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Valet från ett miljöperspektiv
Resultat från lokala valenkäter finns bland annat på Naturskydds-
föreningen Falun, Orsa och Moras hemsidor. Intressant att se nu 
efter valet hur politikerna infriar sina löften!

Översta bilden: Mikael Karlsson, tidigare ordförande i Natursky-
ddsföreningen, var utfrågare på politikerutfrågningen i Falun, se 
film: http://bambuser.com/v/4886698

Bilden till högervisar fyra av Dalarnas 29 miljömärkta riks- 
dagskandidater. Vilka alla 29 är, hittar du här:
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2014/09/02/rosta-for-miljon-i-september/ 

Fler bilder hittar du på 
www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna 

Vindkraft på rätt ställe
Den 11-12 oktober i Jädraås inbjuds till studiebesök och  
seminarium under namnet “Vindkraft på rätt ställe”.  
Inbjudan http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-content/up-

loads/sites/55/2014/09/Inbj-vindkraftshelg-Jadraas-11-12-okt.pdf 

Daniel Riazat, Falun (V) som hann få 
sitt miljömärke innan han skyndade 
vidare till manifestationen mot Sven-
skarnas Parti. Ingen riksdagskandidat 
från S, Fp, Kd eller Sd klarade tyvärr 
Naturskyddsföreningens miljötest.



Cykeldag för klimatet 
Vet du hur mycket av Sveriges infrastrukturpengar som går till 
cykelbanor? Inte ens EN procent! Ändå sker var tionde resa i Sverige 
på cykel. Därför vill vi cykelchocka Sverige! Den 6 september var det 
cykelns dag.

–  I Mora kunde man prova elcykel, liggcykel, cykelvagn m.m. från 
Dalacykel och göra en cykel-quiz bland annat. Sex nya medlemmar 
fick vi också, berättar Lillian Lundin Stöt. 

Naturskyddsföreningens representanter pratade också med flera 
politiker om cykeln som en klimatsmart och billig lösning.

Läs artikel på 
https://klimatnatverket.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/cykeldagen-i-mora/ 

och se fler bilder på www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna Elcykel gör det enklare att ta sig fram.

Ekobrev
Länskansliet har skickat ut brev till ekologiska odlare i Dalarna för att visa att vi stödjer  
dem, informera om föreningens ekokampanj och ragga fler till www.dalaekoguide.se 

Referat från upptakten inför Miljövänliga veckan på Grangärde Musteri finns på 
https://handlamiljovanligt.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/2014/09/10/regional-upptakt-pa-grangarde-musteri/

Lokal mat och energi kring Siljan
Projektet har mobiliserat och stöttat odlingsgrupper och ener-
gigrupper i Leksand, Rättvik, Mora och Orsa, tagit fram statistik 
om lokal köpkraft i området runt Siljan samt anordnat en konfe-
rens om matsäkerhet. Även inspirationsmöten för att uppmuntra 
till odling, studiebesök på en sol- och vindkraftspark i Katrine-
holm samt hos Svesol. 

Läs rapporten på 
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/projekt/

Naturvårdsberedningar pågår
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bjuder in till lokala beredningar för att informera om läget när det gäller naturvård. 
I år genomförs de ute i skogen. Närmast på tur är Rättvik 23 sept och Borlänge 9 okt.  



22/9 Bilfria dagen! Den årliga Europeiska bilfria dagen då  vi uppmanar 
alla att ställa bilen hemma!

24/9 Falun. Skogsnätverksmöte, Dalarna. Inbjudan: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/
skogsmote-dalarna-0

25/9 Falun. Dalarnas Vattenråd,  Inbj: http://dsjpm.com/sv/0000069.asp  

30/9 Stor-Flaten. Seminarium Vildmarksriket kl 9-15 ute i fält vid Stor-
Flaten. Anmälan senast den 23 sept. tel 010-22 50 321 eller 
maria.blomkvist@lansstyrelsen.se

27/9-
5/10

v. 40 Miljövänliga Veckan: Byt till eko! Tema ekofrukt 
www.naturskyddsforeningen.se/eko

1/10 Kemikalienätverksträff Falun Inbjudan…
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/traff-
kemikalienatverket-falun

9/10 Falun. Makt, plast, gift & våra barn – föreläsning 

11-19/10 v. 42  Framtidsveckan Dalarna  (se info här intill)

14-16/10 Föreläsningsturné Omställningens Tid med Björn  
Forsberg, forskare vid Umeå universitet och författare  
till böckerna Tillväxtens sista dagar och Omställningens Tid
* Ludvika bibliotek 14 okt kl 18.00
* Borlänge 15 okt kl 18.30
* Mora Folkhögskola 16 okt kl 18.30   
Affisch att sprida här http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/55/2013/12/Affisch-Omstallningens-tid.pdf

25/10 Eko-bazaar på Dalarnas museum. Vill du hjälpa till att ordna en 
klädbytarhörna? Hör av dig till Studiefrämjandet södra Dalarna. 
jan.ekebjar@studieframjandet.se, 023-77 76 30.

