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Verksamhetsberättelse 2013 

Kretsar och medlemmar 

Det totala medlemsantalet under 2013 var 6 445, 162 fler än 2012.  

 

Krets 
 

Antal 2012 Antal 2013 Förändring 

Borlänge 
 

848 877 + 29 

Falun 1 620 1 683 + 63 

Folkare (Avesta) 362 376 + 14 

Gagnef 
 

213 210 -   3 

Hedemora 318 323 +   5 

Leksand 
 

343 370 + 27 

Malung-Sälen 288 308 + 20 

Mora 
 

489 496 +   7 

Orsa 
 

262 274 + 12 

Rättvik 
 

378 385 +   7 

Säter 
 

202 205 +   3 

Vansbro 193 183 - 10 

Västerbergslagen 617 603 - 14 

Älvdalen 
 

149 152 +   3 

   
  

Dalarna 
 

6 283 6 445 + 162 
 

 
  

  

Länsförbundets styrelse 

Länsförbundets och styrelsens roll är i huvudsak att vara en aktör i det regionala miljöarbetet och 

stöd/samordnare för länets kretsar och nätverk.  
 

Styrelsen består av kretsrepresentanter plus 

ordförande. Kassörsposten är vakant så 

kanslipersonalen har tagit över bokföringsarbetet. 

Styrelsen har haft fem protokollförda 

styrelsemöten; i februari, mars, maj, augusti och 

november. Styrelsens arbetsutskott har haft fyra 

möten.  

Länsförbundets styrelse: 

Ulla Magnusson Dala-Järna ordförande, Au 

Johan Hallberg Hedemora 

Anita Boman Orsa 

Ulf Jernberg Mora vice ordförande, Au 

Jan-Ove Richardsson Malung-Sälen Au 

Fredrika Karlman Leksand  

Bengt Ehnström Vansbrobygden  

Pelle Florell Gagnef Au 

Torbjörn Thalin Borlänge  

Gunilla Roos Falubygden Au 

Karin Stigsdotter Säter  

Maria Danielsson Västerbergslagen  

Kristina Hallin Folkare 

Jimmy Skord Älvdalen  

Vakant Fältbiologerna 

Mikael Källman redaktör Dala-Natur, adjungerad  



   
 

    2 (13) 

 

 

Revisorer: Kjell Bergkvist (sammankallande) och Göran Wilhelmsson, båda Borlänge.  

Revisorsuppleanter:  Claes Hellqvist från Stjärnsund och Kristina Harsbo från Falun. 

Valberedning: Bertil Helmersson (sammankallande), Malung-Sälen, Helge Sonntag, Falun och Gunilla Munters, 

Dala-Järna. 

Länsförbundets kansli och konsulenter  

Margareta Wikström och Lillian Lundin Stöt är 

deltidsanställda som länskonsulenter på länskansliet, 

som ligger i Tingshuset i Mora (bilden). Under året har 

även Ylva Grudd varit anställd för att bl a göra ansökan 

om fortsatt länskansli samt på projektet Lokal mat och 

energi. Margit Wikberg och Kristina Persson har avlöst 

varandra som medarbetare på en s k Fas 3-plats.  

Länskansliet fungerar som spindeln i nätet i informationsspridning mellan styrelsen, kretsarna, 

riksföreningen, regionala myndigheter och organisationer, media m.fl. Länskansliet ansvarar också för 

projektansökningar och genomförande, marknadsföring och opinionsbildning.  

 

Föreningsutveckling 

Den årliga adresslistan för styrelserna i kretsar och länsförbund i Dalarna gjordes i år som en utskrift från 

registret och mailades ut. Flera kretsar fick hjälp att uppdatera sina uppgifter över styrelseledamöter i 

medlemsregistret. En separat adresslista med kontaktuppgifter till media, Studiefrämjandet och hur man 

lägger in gratis evenemangstips distribuerades också till kretsarna. En nyhet för året var även en lista med 

kontaktuppgifter till andra miljö- och naturorganisationer och myndigheter. Kalendarium i form av Bra att 

ha-datum är ett annat hjälpmedel som länskansliet bistår kretsarna med varje år. 

 

Vi har äntligen författat ett välkomstbrev till nya medlemmar i Dalarna och fått rutin på att skicka ut det via 

mail till de som har det och via brev till resterande. Kansliet har hjälpt flera kretsar med utskrift av etiketter 

och att lägga in i Aktivitetskalendern. 

 

Kretsträffen i januari hölls i Leksand. Den handlade mest om 

Dalarnas nya miljömål. 

 

2 träffar för länskanslianställda hölls i Växjö resp. Stockholm, där vi 

deltog. Ulla deltog i ett möte med de nationella 

nätverkssamordnarna och riks i Stockholm. 

Helge Sonntag deltog som representant för länsförbundet på 

Folkarekretsens årsmöte och Ulf och Lillian på Leksandskretsens 

årsmöte utomhus (bilden). 

 

Volontärprojektet 

Vi lade ut uppdrag om hjälp till Trädgårdsmässan, bli e-postdetektiv, kassör m.m. på 

www.volontarbyran.org 

 

Vår medhjälpare Margit har tillsammans med volontärer ringt runt till medlemmar i Dalarna för att få deras 

e-postadresser.  Falun, Rättvik, Älvdalen, Vansbro, Västerbergslagen och Hedemoras medlemsregister är 

därmed uppdaterade i år.  

