås Hembygdsförening Lisskvarn-
gården i Nås Kontakt Bengt Ehnström 0281-30148

LEKSAND -  Fladdermusexkursion - Samarrangemang med Leksands fågelklubb. 
Samling kl 20.00 Norsbro. Kontaktperson Sören Stenberg tel: 0247-349 93

FALUN - Slåtter på föreningens äng - Höslåtter på Göras Kalles Lind, i Sågsbo, 
Bjursås. Några slår med lie andra räfsar och hässjar. Vi har liar och räfsor att låna 
ut och slipsten om din lie behöver slipas. Alla kan bidra! Självklart passar vi på 
att titta på de blommor som finns kvar. Vi bjuder på fika, men egen dricka kan 
vara bra att ha. Samling på ”postenparkeringen” bakom Restaurang Hammars för 
samåkning kl 08.30 eller anslut på plats kl 09.00. Efter önskemål kommer några 
av oss ”tjuvstarta” redan kl 7. Vill du också komma tidigare, eller ha vägbeskriv-
ning, hör av dig enligt nedan. Kontaktperson: 
Mattias Ahlstedt, 0730-39 54 61, mattias.ahlstedt@naturskyddsforeningen.se

2 aug HUDIKSVALL -  Slåtter på Håsta äng - Vi träffas och gör en insats för ängen vid 
Håsta. Slåtter med räfsning och fika i det gröna. Ta med en kompis och kom, alla 
behövs! Redskap finns. Plats:Håsta äng, Hästhagsvägen kl. 9.00. 

BOLLNÄS - Slåtter vid Blixts. Välkommen till vår slåtter vid Blixts i Nordsjö 
utanför Vallsta. Vi börjar kl. 08.00 på morgonen. Medtag egna liar och räfsor om 
ni har, annars finns det räfsor att låna. Även om vi bjuder på lättare förtäring så 
ta med egen matsäck. 
Är du osäker på vägen ring Per-Erik, tel: 0278-260 89 eller 073-055 31 90.

Skandinaviens sydligaste vildmarker med de största naturskogarna finns från Siljan och norrut i Dalarna 
inklusive Hamra i Gävleborgs län. Deras värde för framtida naturturism är mycket stora och kan locka turister 
från Europa. I den 95-sidiga rapporten Borderland Wilderness med 100 färgbilder och kartor beskrivs de mest 
värdefulla områdena med fokus på Rättvik, Mora och Orsa. Tryckt med hjälp av Naturskyddsföreningen Rättvik 
och Rättviks kommun. 

Författare Bengt Oldhammer, bengt.oldhammer@telia.com, 070-334 33 82

Gå med i en eller flera arbetsgrupper/nätverk!

Brinner du för en specifik fråga eller är bara allmänt intresserad? Vill 
du bli aktiv, samordnare där det saknas eller bara veta mer? Kontakta 
nedan angivna samordnare eller det reg. kansliet. 

I Gävle-Dala finns följande regionala arbetsgrupper/nätverk:

Webbtips:

Gävleborgs Botaniska Sällskap, GÄBS http://www.sbf.c.se/GABS/
Dalarnas Botaniska Sällskap, DABS http://www.dalafloran.se/

Paddla i Gästrikland www.paddla-gastrikland.se
Vandra i Gästrikland www.vandra-gestrikland.se

Arbetsgrupp

Skog*

Samordnare Telefon

magnus.andersson@foran.se (sjukskriven) 070-354 94 89

Jordbruk och ängar per-olof.erickson@naturskyddsforeningen.se 073-035 85 42

Rovdjur daniel@fawltytowers.nu (Daniel Ekblom) 070-561 71 81

Handla Miljövänligt pia_mk@hotmail.com (Pia Svedén) 070-538 81 30

Hav, sjö, rinnande vatten Bernt Moberg, Robert Stah 070-511 87 90

Natursnokar eva-marie.akerlundh@ockelbo.se 072-514 40 04

Gruvor och mineral ann.horn@gmail.com 070-631 00 25

Vindkraft levanderhans@telia.com 070-662 01 81

Gruvor och mineral ann.horn@gmail.com 070-631 00 25

Solceller mats@energibanken.se (Mats Andersson) 0652-134 24

Skog margareta.wikstrom@naturskyddsforeningen.se 070-668 71 46

Rovdjur Vakant ** 

Handla Miljövänligt lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se 070-273 91 55

Kemikalier* kemnatverket@gmail.com (Anja Lenner) 073-586 19 17

Natursnokar evabth@yahoo.se (Eva Bååth Holmqvist) 070-355 11 98

Klimat Vakant**

Mat och jordbruk Vakant**

Vatten Vakant

*= har Facebook-grupp
**= reg. kansliet har sändlista med intresserade

KNUT-dagen, lärarfortbildning tema ekosystemtjänster, 16 sept Bor-
länge. Läs mer på http://www.knutprojektet.se/dalarna.shtml 
Kontakt: 070-675 44 32070-675 44 32 
E-post: lisen[@]framtidsmuseet.se

Vackra, men ett gissel för den biologiska mångfalden vid vägkanterna. 
Lupiner, och andra s k invasiva arter som sprider sig snabbt, slår ut den 
naturliga floran. Gör en insats, gräv upp lupinerna och så absolut inga i 
din trädgård. 