1-2/11
+14/12

Kurs: Gör din egen ost! Kostnad 550 kr. 
http://stjärnsund.nu/event/gor-din-egen-ost/ 

4/11 Falun. Kemikalienätverksträff.

5/11 Falun. Grön ekonomi, föreläsning med Anton Grenholm, Falun 
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/
forelasning-gron-ekonomi

7/11 Höstkonferens: Skola för hållbar utveckling, Stockholm. En repre-
sentant/krets deltar gratis inklusive resa. Program och anmälan  
(senast 22 okt) www.naturskyddsforeningen.se/framtidensskola. 

7-9/11 Agroforestry i kallt klimat. Agroforestrynätverket i Sverige och 
Permakultur Stjärnsund bjuder in till workshops, diskussioner och 
föredrag. Kostnad 300 kr + mat och boende. 
Anmälan senast 30 okt. Annevi Sjöberg 0733-62 25 09, 
annevi.lakemountain@gmail.com  

Läs mer på http://stjärnsund.nu/event/agroforestry-konferens/

14-16/11 Borlänge. Miljötinget. För ungdomar 15-19 år.  
Naturskyddsföreningen finns med på Åsiktstorget med utställning 
och håller i workshops: Byt till eko! och Klimatmaxa! 
Läs mer på www.miljotinget.se

18/11 Borlänge. Ny vår för skogen! Missionskyrkan kl 18.00
Vad innebär Naturskyddsföreningens skogspolitiska förslag?  
Hur kan du bidra till att jobba för det? Med rikskansliets skogs- 
handläggare Malin Sahlin och nya riksordföranden Johanna 
Sandahl. 

Höstens kalendarium på läns- och riksnivå

Se även http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/kalendarium/ 

9 okt kl 19-21
Lugnetskolans aula i Falun 
Kostnadsfritt
Ekologisk frukt i pausen
 
Föreläsningen filmas även och läggs ut på www.bambuser.se 

Affisch att sprida finns på http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/
wp-content/uploads/sites/55/2013/12/Affisch-Ethel.pdf
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Framtidens energi 
 

Måndag 13 oktober kl 18.30, Mora Folkhögskola 
 
 

 
 
 

Johan Ehrenberg 
 

chefredaktör för ETC, författare och debattör 
föreläser om energiomställning, miljöteknik 

och vad du kan göra själv. 
 

Kom och inspireras! 
 
 

http://mora.naturskyddsforeningen.se  

Framtidens energi
den 13 oktober i Mora föreläser Johan Ehrenberg, che-
fredaktör på ETC, författare och debattör om Framtidens 
Energi på Mora Folkhögskola kl 18.30. 

v. 42 – Framtidsveckan Dalarna  
Affisch att sprida finns på http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/
wp-content/uploads/sites/55/2013/12/Affisch-Framtidens-energi-Johan-

Ehrenberg.pdf

Se Facebook och www.studieframjandet.se/framtidsveckan 

Kp: Åsa Ringström asa_ringstrom3@hotmail.com 0737-855 240

Exempel ur programmet: 



21/9 Falun. Natursnokarna. Naturutflykt för barn och föräldrar.  
Vi letar bär och svampar. Ta med fika! Samling: P till Rottneby 
Naturreservat kl 10.00-12.00.  
Kp: Eva Bååth-Holmqvist, 070-355 11 98

21/9 Gagnef. Kl 9.00 Kägelbergets naturreservat Djura kyrka. Alt 
samling: Bilvägen in mot reservatet strax söder om vägskälet 
mot Djursjön 9.30. R Kp Åke Tidigs 076-82 47 329. 

21/9 Mora.Natursnokarna kl 10-12. Lär känna bär och svamp! 
Naturutflykt för barn och föräldrar. Hemus skidstadion. Kom 
och måla med blåbär, baka bärmuffins, spela natur-memory 
och mera! Ta gärna med lite matsäck och stövlar. Samarr. med 
Ett Mora för alla. Kp Mesud 0736-15 85 15. 

21/9 Säter. Skogsutflykt till Puttberget. Vi tittar på svamp, mossor, 
lavar m.m. Ta med fika. Samling kl 10.00 Säters bibliotek.  
Kp: Staffan Jansson, 070-206 40 04.

21/9 Orsa. Skördedag på Allmogeåkern kl 9.00. Allmogeåkern Bran-
tudden vid småbåtshamnen. Vi hoppas på god skörd!  
Kp: Roland Öjeskog 070-245 53 75.

22/9 Mora. Europeiska Bilfria Dagen. Superhjältarna uppmuntrar de 
som cyklar och går!

25/9 Ludvika/Smedjebacken. Medlemsmöte kl 18.30, Gästgiveriet 
Ludvika Gammelgård.

27/9 
-5/10

Mora. Byt till eko! Tema ekologisk frukt. Utställning på  
biblioteket. Föreläsning på Mora Folkhögskola 1 okt kl 18.30

5/10 Gagnef. Djurmo klacks naturreservat Dalviks kvarn, Djurås 
klockan 9.00. Vi vandrar från Sturvål över Oxberget till 
Klacken och den nya stigen tillbaka, ca 6 km.  
Kp: Pelle Florell 0241-61 590.

