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Redovisning 100-årsfirande i Dalarna 
 

Aktiviteter 
 
Jubileumsfirandet genomsyrade hela året, vi försökte få en 100-årsvinkling på det mesta. Länskansliet 
stöttade, samordnade och underlättade även för kretsarna att göra de aktiviteter de ville.  

 
Aktiviteter länsförbundet   När   

1. Styrelsemöte med brainstorming  nov -08  
2. Planeringsträff för kretsarna  jan   
Kretsträffen i januari var startskottet för 100-årsjubiléet. Isak Isaksson från rikskansliet besökte 
oss och berättade om riks planer. Vi kombinerade planerandet med en skridskotur på Siljans is och 
grillning ute.  
 
3. StafettVase-laget ”100 år av envishet” feb 
4. Artikel i Hembygdsföreningens tidskrift mars 
5. 100-årsföreläsning på Dalarnas museum mars 
Vi bidrog med material om vårt 100-årsfirande till Hembygdsföreningens 
tidskrift Dagsverket. Bengt Ehnström hade en 100-årsföreläsning på Dalarnas 
museum. 
 
6. 100-årsfest, Staberg Falun  april 

Med pompa och ståt firade vi den vitala 100-åringen vid världsarvet 
Staberg utanför Falun. Ett femtiotal glada medlemmar njöt av en 
dignande buffé tillagad av ekologiska och närproducerade råvaror. 
Under middagen höll bland annat Anders Munters, länsordförande och 
Bengt Cedrenius, vice ordförande i riksstyrelsen tal för att hylla 100-
åringen. Ett 20-tal medlemmar, eldsjälar, i föreningen 
uppmärksammades även för sitt stora miljöengagemang. Efter 
middagen underhöll glad-jazzgruppen Sugar 5. En frågesport i bästa 
”Så ska det låta”-anda bidrog även till att höja stämningen.   

 
7. Länsstämma med tårtfest  april 
Länsstämma hölls i Kårestugan, i skuggan av Lugnets hoppbackar, i Falun. Ett trettiotal 
engagerade medlemmar bidrog till givande diskussioner bland annat om en diger 
verksamhetsplanering för 2009. Stämman tog bland annat beslut om att höja målet för skyddad 
skog till 20%. LRF uppvaktade sin 100-åriga kollega.  
 
8. Mässa + Sweet Dreams, Falun april 
Vi deltog med montrar, mest om klimat, på energi- och miljömässan i 
Mora och tillsammans med Falukretsen på Hem, fritid & energi-mässan 
i Falun. Riks miljökabaré uppträdde på mässan och vi samlade in 
elektronikskrot. 
 
9. Miljövänliga Dagen  april 
 

Länsförbundet stöttade kretsarna i Leksand, Rättvik, Gagnef, Mora, 
Falun och Borlänge som tillsammans med kommunerna ordnade 
insamling av smått elektronikskrot. Ett uppskattat arrangemang. 

 
 

 



 
 

10. Klimatbudkavle på cykel  maj  
Klimatstafetten var vår stora jubileumsaktivitet inför 
klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Länsförbundet samordnade en 
cykelstafett för klimatet till rikskonferensen i Stockholm. Stafetten 
hade totalt 60 deltagare och gick genom alla Dalarnas kretsar. I flera 
kretsar hölls roliga aktiviteter som cykling på konstiga cyklar i 
Rättvik och smältande is med klimatbudskap i Falun. I Vansbro 
fördes stafettpinnen vidare i ett flygande fläng av cykelgymnasiet. 
Jan-Olov Blomberg svarade för en 

hjälteinsats då han cyklade ända från Borlänge till Uppsala. 
Mediarapporteringen var fenomenal med flera artiklar i 
tidningarna, inslag i radio och TV. Flera bra kontakter med 
politiker. Det roligaste resultatet känns som kontakten mellan 
kretsarna. Känslan av att göra nåt stort, kul tillsammans kan inte 
överskattas. Fantastiskt roligt! Se separat redovisning. 

  
11. Somaliskt sommarläger, Avesta juli 

Somaliska sommarlägret i Avesta lockade 400 deltagare främst från 
Stockholmstrakten. Vi fanns med under en natur- och miljödag med 
fiske, täljning, håvning av vattendjur, guidning om ätliga växter och 
upplevelser vid Falu Naturskola. 

 
12. Mat runt Siljan 10 år  sept  

Tillsammans med Rättvikskretsen ordnade vi jubileumsutställning och seminarium på Rättviks 
gymnasium med Hans Barksjö om Återtaget och Anders Munters ”I huvet på en ekobonde.” 