 

I riksföreningens ledarutbildning deltog Martin Berglund från Hedemora, Sara Lundqvist från Avesta och 

Josefine Söderlund från Leksand.Jessica Brännkärr går den mer omfattande diplomutbildningen i 

ledarskap. Vi bjöd in Moa från rikskansliet till en ledarskapsworkshop i samband med ett styrelsemöte.  

 

Vi besvarade riks enkät om regionkanslier.  

I november ordnade vi kurser i Naturkontakt resp. Wordpress.  

http://www.volontarbyran.org/
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Studiefrämjandet 
Länskansliet har vidarebefordrat alla kretsars program som för-rapportering av kulturarrangemang till 

Studiefrämjandets avdelningar. Om listorna skickas in ger de ett bidrag på 100 kr/aktivitet till tryck av 

program, annonsering etc. 

 

Studiefrämjandet medverkade på kretsträffen och presenterade studiematerial bland annat. De har även 

hjälpt oss med lokaler och kopiering. 

 

Informationskanaler  

Medlemstidningen Dala-Natur har getts ut med 5 nummer under året under redaktören Mikael Källmans 

goda ledning. Fem nummer av nyhetsbladet Dala-Kontakt har gjorts på länskansliet och mailats ut till alla 

medlemmar med kända e-postadresser. Kansliet kommunicerar även via sändlistor till olika nätverk och 

intressegrupper.  

 

Lillian sköter hemsidan http://dalarna.naturskyddsforeningen.se och har i slutet av året lagt mycket jobb på 

att göra om den i det nya verktyget Wordpress. Länsförbundets Facebook-sida 

www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna har ca 200 följare.  

 

Riksföreningens Veckobrev och Naturkontakt har använts för intern informationsspridning. Länsförbundets 

styrelse har en egen mapp i Naturkontakt där protokoll och andra dokument läggs ut.  

 

En viktig informationskanal är allmänna media, se nedan sammanställning över vår medverkan där. 

Länsstämman 

Länsstämman hölls utanför Ludvika i april. Från 

riksstyrelsen representerade vice riksordförande 

Johanna Sandahl. Efter stämman guidade Janolof 

Hermansson i Trollputtens skog. 

Våra miljöpriser 

Naturskyddsföreningen Dalarnas positiva miljöpriser gick i år till Solsyran och Hansjö Mejeri samt Rolf 

Lundqvist. Miljösvikarpriset Kängan gick till Trätåg AB/Rush Rail.  

 

Solsyran Eva Gustavsson i Hansjö har många strängar på sin lyra. Med en aldrig sinande entusiasm odlar 

hon ekologiskt, mjölksyrar samt sprider sin kunskap via kurser och guidningar. Solsyran säljer även 

närproducerade och ekologiska grönsakskassar av högsta kvalitet. Helt rätt i tiden!  

Hansjö Mejeri Av den egna mjölken tillverkas ostar med poetiska namn som Tindra, Lilja och Hansjö Blå. 

Deras ostar lockar till ekologiska kulinariska upplevelser och finns numera i butiker över hela Dalarna.  

Rolf Lundqvist För lång och enveten kamp för naturen i Dalarna. 

Många skogar och vattendrag har genom Roffes försorg skyddats 

från exploatering. Briljant författare, fotograf och expert på arter 

och historiskt värdefulla miljöer, bl a trädristningar.  

Miljösvikarpriset Kängan Trätåg AB/Rush Rail För sveket mot 

miljön vid upphandlingen av Rush Rail som använder lastbilar på 

väg istället för tåg på Västerdalsbanan och kör diesellok på den 

elektrifierade Dalabanan vid timmertransporter.  

Rusch Rail/Trätåg bjöd in oss till ett möte. Kul att någon som fått Kängan bjuder in oss till dialog. Vi fick deras syn 

på saken. 

 

Riks-, länsordförande- och höstkonferens 

Rikskonferensen och anslutande nätverksträffar hölls i år i Växjö, Lillian och makarna Munters deltog. 

Lillian ersatte delvis sjuka Ylva och berättade om kemikalienätverket. Mat- och jordbruksnätverkets 

nätverksträffar bra. Bra juridikgenomgång och positiv stämning. 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna
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På vårens och höstens länsordförandekonferenser representerade Ulla Magnusson. Då pratades det mycket 

om organisationsförändring med regionkanslier och nätverk. 

 

Aktiva från Dalarna deltog även i höstkonferensen och nätverksträffar i anslutning till den. 

 

Ekonomi 

Se bifogade handlingar. 

 

Länsförbund och kretsar får som tidigare återbäring från medlemsavgifterna. För verksamhet, anställd 

personal etc. får projektmedel sökas från riksföreningen och externa finansiärer.  

 

Från Landstinget beviljades vi Folkrörelsebidrag och från riks bidrag till fortsatt länskansli. Beviljade 

projektmedel från det nationella klimatnätverket till regional klimatutbildning. Vi sökte även pengar från 

riks till valarbete, men beslutet kommer 2014. Från Leader norra Dalarna fick vi bidrag till projektet Lokal 

mat och energi kring Siljan. 