11/10 Säter.  Äta mat ute 14:00 - 17:00 Kretsen bjuder på en lätt 
rätt i det fria. Föranmälan senast 4/10.  
Kp: Leif  Eriksson, 0705-88 10 50

11/10 Leksand. Utflykt till naturreservatet Helgåsskogen. Samling vid 
Kulturhus-P kl 10.  Kp: Gittan Lokgård 070-275 03 15. 

12/10 Falun. Höstvandring i Ramsellskogen – ett Natura 2000 om-
råde. För mer information - se hemsidan   
http://falun.naturskyddsforeningen.se/. Kp: Eva Allhed 076 36 72 356

19/10 Falun. Natursnokarna. Naturutflykt för barn och föräldrar. Vi 
tittar närmare på mossor och lavar. Ta med eget fika! 
kl 10.00-12.00, samling vid P till Rottneby Naturreservat
Kp: Eva Bååth-Holmqvist, 070-355 11 98

8/11 Leksan. Utflykt till naturreservatet Djuptjärnbo.  
Samling vid Kulturhus-P kl 10.00. 
Kp: Stina Grönberg 0705-14 84 04  

9/11 Orsa. Medlemsmöte med Orsakretsens medlemmar kl 14.00.  
Vi planerar tillsammans 
 2015 års verksamhet. Plats: se annons och på vår hemsida.

9/11 Falun. Skyltbytesvandring i Lugnets Naturreservat, Falun. 
Samling kl 10.00 vid Skuggarvsparkeringen nära Åsbobacken . 
Kp: Eva Allhed 076-367 23 56

23/11 Falun. Natursnokarna. Naturutflykt för barn och föräldrar. Vad 
gör djuren på vintern? Vi kollar! Ta gärna med något att grilla! 
kl 10.00-12.00, samling vid P till Rottneby Naturreservat.
Kp: Eva Bååth-Holmqvist, 070-355 11 98

Höstens kalendarium hos kretsarna

Titta på tretåig hackspett
Reservatet på Kägelbergets branta östsluttning är över 
300 ha stort. Här finns varglav, tretåig hackspett och 
duvhök häckande. Endast 4 km vandring, men krävande.  
Häng med!
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Kretsarnas aktiviteter finns på resp. hemsida av formen http://”kretsens namn”.
naturskyddsforeningen.se eller på http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/kretsarna/

Ta tillvara frukten!
Se t ex: www.pallafrukt.se och http://www.aktavara.org/fruktformedlingen 

Regionkanslier 2015
Länskansli Dalarna blir Regionkansli Gävle-Dala 
efter årsskiftet. Ansökan är beviljad och Gävleborgs 
och Dalarnas länsförbunds arbetsutskott har redan 
träffats några gånger för att prata ihop sig.



Artikel om björnjakten
De första fem dagarna i årets björnjakt fälldes 25 björnar.

Bland både jägare och myndigheter finns misstankar om att olagliga 
jaktmetoder förekommer, men att få fram bevis är mycket svårt.

– Alla håller tyst när det kommer till den prestigefyllda björnjakten, 
säger en jägare. Läs mer i Dalarnas Tidningar:
http://www.dt.se/allmant/dalarna/misstankar-om-olagliga-jaktmetoder-under-bjornjakten 

Miniminivåer stora rovdjur
Dalarnas förvaltningsplan för stora rovdjur har varit på remiss, men 
där saknades siffror. Miniminivåer för antalet vargar, björnar, lodjur 
etc fastställs av Naturvårdsverket i mitten av oktober. Länsstyrelsen 
förvarnar om att en remiss med förslag på förvaltningsmål i Dalarna 
kommer 20 okt och ska besvaras 31 okt. 

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/rovdjur/

ny%20förvaltningsplan%202014-2018/Förvaltningsplan-W-rovdjur-remissversion.pdf 

Rädda Dalaskogen!
Naturskyddsföreningen Dalarna har en insamling till  
arbetet med att bevara Dalarnas gammelskogar. 

Vill du ge en present till någon ”som har allt”, en minnes-
gåva eller bara lämna ett bidrag – sätt in pengar på  
pg 51 26 87-5, märk Rädda Dalaskogen. 

Maila kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se om du vill ha ett 
gåvobevis och vad det i så fall ska stå på det.

Naturskyddsföreningen Dalarna, Strandg. 10, 792 30 Mora, tel/fax: 0250-166 33, mobil: 070-273 91 55
e-post: kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se, Hemsida: http://dalarna.naturskyddsforeningen.se  
Facebook: http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna, Org.nummer: 883201-6706

Festival Unga Naturfilmare 
– FUN
15-18 januari 2015 i Grönklitt, Orsa
Innan festivaldagen är det filmtävling – skicka in din film 
senast 30 nov. Fina priser utlovas! 

Mer info: 070-555 33 90, stefan.ek@filmidalarna.se,  

www.filmidalarna.se  

Nu är vi nästan 7000 – medlemsantalet i Dalarna har stigit 
till 6 945. En ökning med 500 sedan årsskiftet – härligt!

7000