Väck med lupinerna!

Lär mer om naturens ekosystemtjänster!



GävleborgNr 4 av Gävle-Dala Natur kommer ut i mitten av september

5 aug HANEBO- Slåtter i Lötbodarna
Slåttern börjar kl. 17.28 vid Utigårns fäbodstuga i Lötbodarna som ligger efter 
vägen mot Tönsen, Kilafors. Ta gärna med lie, räfsa och/eller högaffel. 
Du är VÄLKOMMEN även om du inte kan delta i slåttern 
Ta med något att dricka ur och något att sitta på, alla blir bjuden på fika.
Kent tel. 0278 650919 eller 070 3501992 svarar på frågor om slåttern.

8 aug ORSA  - Livet i vattnet biologisk återställning
Samåkning från biblioteket kl 10.00 till lämpligt vattendrag
Ledare: Anders Bruks 070-288 76 63

9 aug VITTSJÖN - Ängsslåtter kl 09.30 
Medtag redskap och matsäck! Finnskogsmuséet

HANEBO - Ängsslotter i Stugubacken
Slåttern börjar vid 8-tiden på morgonen. Du är välkommen när det passar dig 
och jobbar så länge du har tid och ork. 
Ta med mugg för NF Hanebo bjuder på kaffe, te, saft och  smörgåsar som tack 
för hjälpen. Ta gärna med något i slåttersammanhang användbart redskap.
Kent tel. 0278 650919 eller 070 3501992 svarar på frågor om slåttern.

BOLLNÄS - Slåtter vid Vittsjön
Samling kl. 09.30 vid vägskälet i Vittsjön. Medtag redskap och fika. Finnskogsri-
ket i samarbete med NF Bollnäs. Vi hjälps åt för att bli klar med varsin äng.
För information ring Maths tel. 070-566 01 68 eller 
Per-Erik tel. 073-055 31 90.

MALUNG/SÄLEN - Mitten av augusti - Vattenväxter i Öjesjön
Exkursion för att undersöka vad som växer under ytan på Öjesjön! 
Mer information och anmälan till Mats Nordhag på tel 076-809 50 19.

15 aug ORSA - Skogsutflykt till nya reservatet Långtjärn norr om Skattungbyn.
Samåkning från biblioteket 09.30 och från Skattunge Handel 10.00. Heldagsut-
flykt. Tag med matsäck. Samarr md Friluftsfrämjandet.
Ledare: Sigurd Jönsson. Kontakt: Per Ax 070 3068977

LEKSAND - 15-16 aug. Utflykt med Naturskyddsföreningen Leksand till Sången/
Sångån med övernattning i Ljusbodarna om man vill. 
Mer information på http://leksand.naturskyddsforeningen.se/. 
Kontaktperson Annika Varghans 070-224 82 68.

16 aug VOXNADALEN - Utflykt till Ålkarstjärnarna!
Samling kl. 09.00 vid Norra Torget, Edsbyn. Vi kollar på det nya Natura 2000 
området.För information ring Stefan tel. 070-55 22 16

ORSA - Trädvandring i Orsa Centrum. Samling Orsa bibliotek 11:00. Lär känna 
träden i Orsa centrum. En lätt promenad som passar även de med t ex barnvagn, 
rollator. Medtag gärna fika. Ledare: Emelie Drott
Kontakt: Per Ax , 070-3068977

GAGNEF/VANSBRO - Fäbodvandring
Tyrsbergets fäbod, Dalviks kvarn, Djurås kl 09.00  
Alternativ samling: Jerusalem, Mockfjärd 9.10, ICA Dala-Floda 9.20 och Tempo, 
Björbo 9.30. Tyrsberget är en välbevarad fäbod söder om Björbo i sydvästslutt-
ningen norr om sjön Tyren. Ledare: Bengt Ehnström, Nås 0281-30148
Kontaktperson: Pelle Florell 0241-61 590.

SÄTER - En utflykt till Nisshyttan med mat i det fria. Samling vid Biblioteket kl. 
10.00. Föranmälan krävs före den 10 augusti till Leif.
I samarbete med Studiefrämjandet

HEDEMORA – Slåtter Fransbo Äng                    
Samåkning för de som önskar från Hemköpsparkeringen kl 10.30. Annars ses vi 
vid ängen kl 11.00. Ängen har slagits ett par dagar innan och vi samlas för att 
räfsa, så ta med en bra räfsa och något att fika. 
Kontaktperson: Johan Hallberg  0225-13722

21 aug LOCKSJÖN - på eftermiddagen 
Officiell invigning av rökstugan. Finnskogsmuséet

23 aug Regional upptakt inför Miljövänliga Veckan inkl. studiebesök på Hudikbröd. 