 

Vi fick avslag på ansökan till riks för skogsmanifestationen och skolinfo om skog. Avslag på ansökan från 

Naturvårdsverket om nytryck av boken Skogsögon & skolinfo om skog. Länskansliet hjälpte till med den 

ekonomiska redovisningen av Mora/Orsas projekt Jorden vi äter. 

 

Eftersom vi fortfarande saknar kassör sköts bokföringen av länskansliet. 

Omställning 

I augusti deltog vi i mässan Framtidslandet utanför Orsa. Länskansliet spred information om Låt 1000 

blommor blomma i Säter och stöttade kretsarnas arrangemang: paneldebatt med Birger Schlaug i Falun och 

kollaps och konsten att landa mjukt med David Jonstad i Mora. 

Synvända, mässa, workshops och föreläsningar, i Stjärnsund. Torbjörn och Maria deltog. 

 

Naturguidning 

I det regionala guidenätverket finns drygt 40 naturguider varav fem närnaturguider med bricka.  

 

Naturvänliga Veckan är ett nytt grepp för att få fler att göra praktiska, 

naturvårdande insatser. Morakretsen byggde vildbihotell och Falun hade 

humleguidning. 

 

Bland annat guidades under Fågelskådningens Dag, Naturnatten och De Vilda 

Blommornas Dag. 

Föreningen har deltagit i fler möten om den planerade geoparken Meteroum i 

Siljansringen. 
Guideträff länsstyrelsen och Naturturism Vildmarksriket, 60 pers. 
 

Länskansliet har gjort ett gemensamt program för Dalarnas naturguidningar till hemsidan 

www.dalanaturguider.se. Det skickades också till turistbyråerna och till Studiefrämjandet som 

förrapportering. Margareta Wikström har uppdaterat hemsidan och guiderna har fått e-postnyheter.  

Klimat & Energi 

Margareta Wikström är ansvarig för klimatnätverket i Dalarna som har haft en träff i Borlänge i januari. 

Det nationella klimatnätverket hade nätverksträffar med flera deltagare från vårt län.  

 

En 2-dagars klimatutbildning hölls i Borlänge med bl a Pär Holmgren och Kåre Olsson. 

Länsförbundet ingår i nätverket kring Energiintelligent Dalarna som haft flera möten och ett seminarium 

under året. 
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I projekt Lokal mat och energi ordnades en studieresa till solcellsparken i Katrineholm med ett 30-tal 

deltagare.  

 

Flera kretsar ordnade aktiviteter under klimatmanifestationen Earth Hour, t ex Vansbro, Falun och Sälen. 

Protesterna mot Sälen-Trysils flygplats fortsatte. 

Vi stöttade Borlängekretsens arrangemang när Göran Bryntse pratade om hållbar energiförsörjning i 

Sverige. 

 
Klimatpiloterna i Mora och Orsa 

Projektet avslutades och redovisades under året. Det 

har genomförts med medel från Energimyndigheten, Mora 

och Orsa kommuner samt Naturskyddsföreningen och 

Studiefrämjandet. Tio hushåll deltog. Klimatpiloterna har 

totalt fått sex utmaningar under ett drygt år, 

huvudsakligen inom områdena transporter, mat och 

boende ”Bilen, biffen och bostaden”. Detta år föreläste 

Johan Hallberg om hälsa för hållbar utveckling. En 

utställning och ett bildspel över projektet har tagits fram. 

De visades bl a vid mässan Framtidslandet i Orsa och på 

avslutningsträffen.  Norra Dalarnas kommuner ger ut en 

miljöalmanacka till alla hushåll som 

haft klimatpiloterna som tema i två år.  

 

Skog 

Mattias Ahlstedt är ansvarig för länets skogsnätverk. Två träffar har hållits under året. En mindre 

skogsgrupp har också träffats flera gånger under året.  

 

I Skogsstyrelsens lokala sektorsråd för miljömålet Levande skogar har våra representanter varit Richard 

Holmqvist (södra) och Lars Nicklasson (norra). Lars representerar även föreningen i skötselrådet för 

Fulufjället.  

 

Dalarna, Gävleborg o Uppsala län har bildat en referensgrupp som stöttar Naturskyddsföreningens 

representant i skötselrådet för Färnebofjärdens nationalpark Stig Holmstedt. Gruppen har haft ett möte i 

Gävle där Maggan representerade föreningen. 

 

Skogsmanifestationen 

Stor manifestation på Stora Torget i Falun 18 maj med montrar där 

varje organisation (16 stycken) själva stod för sin del. Paroll: Vem 

har rätt till skogen? på en stor banderoll med allas loggor. 98 

stubbar och 2 träd i utställning på torget, filmer och bildspel om 

skogen visades, upprop om mer pengar till skogsskydd, 

pilkastningstävling på karta över Falu kommun med de pyttesmå 

skyddade områdena. Översiktsplanen, vatten, allemansrätt, skog 

och hälsa, skogshäst m.m. Skogsvecka med föreläsningar, 

guidningar.  