 
13. Miljövänliga veckan (MVV)  okt 

Dalarna och Gävleborgs länsförbund ordnade den regionala upptakten ”Världen blir vad du äter” som 
hölls på Rältagården utanför Leksand med drygt 30 deltagare. Under Miljövänliga Veckan bjöd 
kretsarna på smakprover, ordnade utställningar och föreläsningar m.m. Mora och Leksand fick 
internationellt studiebesök av Consumers International. 

 
14. Klimat-hearing med processindustrin nov  

Som en del i riksföreningens klimatstafett 
hölls en klimatutfrågning av process-
industrin med generalsekreteraren Svante 
Axelsson. Kretsarna i Falubygden och 
Borlänge arrangerade med länsförbundet 
som stöd. Kvällen var lyckad med ett 60-tal 
deltagare och bra mediabevakning. På plats 
fanns även klimat-quizen. 

 
15. Länsförbundet tog även fram en önskelista på vad vi önskade i 100-årspresent. Flera kretsar 

gjorde detsamma.  
 

Några exempel på kretsaktiviteter: 
Fet stil, aktiviteter där länsförbundet haft en aktiv roll i själva arrangemanget och/eller peppat och 

samordnat kretsarna, t ex skickat länsgemensamt pressmeddelande. 
 
Orsa: 100-årsfest med 200 deltagare, Ängens Dag, slåtter, fototävling, Naturnatten, MVV 
Mora: 100-årsårta vid årsmötet, 100-årsutställning vid mässa, MVV 
Gagnef: fototävling i samarbete med fotoklubben 
Malung-Sälen: fototävling, Naturnatten, MVV  
Falun: slåttergille, MVV 
Vansbro: invigning av reservat, slåtter, MVV 



 
 

Borlänge: Naturnatten, slåttergille 
Säter: Naturnatten, slåttergille, MVV 
Rättvik: slåttergille, Mat runt Siljan, Naturnatten, MVV 
Leksand: invigning av reservat 
Jubileumsguidningar   

 

Vi deltog i riks kretskonferens, där länskansliets Margareta 
berättade om klimatstafetten på cykel som ett gott exempel.  
Vi hade även flera deltagare på rikskonferensen med 100-årsfest, 
se bild.  
Länskansliets Lillian satt i juryn för riks och för Malung-Sälens 
fototävling. Vi bekostade även tryckning av de utställnings-
affischer som riks tog fram, till de kretsar som så önskade. 

 

Projektmål  

30 aktiviteter i 100-årsjubiléets anda – uppfyllt (se ovan och i bilaga guidenodrapport)  
1 000 deltagare i våra aktiviteter, varav 100 invandrare och 100 barn – uppfyllt (se ovan samt bilaga  

guidenodrapport. Totalt 1873 på guidningarna, varav 340 med utländsk bakgrund, barn har ej   
räknats separat, hur många av dessa som kan räknas till jubiléet svårt att bedöma) 

30 inslag i media – uppfyllt, se nedan 48 inslag 
200 nya medlemmar – vet ej. Under året fick vi 394 nya, men hur många som var tack vare jubiléet vet 
vi inte. Tyvärr nettominskade länsförbundet, liksom riks, under året. 
 
0119, 21  Naturskyddsföreningen 100 år  DD, FK 
0223  Så ska Naturskyddsföreningen fira sina 100 år DD 
04  Naturskyddsföreningen 100 år  Dagsverket (Hembygdsföreningen) 
0424  Inför Miljövänliga Dagen    DD, FK, Radio Dalarna 
0424 Vad gör du med 2,35 mobiltelefoner? Ins. av C. Riedwyl  FK 
0425 100-årsfest på Staberg   FK, DD 
0427 Elskrot samlades in   DD, FK, MT 
0427 Skogskämpar Lyckosparken, Bergvik Kängan  DD, FK, Radio Dalarna 
0427 20% av produktiva skogsarealen ska skyddas SVT Gävle Dala 
0504 Inför klimatbudkavlen/cykelstafetten,  
 Klimatsmarta på tur etc   FK, DD, Radio Siljan  
0507 Rätt år att klimatmobilisera, debattart A. Grenholm  FK 
0508, 09, 11 Full fart på klimatbudkavlen, Klimatbudskap i  
 smältande is, De cyklar för en bättre miljö, Press på  
 pedalerna ska pressa politikerna, Cykelstafett för  
 jordens överlevnad         FK, BT, DD, Radio Dalarna, SVT Gävle-Dala 
0514  Naturskyddsföreningen jubilerar, Orsa  DD 
0604 Inför Naturnatten  FK, DD, Radio Siljan, Radio Dalarna 
0608, 09 Teater och kokgrop under Naturnatten, Naturnatt med  
 många fåglar, Naturreservat i ett klipp Lugnet-Leksand  MT, FK,  DD 
0627 Fototävling 100-årsjubiléet, Gagnef  Annonsbladet 
0803  Våra ängar är lika artrika som djungeln   MT, Radio Dalarna 
0730 En riktig naturupplevelse, somaliska sommarlägret DD 
0827 Naturstig med stort naturvärde, invigning Storbyhagen  DD 
0901 Intresset för närproducerat större än nånsin Annonsbladet 
0907 Mat runt Siljan 10 år, Med solen kom folket till MrS FK, MT 
0924 De kampanjar för klimatsmart mat  FK 
1002 Leksand kan bli förebild för hela världen,  
 internationellt studiebesök MVV  FK 
1005 Information om mat och klimat under miljövecka, Säter  DD 