29 aug ORSA - Gammaldags marknad. Info om Naturskyddsföreningen. Försäljning.
Kontakt: Ewa Andersson tel 41721.

MALUNG/SÄLEN – Långskägget på Branäsberget - Vi åker över landskapsgränsen 
till Värmland och besöker kanske en av landets rikaste lokaler med den sällsynta 
laven långskägg – laven som kan ha inspirerat till julgransglittret och kan bli 
upp till 10 meter lång! Samling vid sjukstugan i Malung 09:00, mer information 
Ingela Källén 070-528 40 21.

30 aug FALUN - Styrelseutbildning

GAGNEF - Myggtjärns naturreservat kl 09.00. Dalviks kvarn, Djurås 
Alternativ samling: Östra infarten till Mon 9.10. Reservatet norr om Rista har 
åtgärdas med LONA-medel 2014. Dessutom har flera biotopskydd tillkommit i 
området. Vi kollar detta. Kp: Pelle Florell 61 590.

BOLLNÄS - Naturens och flottarledens dag (Prel. datum)
En dag för ung som gammal vid Flottarkojan i Söräng kl 12.00 – 15.00. 
Preliminärt datum. Se annons i Ljusnan! Följ skyltning från Sörängs skola. Un-
derhållning vid flottarkojan och försäljning av fika, mat. Tipsrunda, Aktiviteter för 
barnen: Fiske, vi håvar insekter. Deltagande barn får en lupp som present. 
Kontakt: Torbjörn, tel. 0278-300 19 eller 070-373 58 18. 
Per-Erik, tel. 073-055 31 90. Samarrangemang med Flottarleden Runemo Söräng.

4 sept DALARNAS SKÖRDEMARKNAD 4-6 september

5 sept RANKHYTTAN -Skogens Dag

ORSA - Svamputflykt med Ewa och Leif. Vi plockar svamp, lär oss några och 
lagar tillsammansen maträtt. Samåkning från biblioteket kl 10.00. Tag med 
svampkorg, kniv och någon grönsak till rätten.
Ledare: Ewa och Leif Andersson tel 41721

HOFORS-TORSÅKER - Klocksberg. På Klocksbergs röda granitkalott finns en hel 
del spännande mossor och lavar. Nicklas Gustavsson som blir vår guide har åter-
funnit fjälltagellav här, och på klipporna växer det bl.a. violettgrå tagellav. Det är 
en ovanlig art som man annars med tur kan hitta på gamla granar. Samling vid 
Lidl Hofors kl. 10, parkeringen mitt emot Handelsbanken i Torsåker kl. 10.15.

6 sept ORSA – Skördedag Allmogeåkern på Brantudden vid småbåtshamnen.
Samling 09.00 alla dagar. Ledare: Roland Öjeskog 070-2455375

VOXNADALEN  - Finnskogsvandring efter Eggaspåret
Vi går efter leden vid Eggåsen. Maths Östberg Guidar under dagen. Samling vid 
Flaxnan Kl 09.30. Info: Stefan 070 5522162 el Maths 070-566 01 68

SÄTER - Svampens dag. Utflykt till någon trevlig och förhoppningsvis svamprik 
skog. Vi tittar både efter matsvamp och arter som kan vara intressanta på andra 
sätt. Samling vid Säters bibliotek 10.00.

10 sept BOLLNÄS – Vår tid är nu! Föreläsning av Svante Axelsson, Naturskyddsförening-
ens generalsekreterare om klimathopp. Biblioteket kl 19.

13 sept BORLÄNGE - Svamputflykt. Årets svamputflykt går nedanför Tjärnaberget, där 
finns fina miljöer för matsvampar men någon ovanlig svamp kan också dyka 
upp. Samling kl 10 vid Plättbackens parkering i Paradiset. Ta med eget fika. 
Kontaktperson: Anders Janols 070-651 92 13

GAGNEF -  Fäbodvandring Dalviks kvarn kl 09.00, Djurås 
Långvandring till fäbodarna Gässtjärnberget, Grävenberget, Jans-Olars, Skallbu-
an, Svedjebuan, Fagerberget, Risåsa, Lortlindan. Längd ca 18 km. 
Beräknad hemkomst vid 17-tiden. Ledare: Åke Tidigs 076-82 47 329.

LEKSAND - Utflykt till naturreservat Blåberget. Välkomna med på nya stigar i 
trevligt sällskap! Samling vid Kulturhusets parkering i Leksand för samåkning, 
prel. tid kl 10:00. Vi annonserar i Leksandsbladet om utflykten. 
Kontaktperson Per Isaksson 073-688 36 01.