Montrar: Dalarnas 

museum, 

Sportfiskarna, Naturskolan, DABS, Omställning Falun, 

Friluftsfrämjandet, Ornitologerna, WWF, Skydda skogen, 

Bodbäckens skog, Skogsriskan. Entomologerna. Dalarnas 

Hembygdsförbunds tidning Bygd och natur med skogstema. 

Mattias Ahlstedt var jättebra som konferencier och vi hade ett 

mycket bra samarbete med Studiefrämjandet.  
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Vildmarksriket 

Området ligger i gränslandet mellan Mora, Vansbro och Leksands kommuner. Flera möten har hållits, bl a 

med Miljöförbundet Jordens Vänner. Brev till miljöministern om mer pengar till skogsskydd med 

hänvisning till Nagoya-avtalet och med Vildmarksriket som exempel. Reservatsbegäran för del av 

Vildmarksriket.  

Politikerguidning för Dalarnas riksdagsledamöter i Vildmarksriket. Maggan deltog i en träff om 

naturturism i Vildmarksriket i Leksand. 

 

Lungsjöån  

Vi fortsatte att jobba för Lungsjöå-områdets skydd. Vid en mycket snabb inventering av Roffe Lundqvist 

och Bengt Oldhammer hittades höga naturvärden i 7 av 8 avverkningsanmälningar. Möte med Bergvik, 

Skogsstyrelsen, länsstyrelsen m.fl. Alla var överens om att området är fint, men ingen har pengar att skydda 

området. Avverkningar började på sensommaren. TV-inslag, insändare, många exkursioner bl a tre kretsar 

tillsammans, film på www.skogsnätverket.se .  

Roffe har skickat in en reservatsbegäran för ett område vid Lungsjöån. Det har 

även varit ett internationellt besök, från bl a Robin Wood. De var chockade över de 

hyggen som fanns redan då.  

 

Vi fick hjälp av riks jurist att skriva ett yttrande om utbyggnaden av 

Närboströmmen i  Lungsjöån till mark- och miljödomstolen. Därefter har vi skrivit 

ytterligare ett yttrande. 

 

Dalarnas Naturvårdsråd och lokala naturvårdsberedningar 

Föreningen representeras av Bengt Ehnström med Richard Holmqvist som 

ersättare. Länskansliet spred info om de lokala naturvårdsberedningarna som Skogsstyrelsen och 

Länsstyrelsen ordnar. 

 

Nationella skogsnätverket 

Naturskyddsföreningen Dalarna är värd för föreningens nationella skogsnätverk. Mirjam Lööf, Uppsala är 

anställd som koordinator. En stor internationell skogskonferens hölls i Uppsala. Efter det ordnades en 

studieresa för internationella deltagare för att se läget i Dalarnas skogar. Skogsnätverket har även ordnat en 

helgkurs i skogsinventering i samarbete med Kirunakretsen och ett föredrag om skogen och klimatet i 

Växjö tillsammans med klimatnätverket där Roger Olsson talade.  

Ett nationellt skogsnätverksmöte hölls i Göteborg. Där representerades Dalarna av Mattias, Ulla, Margareta 

och Kristina. Styrgruppen med Ulla Rundlöf, Mattias Ahlstedt och Margareta Wikström har haft flera 

möten under året. 

 

Vindkraft 

Vi svarade på remissen om riksintressen för vindkraft. Ulla och Maggan deltog på en nationell träff om 

vindkraft och gruvor i Falköping. 

 

Bevara barnens skogar/Skogen som klassrum 

Under hösten kontaktade och besökte Kristina alla skolor i Avesta kommun gällande deras skolskogar. 

Kartor där personalen markerat sina skolskogar har lämnats in till kommunekologen för säkerställande. 

Fortbildningsdag i utomhuspedagogik för fritidspedagoger och lärare i Mora/Rättvik genomfördes med 

hjälp av Falu Naturskola i Mora. 

 

Övrigt skog 

Rättvikskretsen producerade rapporter om Ore skogsrike respektive tjäder 

som länskansliet hjälpte till att sprida. Möte med Sveaskog på 

Brännvinsberget i Ore skogsrike.  

Vi protesterade mot sönderkörningen av Alderängarnas naturreservat i 

Mora. 

http://www.skogsnätverket.se/
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Folkarekretsen/Kristina Hallin har skickat in ett medborgarförslag om skogsskydd till Avesta kommun inkl. 

bra text ur EU:s strategi för biologisk mångfald. 

Möte om Vasaloppet skogar, Ulf och Åke Albinsson. 

Jordbruk & livsmedelsförsörjning 

Anders Munters är ansvarig för föreningens jordbruksnätverk i länet. Han har bland annat deltagit i 

landsbygdsutvecklingsträffar med länsstyrelsen och i styrgruppen för projekt hagmarkskött. Han är också 

föreningens representant i Matråd Dalarna och kämpar för ekologiskt.  

 

Pelle Florell blev vald till föreningens representant i länsstyrelsens partnerskap för landsbygdsprogrammet 

och de har haft ett möte. I landsbygdsriksdagen deltog Torbjörn och makarna Munters. Ulla deltog i träffen 

Framtidens lantbruk i Dalarna. Maggan deltog i flera av Mat runt Siljans möten under året. 

 

En regional nätverksträff hölls i samband med studiebesök på Visthusboden i Säter (bilden).  

