
26/3  Ugglekväll. Samling vid biblioteket i Säter kl. 19.00

28/2 Sista dag för motioner till länsstämman i Leksand 13/4

1/3 Gruvdag på Grenna kulturgård i Gränna, kl 13-16.30
Anmälan till Helena Hillar 070-343 96 72

https://gruvor.naturkontakt.naturskyddsforeningen.
se/2014/02/12/gruvseminarie-i-granna-282-och-13/

4/3 Svesol i Djurmo/Gagnef  Studiebesök och klimatnätverksträff

8/3 Utflykt till Digerberget Lördag 10:00 Leksand Digerbergets 
naturreservat med storslagen utsikt över Siljan. Välkomna med 
på nya stigar i trevligt sällskap! Vi annonserar tid och plats i 
Magasinet. Kontaktperson: Stina Grönberg 070-514 84 04

8-9/3 Länsordförandeträff

9/3 Natursnokarna träffas i Falun kl 10.00-12.00 samling vid P till 
Rottneby Naturreservat. Naturutflykt för barn och för- 
äldrar. Vi tittar på knoppar och leker. Ta med eget fika!
Kontaktperson: Eva Bååth-Holmqvist, 0703 55 11 98

9/3 Natursnokarna träffas i Mora Söndag 10:00 - 12:00 Plats: 
Hemus skidstadion. Natursnokarna är Naturskyddsföre-
ningens barn- och familjeverksamhet. Välkomna med hela 
familjen att vara med och studera is, snö och kyla.

sen- 
vintern

Skidtur längs den vackra och hotade Lungsjöån. Där spanar vi 
efter utter och andra intressanta djurspår. Vår guide blir Rolf 
Lundqvist. Dag är ännu ej bestämd. Håll utkik på hemsidan för 
mer information! Kontakt: Mattias Ahlstedt, 0730-39 54 61, 
mattias.ahlstedt@naturskyddsforeningen.se   

10/3 Giftfri förskola- information och diskussion
Maserskolans aula, Borlänge kl 18-21

10/3 Ugglekväll, Orsa, Samåkning fr biblioteket 18.30

10/3 Ugglekväll, Blyberg, samling Blybergs bystuga kl 18.30

13/3 Årsmöte i Orsa och föredrag om biogas, av  
Dan-Erik Archer. Församlingshemmet kl 18.30.

13/3 Årsmöte i Rättvik och “Projekt Vitryggig hack- 
spett”, Staffan Müller, Församlingshemmet kl 18.30.

15/3
Årsmöte i Falun kl 16 och Upptakt Valrörelse  
kl 18, Studiefrämjandet

15/3 Ugglekväll, samling vid Dalviks kvarn, Djurås kl. 18.00. Vind-
stilla, gnistrande stjärnhimmel, några minusgrader och full fart 
i uggleskogen hoppas vi pån. Kom ihåg att ta på varma kläder! 
Kontakt: Bror & Britta Wallbom 0243-23 04 05, 070-286 15 05

18/3 Orsa kl.18.30 Kejsarens nya kläder Tillväxten är omöjlig!
Stellan Tengroth föreläser i Mora Kulturhus/bibliotek. Samarr 
Mora-Orsakretsarna. Kontakt: Anders Claesson 070 661 64 98
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Svesol och klimatnätverksmöte 
Alla som är intresserade av klimat, energi, cykling,  
transporter, omställning etc är välkomna! Program:
• Svesol visar sina anläggningar för solvärme och solel
• Fika och nätverksmöte om Earth Hour, klimatet och valet, 
nationell cykeldag i höst, cykelkampanj i Dalarna, resfria 
möten, ansökan om pengar till Energiintelligent Dalarna, 
årsboken om solceller och vad du vill ta upp.

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/
sites/55/2013/12/Klimatnatverkstraff-Svesol-4-mars-2014.pdf

Anmälan senast den 2 mars till 0250-166 33, 070-273 91 55  
kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se, 

En giftfri förskola
Välkomen till informationskväll med  
diskussion kring Giftfri förskola. Info  
om inventeringen av förskolor.

• Hur ser det ut på förskolorna?
• Hur drabbar detta våra barn?
• Vad kan förskolan göra för att  

minska gifterna på förskolan?
• Vad kan kommunerna göra?
• Vad föreslår föreningen ska göras 

på högre nivå, och på gräsrotsnivå för att våra barn ska få  
en bättre miljö på förskolan?

