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E-nyhetsbrev maj-juni 2017 

 
Kalendarium läns & riks 
 

Maj 

17 Besök gruvplaner Vindfall Forsbacka 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-

kan-gora/kalender/besok-planerat-gruvomrade-

i-vindfall-forsbacka  

 

20-21 Kurs skogsinventering Dalarna 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-

kan-gora/kalender/kurs-i-skogsinventering-0 

 

20 Skogsutflykt/inventering Järvsö 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-

kan-gora/kalender/skogsutflyktinventering-

jarvso 
 

22 Internat. dagen för biologisk mångfald 

 

 

Juni 

5   Naturnatten, se kretskalendariet nedan 

 

10 Skogsutflykt/inventering Edsbyn 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-

kan-gora/kalender/skogsutflyktinventering-

edsbyn 

 

18 De Vilda Blommornas Dag, se 

kretskalendariet i Gävle-Dala Natur: 

https://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/wp-

content/uploads/sites/184/2015/02/GDN_juni_

webb-liten.pdf 
 

 

 

Giftfri båtbotten 

 
 
Ungefär häften av alla båtägare håller skrovet 

rent genom att varje år måla sin båtbotten med 

giftig färg. Men de giftiga ämnena sprids även 

i vattnet och påverkar djur och växter långt 

bort från båten.  

 

Använd alternativa giftfria metoder istället. 

Förutom att det är bra för miljön är det i många 

fall både billigare och lättare.  

 

Läs mer, avliva myter och sprid filmen på 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-

gor/hav/6-satt-att-slippa-bottenmala 

 

Artiklar om skog  
 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/

debatt-att-skovla-skog-ar-ingen-vinst-for-

klimatet-vad-skogsindustrin-an-havdar 

 

 

Orörd skog Grytaberg Foto: Stefan Persson 
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http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/

debatt-vi-markagare-har-ett-ansvar-for-den-

biologiska-mangfalden 

 

https://www.dt.se/logga-in/margareta-vill-

skydda-mer-svensk-skog-for-att-radda-alla-

hotade-arter 

 

http://www.dt.se/slakt-o-vanner/rolf-talade-

om-skogens-historia 

 

https://www.dt.se/logga-in/de-sista-skogarna-

behover-mer-skydd-snabbt 

 

Tidningen Land skrev också om 

Naturskyddsföreningen Dalarnas stora 

satsning på egna skogsinventeringar när 

myndigheten Skogsstyrelsen sviker.  
 

 

Artiklar om klimat 
 

Sverige måste förbjuda gas- och 

oljeutvinning 
http://www.landetsfria.se/artikel/128622 

 

http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-ratt-

med-fler-cykel-och-gangstrak-bade-for-halsan-

och-klimatet 

 
 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2017/

04/19/referat-david-jonstad-jordad-ett-enklare-

liv-i-kollapsens-skugga/ 

 

 

Rapport rikskonferensen 
Martin Emtenäs, miljöminister Karolina Skog, 

nya generalsekreteraren Karin Lexén och 

massor av trevliga medlemmar och anställda 

träffades på rikskonferens i Skövde i helgen.  

 

På programmet stod diskussioner om nya 

verksamhetsriktlinjer, omvärldsanalys, valet 

2018 m.m. Det var workshops inom olika 

ämnesområden och man kunde prova på att slå 

med lie, gå på orkidéutflykt eller gissa bajset. 

Man kunde också träffa Natursnokar, traineer 

och riksstyrelsen.  

 

Det var även utställning av alla länsförbund, 

fest och utdelning av Silverfalkar. 

Skogsägarpriset gick till Martin Jensen och 

Mikael Karlsson som startade hyggesfritt 

skogsbruk.  

  

 
 
Topp 10 i diskussionen om vilka frågor föreningen 

ska prioritera i kommande års verksamhet. Mycket 

tyckande återstår dock och du får vara med! 

 

 

Kretsaktiviteter 

 

15-20/5 MORA Bok- och spelbytardagar. 

Mora Bibliotek & Kulturhus. Kom med dina 

gamla spel och böcker och byt till något nytt 

för dig. Helt gratis! Sonja 070-24 14 268. 

 

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 Glistjärndagen 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) 

mm.  Naturskyddsföreningen bjuder på 

grillkorv och fika. 

Vi firar samtidigt att fältbiologerna, som först 

uppmärksammade Glistjärn, fyller 70 år i år!  

 

21/5 GÄVLE Pilgrimsvandring med naturtema 

som anordnas i samarbete med Svenska kyrkan 

i Gävle. Vandringen har sin utgångspunkt i 

Hemlingby och följer Gästrikeleden till Valbo 

kyrka kl. 10 (busslinje 17 anländer 9.42). 
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Samling vid kapellet i Hemlingby. Kapellet 

ligger vid den lilla parkeringsplatsen till höger 

i backen upp till Hemlingbystugan. 