 

Vi deltog i presskonferensen för Dalarnas skördefest och  

kretsarna deltog på flera av de lokala arrangemangen under 

hösten.  

 

Författarsamtal med tema Jorden vi äter hölls i Mora och 

Hulån, Vansbro. 

 

Länsförbundet stöttade Rättvikskretsen vid montern på 

Dalarnas Trädgårdsmässa med tema köksväxter. Besökarna 

fick bl a gissa grönsaksfröer. 

 

Ängar och slåtter 

Länsstyrelsen har ett ängsprojekt där vi deltagit på möten och med input till nyhetsbladet Liebladet. Pelle 

Florell fortsätter ingå i juryn till länsstyrelsens Årets ängsbrukare. I år gick priset till Anders Janols, aktiv i 

Borlängekretsen. Alla slåtteraktiviteter i länet sammanställdes i ett pressmeddelande. Inbjudan till 

slåtterkursen i Orsa spreds i länet. 

 

Nationella mat- och jordbruksnätverket  
Dalarnas länsförbund är värd för det nationella mat- och jordbruksnätverket inom föreningen. Koordinator 

är Eva-Lena Rådberg, Uppsala. 

 

Viktiga frågor under året har varit: 

Jordbrukspolitik (Landsbygdsprogrammet 2014-2020), Kött och klimat, Jordbruket som kolsänka, 

Stadsodling, Biologisk mångfald i odlingslandskapet (pollinerare, hotade fågelarter), Fäbodbruk och 

rovdjur, Permakultur, skogsjordbruk och perenna grödor, EKO-kampanjen 2013, GMO-frågan och makten 

över utsädet, EU- förslag till ny utsädeslag. Artiklar har publicerats i nyhetsbrev, på nätverkets hemsida och 

på Naturkontakt. Nätverkets Facebook-sida uppdateras kontinuerligt och genom den nås 880 ”fans”, en 

ökning med 180 personer under året (25%). 

 

Under sommaren anordandes ”fäbodpraktik”. Sammanlagt deltog 15 medlemmar som levde och arbetade 

en vecka var på en fäbod i Dalarna. (de flesta på Kättboåsens fäbod).  Två permakulturkurser hölls under 

hösten, en i Stjärnsund Dalarna och en i Höör Skåne. 

 

Nätverket representerades av Eva-Lena och makarna Munters på Slätte ekodag i Töreboda (Västergötland). 

Två seminarier hölls i samband med rikskonferensen i Växjö, ett om Kött, klimat och biologisk mångfald, 

och om Ekokampanjen 2013, i samarbete med Handla Miljövänligt-nätverket och KemNet. 

Nätverket författade ett remissvar på förslaget till ny jordbrukspolicy för Naturskyddsföreningen. Flera 

styrgrupps- och referensgruppsmöten har hållits på telefon. Antalet medlemmar i nätverket ökade med 135 

personer under året och var vid årsskiftet 480. 
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Vatten 

Vattenråd Dalarna har haft möten där Gilbert Karlsson och Maggan representerat föreningen, bl a om 

miljögifter i dricksvatten i februari i Borlänge. Maggan deltog. 

 

Länskansliet har spridit info om ändring av områden för utvidgat strandskydd, s k LIS-områden, som 

planeras. 

 

Miljögifter 

En nätverksträff för KemNet Dalarna hölls med Ylva Grudd i Borlänge.  

I projekt Giftfri förskola inventerades en förskola i Falun, två i Borlänge och sju i Mora. Ett regionalt 

pressmeddelande skickades när rapporten Giftfria barn leka bäst släpptes. 

 

Kemikaliebantarna 

Via en studiecirkel på distans får hushåll i Dalarna sex kemikaliebantar-uppdrag via mail. Under året har de 

fått i uppdrag att inventera kylskåp och frys efter miljömärkt, värstingar och tillsatser, inventera 

badrumsskåpet på vissa ämnen i hygienprodukter samt att plastbanta och rensa ut PVC, plast som luktar 

eller är fet/kladdig.  

 

Handla Miljövänligt 

Kontaktperson för Handla miljövänligt i länet har varit Lillian Lundin Stöt. Hon deltog tillsammans med 

Jessica Brännkärr i riksupptakten inför Miljövänliga Veckan. 

 

Jätteräkdagen 

Inventeringar i butiker och besök på restauranger gjordes i Falun och Mora med syftet att få bort 

jätteräkorna från frysdiskar och tallrikar. Antiscampi-filmen spreds och en insändare skickades till pressen. 

 

Klädbytardagen 
I Mora x 2, Orsa och Falun ordnades klädbytardagar i april. Leksand arrangerade en senare på sommaren. 

Lillian höll en föreläsning om textilier och miljö på Mora Folkhögskola. 

 

Miljövänliga Veckan –  ekomat 

Den regionala upptakten inför veckan hölls i Storvik tillsammans 

med Gävleborgs länsförbund. Det innehöll bl a ett studiebesök på 

Berglunds kvarn. Under veckan gjordes bl a butiksundersökningar 

Ortens schysstaste matkasse, utställningar (bilden), provsmakning 

och filmvisningar. Länskansliet gjorde ett utskick med affischen 

Eko – bäst för kidsen och ett följebrev till alla BVC/MVC i 

Dalarna. 