Med bl a Ylva Grudd, Kem Net, Unni Öhman, Borlänge  
kommun och pedagoger från Ängsklockans förskola.  
Kontakt: info@anjalenner.se

Läs mer och få tips på hur du kan giftbanta din förskola och 
hemma: www.naturskyddsforeningen.se/giftfriforskola

Sprid affischen: http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-con-
tent/uploads/sites/55/2013/12/giftfri-fskl.pdf

DalaNatur



1/4 Sista dag för ansökan om projektmedel från riks, www.
naturkontakt.se 

1/4 Remissvar miljöprogram på Studiefrämjandet, Falun

5/4 Sveriges största klädbytardag!

www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen 

6/4 Natursnokarna i Falun träffas kl 10.00-12.00, samling vid P till 
Rottneby Naturreservat. Naturutflykt för barn och föräldrar.  
Vi leker och ser vilka nya fåglar som kommit. Ta med eget 
fika! Kontaktperson: Eva Bååth-Holmqvist, 0703 55 11 98

6/4 Vårfågelspaning, söndag kl 8.00 Samling: ICA Gagnefshallen. 
Det är lika härligt varje vår när vårfåglarna kommer tillbaka. 
De flesta vårar har vi vid denna ”spaning” åkt till älven i 
Insjön, där ofta spännande fåglar rastar på sin färd norrut. 
Kontaktperson: Pelle Florell 0241-61 590

8/4 Tyg eller otyg? Kl. 13:00 - 14:30 Plats: Mora Folkhögskola 
Föreläsning om textil och miljö; kemikalier, vattenförbrukning 
och klimatpåverkan. Få tips på hur du kan handla mer 
miljömedvetet.

12/4 Vårfågelexkursion  Lördag 12 april kl. 08.00. Samling Torget i 
Rättvik för vidare färd mot vårens flyttfåglar. Kontaktperson: 
Christer Larsen tel. 070-306 46 19

13/4 Länsstämman i Leksand

13/4 Utflykt till Lugnet-Barkdal Söndag 14.00  
Lugnet-Barkdals naturreservat ligger i centrala Leksand.  
Vi besöker området i samband med länsförbundets årsstämma. 
Alla är välkomna! Samlingsplats i Magasinet samma vecka.

Kalendarium för april

Länets och riks aktiviteter: http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/kalendarium/  
Kretsarnas aktiviteter finns på resp. hemsida av formen http://”kretsens namn”.
naturskyddsforeningen.se eller på http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/kretsarna/

Kom till klädbytardagen 5/4
Den femte april arrangerar Naturskyddsföreningen, för femte 
året i rad, Sveriges största Klädbytardag. Till vår glädje har 
intresset ökat för varje år. Här kan du fynda i år: 

Mora Folkhögskola kl 11-14. Fikaförsäljning. Inlämning 
3-4 april kl 16-18. Även i Rosa Huset den kl 16-22.30. 

Orsa, Kyrkbyskolans matsal kl 12-14. Inlämning kl 11.30-
12. Kontakt: Birgitta Blomberg Quintino 076-786 21 50. 

Falun, i Rosa kyrkan, kl 11-15. I år även med Vintage- 
avdelning. Inlämning tors/fre kl 17-19. 

18/3 ÅRSMÖTE i Gagnefsbyns bystuga kl 19.00. Förutom de 
sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer Per-Inge Mill,  
Fotogruppen i Leksands fågelklubb att visa vackra bilder och 
berätta om ”Leksandsnatur inpå knuten”. Fika. Kontaktperson: 
Pelle Florell 0241-61 590

19/3 Årsmöte i Borlänge och visning av vackra naturbilder.
Liljegården Borganäsv 22, kl 19.00.

19/3 Kretsstämma på Prästgärdskolan, Säter kl 18.30

19/3 Årsmöte 19 mars kl 19.00 i Blybergs bystuga. Preliminärt blir 
det bildvisning av Kirppu.

20-21/3 Gävle-Dala drivmedelskonvent, www.biogasmitt.se 

22/3 Kampanjdag mot jätteräkor, www.antiscampi.se 

22/3 Världsvattendagen, www.vattendag.org

24/3 Upptakt odlingsgrupp i Falun kl 18.30 på Studiefrämjandet.