 

21/5 Odla och laga mat av ätliga perenner 

Naturrum Siljansnäs kl 11 

https://www.facebook.com/events/1935450543

377431/  

 
 

22/5 VÄRLDEN Internationella dagen för 

biologisk mångfald 

http://www.natursidan.se/nyheter/biologiska-

mangfaldens-dag-22-maj-en-internationell-

dag-for-varldens-arter/  

 

27/5 ORSA Sådag kl. 9. Allmogeåkern på 

Brantudden vid småbåtshamnen. Roland 

Öjeskog 070-2455375. 

 

29/5-4/6 SVERIGE Bikampanj 

 

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 ORSA Hällbergs fäbodar med Gökotta. 

Samling på ängen kl. 9.00 Ledare Roland 

Öjeskog 070-245 53 75, Håkan Rundström 

070-665 13 85 

 

4/6 GAGNEF Vandring till Täcksbergets 

fäbod Dalviks kvarn, Djurås kl. 9.00 

Alternativ 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. 

Kontaktperson. Åke Tidigs 076-82 47 329. 

NATURNATTEN  

 

5/6 LEKSAND Lyssna efter nattsångare under 

Naturnatta! Vi går runt Limsjön för att få njuta 

av kvällen och nattens ljud. Samling i Norsbro, 

vid Fågelklubben Leksands klubbstuga kl. 21. 

Kontakt: Staffan Müller 070-322 23 45. 

leksand.naturskyddsforeningen.se 

 

5/6 GAGNEF Limsjön 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. Kontaktperson: Pelle 

Florell 0241-615 90. 

 

5/6 ORSA Samåkning kl. 20.30 från gamla 

biblioteket till Näsudden. Ta med matsäck. 

Kontakt: Birgitta Blomberg Quintino 076 

7862150 och Ewa Andersson 0250-41721. 

5/6 LUDVIKA Vi samlas på Gammelgårdens 

parkering i Ludvika kl.19 för att gå runt 

Marnästjärn och observera fåglar och annat liv. 

Utrustning: Stövlar eller stadiga skor. Kläder 

efter väder.  Kontaktperson Monika Utter tel. 

0240-375 42 

5/6 RÄTTVIK/VOXNADALEN I år besöker 

vi vår grannkrets Voxnadalen, och ett besök 

vid Hylströmmen. Samling för samåkning från 

Norra Torget i Edsbyn kl 18.15. Torget i 

Rättvik kl. 17.15, Näcken Furudal kl. 17.45 Vi 

åker till Hylströmmen och umgås och äter 

kolbullar! Vi möter hälsingeborna vid 

korsningen Norra Blommaberg där Jan 

Hedman guidar oss! Leden är ca 1 km. VNF 

bjuder på kolbullar! 

Stefan 070-55 22 162 

 

5/6 NORDANSTIG Naturnatten med 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 Naturnatten i Gunnarsudde  

 

 

6/6 LUDVIKA Vi deltar med bokbord under 

nationaldagsfirandet i Stadsparken i Ludvika 

under förmiddagen. Försäljning av 

skogsboken. Monika Utter 0240-375 42 
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10/6 GÄVLEBORG Under ledning av Stefan 

Olander ska vi besöka och inventera i ett stort 

skogsområde vid Tälningsån. Det är ett av de 

större områden som vi har med i vår databas 

över områden som kan vara skyddsvärda. Alla 

är välkomna, ta med matsäck och lämpliga 

kläder. Samling kl 10 vid Flaxnan i korsningen 

väg 296 och väg 50 Syd Edsbyn.För info ring 

Stefan 070-569 26 90. Ta med rejält med 

matsäck. 

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 Lördag 10.00-14.00. Kom 

och se på gårdens hästar, höns, hundar, får och 

grisar kl. 10.00. Föreningen bjuder på 

hästskjuts och fika, till barnen korv och saft. 

Läs om gården på 

www.liljeholmensbondgård.se  

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 Hagaström 

Ta med matsäck (går att grilla). Martin Lord: 

026-197330. 

 

11/6 BOLLNÄS-HANEBO-VOXNADALEN 

VARGJÄGARENS KOJA Vi besöker 

vargjägarens koja i anslutning till Ejhedens 

ekopark. Jan Hedman guidar under dagen. 

Samåkning från Norra torget, Edsbyn kl. 

09.15. Korsningen Norra Blommaberg kl. 

10.00. Ta med fika! Har du frågor? Ring 

Stefan tel. 070-55 22 162. 

 

 

Fler aktiviteter finns på kretsarnas hemsidor 

och i Gävle-Dala Natur som kommer i 

brevlådan ca 7 juni. Se https://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/wp-

content/uploads/sites/184/2015/02/GDN_juni_

webb-liten.pdf  

Vissa kretsar har också Facebook-sidor. 
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