 

Bra Miljöval butik 

Vi tyckte till om de nya kriterierna för Bra Miljöval-butik och 

revisionsbesök gjordes på de Bra Miljöval-märkta Willys-butikerna i länet.  

 

Rovdjur 
Kontaktperson för rovdjursnätverket har varit Jarl Hammarqvist. Jarl sitter i Dalarnas 

viltförvaltningsdelegation som naturvårdens representant, d v s för Naturskyddsföreningen, Dalarnas 

Ornitologiska Förening och Rovdjursföreningen. Ersättare är Kit Larsen från Rovdjursföreningen. Vi 

föreslog nya ledamöter till viltförvaltningsdelegationen Lennart Embro, Naturskyddsföreningen och Asinja 

Holma från Rovdjursföreningen. En referensgrupp från de tre organisationerna finns som stöd.  
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Ulla Magnusson och Torbjörn Thalin deltog i ett seminarium i Järvsö om rovdjur och fäbodbruk. Ulla och 

Lennart Embro deltog i björnsymposiet i Grönklitt. 

En regional rovdjursnätverksträff hölls i Falun. Kristina Hallin skrev en debattartikel om varg, som 

godkändes av delar av rovdjursnätverket. 

Vi hade en monter på jakt- och fiskemässan i Grönklitt där Ulf ansvarade. 

 

Barn, familj och ungdom 
Vi spred inbjudan till Natursnoksledarträff i Valbo. Falukretsen har genomfört Natursnoksaktiviteter. 

 

Lillian har deltagit i skolnätverket Lärande för hållbar 

utveckling Dalarna. På den årliga Knut-dagen med 

fortbildning för pedagoger vid Falu Gruva höll Ylva 

Grudd en föreläsning om hormonpåverkande kemikalier 

och vi höll i en station med rubriken Giftfri vardag med 

bl a tillverkning av egna hygienprodukter (bilden). 

 

Vi hade även utställning och höll i en workshop på 

Miljötinget i Sandviken i november med samma tema; 

gifter i vardagen och hygienprodukter.  

Övrigt 
Vi har besvarat länsstyrelsens remiss: Dalarnas miljömål 3.0. 

Maggan och Kristina Hallin deltog i riks valupptakt. 

Anders Munters föreläste i ett samarrangemang med kyrkan i Borlänge under rubriken Var står miljöarbetet 

nu och vad gör Naturskyddsföreningen? 

Richard Holmqvist och Ulla deltog i miljörättsnätverkets träff om artskydd i Stockholm.  

Avslutningsord från ordföranden 

Då har åter ett verksamhetsår passerat. Jag tycker att vi har jobbat på duktigt och funnits med i många 

sammanhang, ibland med lyckat resultat och ibland med mindre lyckat resultat. Vi har en bred verksamhet 

med många inriktningar och olika sakområden där vi är med och påverkar hur vår gemensamma framtid 

ska se ut. Vi riktar våra verksamheter mot många olika grupper, allmänheten, konsumenter, beslutsfattare 

och politiker. 

Vi är många medlemmar, men skulle behöva vara fler aktiva, hur vi kommer dit vet jag inte. 

Med ett nytt verksamhetsår följer också vissa förändringar, vi kommer inte att vara 

ansvariga för två nationella nätverk längre. Dessa är kopplade till riksorganisationen 

nu. 

Jag vill med dessa ord tacka alla, både anställda och idella för det gångna året, och 

det fantastiska arbete ni lägger ner.   

 

Ulla Magnusson 
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Bilaga mediamedverkan 

7  jan Krönika Skog,skog och åter skog FK 

13 jan Framtidslandet – ett forum för hållbar utveckling MT 

17 jan Skillnad på träd och riktig skog FK 

21 jan Fuldiesel nej tack! DD 

28 jan Om jordbruk och kött ur ett klimat- och energiperspektiv, debattartikel DD 