 
 

1111 Evelina, 13, vann fototävling, Orsa  MT 
1111 Frostbitna älgar etta i fototävling, Malung-Sälen  MT 
1116 Industrin mobiliseras för att rädda klimatet   DD 
1126 Klimatstafetten får beröm, debattartikel S Axelsson, E Lindberg FK 
 
Reflektioner 

År 2009 präglades till stor del av Naturskyddsföreningens 100-årsjubileum. Många medlemmar har på 
ett oegenyttigt sätt ställt upp för föreningen och gjort ett mycket bra arbete för genomföra en stor 
mängd aktiviteter. Genom att låta kretsarna få utforma sina jubileumsaktiviteter själva stimulerade vi 
till engagemang. Det är roligt att samarbete kring något som är roligt och positivt som ett 
födelsedagsfirande. Jubiléet blev också ett gyllene tillfälle att få igång ett ökat lokalt samarbete mellan 
kretsarna och andra aktörer på hemmaplan. En liten risk finns dock för känslan av att ”luften går ur” 
året efter att aktivitetsnivån varit så hög. Vi har fått till ett ökat samarbete mellan kretsarna tack vare 
jubileumsaktiviteterna, särskilt cykelstafetten  
 
Att aktivera sig genom att cykla till Stockholm för rikskonferensen var en jättebra grej för att öka 
aktiviteten och sammanhållning i föreningen. Klimatstafetten hade många deltagare, fast egentligen 
ganska få med tanke på all annonsering och affischering. Lite synd att vi inte passade på att få 
stöd/underskrifter för budkavlens önskemål från politikerna i större utsträckning. Vi fick bra kontakter 
med vissa politiker.  
 
Samarbeten med kommunerna (t ex miljöförvaltning, kulturförvaltning), länsmuséet, länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen, invandrarföreningar, hembygdsföreningar, fotoklubbar, DOF, DABS och många fler 
har utvecklats. Bra för framtiden. 
 
Miljövänliga Dagen var en trevlig ny aktivitet som uppskattades av både kretsarna och besökarna. 
Teckningstävling och Bilfria Dagen utgick.  
 
Koppling till nätverk: Handla Miljövänligt – Miljövänliga Dagen och veckan, Närnaturguiderna – 
jubileumsguidningar & Naturnatten, Klimatnätverket – cykelstafetten, Jordbruksnätverket – Mat runt 
Siljan & Slåttergille, Skog – jubileumsguidningar, Rovdjur - jubileumsguidningar  
 

Resultatspridning 

DalaNatur, Dala-Kontakt, NaturKraft, Veckobrevet, media (pressmeddelanden, referat och annonser), 
skolor, andra organisationer, kretsarnas och länsförbundets hemsida.  
Redovisning vid höstens kretskonferens i Stockholm. 
 
Ideellt arbete inom projektet 

70 personer beräknas arbetat ideellt inom projektet  

Beräknad total ideell arbetstid inom projektet (timmar totalt) _ 1000 __ (mycket svårt att räkna ut) 

Ekonomisk redovisning 
Lön  16 000 
Resor         3 316 
Annonser        7 234 
Förbrukningsmaterial   1 388 
Frakter       315 
Tryck 100-årsutställning      300 
Mässa inkl. Sweet Dreams   7 000 
Reklam, PR (bidrag kretsar) 13 000 
Summa  49 553 
 



 
 

Länskansliet har även bidragit med lön, lokal, tel, bredband, tryck av tidning m.m. motsvarande ca 
40 000 kr till. Budgeten i ansökan var nog alltför väl tilltagen.   
 
Mora 2011-04-21  
 
 
Lillian Lundin Stöt, 0250-166 33, 070-273 91 55, kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se 

 
 
 
   