29/3 Earth Hour Klimatmanifestation, Lördag 29/3
Släck ner elen hemma mellan 20.30-21.30 och anmäl  
att du gör det på  www.wwf.se  

Kalendarium för mars, fortsättning

Odla mitt i stan!
Naturskyddsföreningen odlar 
mat mitt i Falun i sex stora 
odlingslådor på medborgar-
platsen. Om du vill vara med 
och producera mat med oss, 
dela i vår gemenskap och 
inspirera till stadsodling vill vi 
att du är med. Kontaktperson:  
Evis Engman, 023-861 11 
evis.engman@gmail.com

Skriv en motion!
Vill du påverka föreningen? Skriv en motion! Till länsstäm-
man i Leksand 13 april vill länskansliet ha din motion senast 
sista februari till kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se

Hjälp till få bort jätteräkor!
Lördagen 22 mars spänner vi musklerna – nu vill vi få bort jät-
teräkorna från butiker och restauranger, en gång för alla! Du kan 
hjälpa till genom att t ex inventera butiker, sushi- och thairestau-
ranger, lämna en protest på tallriken eller sprida filmer.  
Se www.antiscampi.se  
Kontakt: sara.tynnerson@naturskyddsforeningen.se



Vill du intervjuas om varg?
Kristian Green är en masterstudent vid statsveten-
skapliga institutionen Göteborgs universitet som 
under våren skriver sin uppsats om den svenska 
vargpolitiken och vill intervjua människor i  
Dalarna och Värmland.

Deltagandet består av en intervju som tar  
ca 30-45 minuter och ev. en uppföljnings- 
intervju på max 20 min över telefon.  
Deltagandet är anonymt och alla in- 
samlad data hanteras med största  
varsamhet.  

Vill du bli intervjuad eller har frågor, kontakta: 
kristian.green@icloud.com, 076-201 10 02.

Upprop skogsskydd
Utdrag ur brevet om skogsupprop: Vi anser att staten skyndsamt 
måste tillskapa mer resurser för skydd av skogsmark. Vi har alla ett 
gemensamt ansvar för att få ett tillräckligt skydd av våra skogar. Det 
är rimligt att vi alla är med och betalar vad som ytterligare krävs 
för att nå nationella miljömål och åtagandet enligt Nagoya-överen-
skommelsen, som nuvarande regering skrev under och betecknade 
som en framgång.

Båda parter måste ta det ansvaret. Det allmänna genom mer skat-
temedel. Skogsnäringen genom hänsyn och avsättningar som krävs 
för att skogsvårdslagens portalparagraf skall uppfyllas.

Brännvinsberget
Naturskyddsföreningen vädjar till Naturvårdsverket att skydda 
Brännvinsberget, Ore i Rättviks kommun, från avverkning. 

Läs brevet till Naturvårdsverket  
Läs rapporten om naturvärdena i området.

Ekoguide – hjälp till!
Vi vill få till en ekoguide för Dalarna som tipsar 
om fik, restauranger och affärer som säljer 
ekologiskt, miljömärkt, Fairtrade-märkt etc. 

Har du tips, kontakta  info@anjalenner.se 

Vitryggen – snart borta
Sverige har EU-rättslig skyldighet att 
bevara den vitryggiga hackspetten. Men 
som det ser ut idag klarar Sverige inte detta. 
Nu finns bara ett sista häckande par kvar i 
landet, skriver Karin Åström och Kristoffer 
Stighäll,

Naturskyddsföreningen, i en debattartikel i 
Svenska Dagbladet.

Dalarna tillhör kärnområdet för vitryggig hackspett. 
Läs hela rapporten. 

Hör Staffan Müller berätta om Vitryggsprojektet, 13 mars i Rättvik. 

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

Bergvik Skog förlorar sitt  
FSC-certifikat
Efter att skogsbolaget Bergvik Skog i flera fall har planerat 
att avverka skogar med mycket höga naturvärden, nyckel-
biotoper, så förlorar man nu sitt FSC-certifikat, detta efter 
att Naturskyddsföreningen skickat in klagomål.

Bergvik Skog har sedan 2008 fått flera anmärkningar från 
sin FSC-certifierare Det Norske Veritas, DNV, utan att någon 
förbättring har skett. Med anledning av ytterligare ett klago-
mål från Naturskyddsföreningen för en avverkningsanmäld 
nyckelbiotop som Bergvik inte lyckats identifiera, så har 
DNV nu beslutat att suspendera bolagets FSC-certifikat.

Det är glädjande att se att FSC faktiskt kan fungera som det 
var tänkt. Hoppas Bergvik lär sin läxa och lär sig vad natur-
vård och ett ansvarsfullt skogsbruk är.

Läs mer: http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/bergvik-
skog-forlorar-sitt-fsc-certifikat

Remissvar till rikskansliet
Naturskyddsföreningen Dalarna (länsförbundet) har skrivit 
remissvar till rikskansliet på deras policies. 
• Riks policy om jakt och viltvård
• Riks policy om genteknik och GMO