30 jan Strömstaren dök upp vid fågelräkningen DD 

  2 feb Två vargar skjutna – jakten över vid Fulufjället MT 

4 feb Applåder på C-mötet för att varg skjutits MT 

6 feb Vargjakten stoppad tills vidare DT 

6 feb Alfadjur saknas i hälften av Dalarnas vargrevir DT 

8 feb Vargfrågan mot haveri DT 

8 feb 16 vargar får skjutas för att minska inavel Annonsbladet 

11 feb Mora tar tag i klimatet på FN-nivå DT 

12 feb Om Sälens flygplats, U Magnusson Radio Dalarna 

1 mars Björnen sover – men tvättar sig inte MT 

4 mars Vill ha vargfritt Vansbro kommun DT 

5 mars Ovanligt rovdjur synligt i Dalarna DT 

14 mars Klimathotet- ideologi eller vetenskap? DT 

20 mars Vargens ekologiska roll MT 

20 mars Dags att ifrågasätta rensning av gamla diken MT 

20 mars Giftfri förskola Radio Dalarna 

22 mars Diskuterade Lima kraftverk MT 

22 mars Earth Hour i Sälen MT 

22 mars Vansbro kommun blir mörkt FK 

24 mars Klimathotet – ideologi eller vetenskap, debattartikel A Grenholm FK 

3 april Lokal matfest för hela länet i höst Annonsbladet 

 Dalarnas Skördefest FK, DD, Radio 

Dalarna 

5 april Gift i badrummet MT 

6 april Ödesvecka för rikskända varghonan DT 

9 april Byta kläder, bra för miljön DT 

11 april Minister för markägare DD 

17 april Klädbytardagen allt större MT 

17 april Nya kläder till minimal kostnad Annonsbladet 

17 april Hansjöbor fick miljöpriset Lyckosparken MT 

18 april Klädbytardagen, nyheterna Radio Dalarna 

18 april Naturskyddsföreningen vill inte ha utsättning av vargvalpar DT 

19 april Klädbytardagen, intervju L Lundin Stöt Radio Dalarna 

19 april Naturvärden höggs bort vid Lungsjöån DD 

20 april Naturvärden huggs bort vid Lungsjöån DD 

21 april Många ville byta bort sina kläder DD 

22 april Tusentals kläder bytte ägare MT 

24 april Succé för klädbytardagen DT 

24 april Klimatpiloterna Mora/Orsa lärde sig mycket Radio Dalarna 

24 april Premiär för stadsodling DD 

25 april Kräver att avverkning stoppas, Lungsjöån FK 

26 april Miljömålen nås inte, L Lundin Stöt Radio Dalarna 

29 april I framtiden har barn rösträtt DD 

3 maj Klimatpiloterna klarade inte utsläppsmålet MT 

3 maj Avverkning i naturreservatet Alderängarna, U Jernberg Radio Dalarna 

6 maj Byggde hotell åt insekterna, Naturvänliga Veckan MT 

8 maj Fågelskådare söker fiskgjuseobservationer, Fågelskådningens Dag MT 

8 maj Toppmoderat: Domstolarna bestämmer över vargen DD 

10 maj Skogsmanifestationen, M Wikström Radio Dalarna 

10 maj Tycker du att skogen är viktig? DD 

10 maj Tid för miljön + Så hittar du rätt i miljömärkningsdjungeln Annonsbladet 
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10 maj Klimatsmarta piloter redovisade sina uppdrag Annonsbladet 

11 maj Den levande skogen på väg att försvinna, skogsmanifestationen FK 

13 maj Politikerguidning Vildmarksriket Radio Dalarna 

13 maj En arla fågelvandring DT 

14 maj Vi befinner oss i katastrofläge, skogsmanifestationen DD 

15 maj Skogsmanifestationen, utflykt Barkargärdet Radio Dalarna 

19 maj 97 procent av skogen är inte skyddad DD 

20 maj Skogsmanifestationen, M Ahlstedt DD 

20 maj Tillåt energismart byggande DT  

31 maj Havsplanering? Ja! DD 

 4 juni Mässan för hållbar utveckling, Tallhed, Annons kompassen 

5 juni Följ med ut i sommarnatten MT 

7 juni Mässan för hållbar utveckling Annonsbladet 

11 juni Internationellt intresse för Lungsjöån DD 

12 juni Naturvänliga Veckan Mora Sveriges Natur 

12 juni Ställer ut om dalen – från urtid till nutid DT 

13 juni        Internationellt besök i  Dalarnas skogar Falu Kuriren 

14 juni Vilda blommors dag i Malung Mora Tidning 

     Juni Mässan för hållbar utveckling, Tallhed ,Annons Annonsbladet 

14 juni Mässa med framtidsfokus, Tallhed Mora Tidning 

17 juni Framtidslandet finns i Tallhed Mora Tidning 

  3 juli Rapportering av igelkottar av allmänheten. Mora Tidning 

10 juli Begäran om reservat i Emådalens ravin DD 

15 juli Grilla spettet klimatsmart Mora Tidning 

17 juli Naturvårdsverket alltför optimistisk inför framtiden DD 

26 juli 130 vindkraftverk byggs i Furudal DT 

     Juli Debatt CIRKELN, Hållbarhet Kräver omställning Cirkeln 

     Juli Mora: Giftfri vardag med Ylva Grudd Cirkeln 

     Juli Säter: Miljövänliga veckan Cirkeln 

     Juli Falun: Skydda skogen Cirkeln 

  7 aug Populära praktikplatser: Fäbodbruk Mora Tidning 

  7 aug Lungsjöområdet avverkas: ” Ett förlorat paradis ” DD 

  8 aug När maskinerna rullar in DD 

14 aug Billbäcks i Backa vårdar skadade smådjur Mora Tidning 

20 aug Fällning av Runns naturreservats tre finaste aspar DD 

20 aug Global skogsskövling från Equador till Dalarna av Göran Greider DD 

  2 sep Katastrof i dalaskogarna DT 

  6 sep Vänsterretorik om skogen DT 

 12 sep Thomas Björklund om rovdjurspropositionen DD 

 13 sep Vargen offras för Centern DD 

16 sep Föreläsning i Mora: Kemikalier i vår vardag Mora Tidning 

20 sep       Protester mot miljönämndens beslut Mora Tidning 

27 sep Debatt: Onyanserad attack på kyrka och skogsbruk Dalabygden 

30 sep Miljövänliga veckan: eko – mat Mora Tidning 

   1 okt Välj mer ekologiskt för hälsans skull! DD 

   3 okt Jägarna välkomnar ny myndighet för jaktfrågor DD 

  11 okt De försöker rädda Lungsjöån DD 

  14 okt Hushåll tipsas om hur man kan banta ner onödiga kemikalier i hemmet Mora Tidning 

  16 okt        Raklödder hotar fiskarna DD 

  19 okt Vildmarksriket utsedd till svensk pärla av Världsnaturfonden DD 

  19 okt       Naturskogen prisas Falu Kuriren 

  21 okt Klimatkonferens på Fornby folkhögskola DD 

  23 okt Falun har landets första snabbladdningsstation med CCS DD 

  26 okt Skog skövlas och ån hotas; Lungsjöån Falu Kuriren 

 Debatt Helt åt skogen, Lungsjöån Expressen 

 Långa väntetider hindrar skogsvård, Venjan  

    1 nov  Naturskolan i Hemus Mora Tidning 



   
 

    12 (13) 

 

    1 nov Projekt ser över hushållens kemi Mora Tidning 

    9 nov NF i Mora får årets miljöpris DD 

   25 nov Vindkraftvingar nära Skallberget DD 

    2 dec Här laddas elbilen medan du handlar DD 

  19 dec Turism och naturen, U Magnusson Radio Dalarna 

  20 dec Julens miljöaspekter, L Lundin Stöt Radio Dalarna 

   24 dec Sanningen om vargen, K Hallin DD 

   30 dec Sanningen om Svenska Naturskyddsföreningen DD 

 

Bilaga skrivelser (ett urval) 

 

Datum In/ut Från/till Angående Åtgärd   

7 jan In Gagnefs kommun 6 vindkraftverk  

10 jan In  Riks, från Vattenmyndigh EU:s ramdirektiv för vatten  

25 feb In Länsstyrelsen Lindbergs utskog  

 26 feb In Trafikverket Vägbygge Svärdsjö * 

6 mars In Länsstyrelsen 
Områdesskydd Lindbergs utskog 

Kopia till Roffe 

8 mars In Trafikverket Förstudie Bergslagsbanan Borlänge-Ludvika  

11 mars In  Länsstyrelsen Inbj.naturvårdsberedningar  

12 mars In Trafikverket Ny gång- och cykelväg Leksand * 

18 april In Billy Gränshagen Skoteråkning  

5 maj In SCB Enkät organisationers ekonomi Besvarad 24 maj 

8 maj In Trafikverket Utst av arbetsplan väg 68, Fors * 

13 maj Ut Mark- och 

miljödomstolen 
Lungsjöån 

 

20 maj In Vattenfall Kraftledning Horndal-Hofors * 

20 maj In Trafikverket Gång- och cykelväg, väg 68 Dicka-Fors * 

28 maj In Sweco 
Dysån 

* 

20 juni In Wpd Vindkraft Broboberget o Lannaberget  

21 juni In Länsstyrelsen Dalarnas miljömål 2013  

26 juni  In Länsstyrelsen/Falun Mountainbikesled Lugnet ( e- post)  

27 juni In Trafikverket  Cykelväg Västanvik-Karlsarvet  

18 juli Ut Maria.Norrfalk o 

aktieäg.Bergvik,Länsförs. 

Rädda Vildmarkslivet!  

 In Försäkringskassan Information om inkomst och årsarbetstid Ifylld 23 juli-13 

30 aug In Mats Morell Fyrhjuling-skoteråkning  

 2 sep In Landstinget Tagit emot ansökan om bidrag avvaktar 

25 sep In Energimyndigheten Riksintressen vindkraft  

26 sep In Länsstyrelsen Nått målet Levande skogar  

  1 okt In Länsstyrelsen Viltförvaltningen Utsett Lennart 

Embro 

 4 okt In Leksand kommun Inbjudan till utställning  

19 okt In Trafikverket Arbetsplan väg 662 * 

21 okt In Via riks Lungsjöån Skogsstyrelsen/Lst 

14 nov In Gagnefs Kommun 
6 vindkraftverk 

* 

 

 

* = kopia på länskansliet. Undersökt om även berörd/a krets/ar fått skrivelsen, annars skickat kopia till kretsen. 
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Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Dalarna 
 
 
 

 

……………………………………………...  ……………………………………………. 

Ulla Magnusson, ordförande   Kristina Hallin, Folkare  
 

 

…………………………………………….  ………………………………………………. 

Torbjörn Thalin, Borlänge   Gunilla Roos, Falubygden 
 

 

…………………………………………….  ……………………………………………… 

Anita Boman, Orsa   Ulf Jernberg, Mora 
 

 

…………………………………………….  ………………………………………………. 

Pelle Florell, Gagnef   Bengt Ehnström, Vansbrobygden 
 

 

…………………………………………….  ……………………………………………… 

Karin Stigsdotter, Säter   Jan-Ove Rickardsson, Malung-Sälen 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………… 

Fredrika Karlman, Leksand   Johan Hallberg, Hedemora  

 

 

…………………………………………….  …………………………………………….  

Maria Danielsson, Västerbergslagen  Jimmy Skord, Älvdalen 

 

 
 

 
 

   

 

   
 

 


