Verksamhetsberättelse 2015
Kretsar och medlemmar
Det totala medlemsantalet under 2015 var 8 133, en ökning med 266 mot förra året. Det syns verkligen att
värvar-teamet från rikskansliet arbetat i Mora med omnejd.
Krets

Antal 2015

Antal 2014

Förändr

%

Borlänge

1 388

1 423

-35

-2,5

Falun

2 267

2 344

-77

-3,3

Avesta

355

375

-20

-5,3

Gagnef

259

245

14

5,7

Hedemora

312

318

-6

-1,9

Leksand

402

403

-1

-0,2

Malung-Sälen

311

317

-6

-1,9

Mora

845

528

317

60

Orsa

330

290

40

13,8

Rättvik

439

380

59

15,5

Säter

292

281

11

3,9

Vansbro

177

178

-1

-0,6

Västerbergslagen

611

637

-26

-4,1

Älvdalen

145

148

-3

-2

Dalarna

8 133

7 867

+266

+3,4

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. Styrelsen har haft fyra protokollförda
styrelsemöten; i mars, maj, augusti och oktober. Dessutom har styrgruppen för det regionala kansliet
Gävle-Dala haft flera möten, med två representanter från resp. länsförbund.
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Länsförbundets styrelse:
Mattias Ahlstedt
Gun Kallur
Ulf Jernberg
Ingela Källén
Annika Varghans
Margareta Wikström
Johan Hallberg
Bengt Ehnström
Pelle Florell
Stig Andersson
Gunilla Roos
Karin Stigsdotter
Monika Utter
Jimmy Skord
Kristina Hallin
Vakant

Bjursås
Rättvik
Mora
Malung-Sälen
Leksand
Rättvik
Hedemora
Vansbrobygden
Gagnef
Borlänge
Falubygden
Säter
Västerbergslagen
Älvdalen
Avesta
Orsa

Vakant

Fältbiologerna

ordförande
kassör
vice ordförande
sekreterare

Revisorer: Kjell Bergkvist (sammankallande) och Göran Wilhelmsson, båda Borlänge. Revisorssuppleanter Claes
Hellqvist från Stjärnsund och Kristina Harsbo från Falun. Valberedning: Bertil Helmersson (sammankallande)
Malung-Sälen, Mattias Ahlstedt Falun, samt en vakant plats.
Representanter:

Dalarnas Naturvårdsråd
Bengt Ehnström med Richard Holmqvist som ersättare
Skogsstyrelsens lokala sektorsråd
Richard Holmqvist (södra) och Lars Nicklasson (norra)
Skötselrådet för Fulufjället
Lars Nicklasson
Ref.grupp skötselråd Färnebofjärdens NP Margareta Wikström
Länsstyrelsens partnerskap landsbygdsprogr Pelle Florell
Jury länsstyrelsens Årets ängsbrukare
Pelle Florell
Vattenråd Dalarna
Jimmy Skord, ersättare Margareta Wikström
Länsstyrelsen grupp hållbar konsumtion
Lillian Lundin Stöt
Skolnätverk Lärande för hållbar utveckling Lillian Lundin Stöt
Viltförvaltningsdelegation
Asinja Holma (Rovdjursföreningen), Lennart Embro ersättare
Nätverk

Skog
Kemikalier
Handla miljövänligt
Natursnokarna
Klimat
Mat & jordbruk
Rovdjur

Margareta Wikström
Anja Lenner
Lillian Lundin Stöt
Eva Bååth Holmqvist
vakant
vakant
vakant

Regionalt kansli Gävle-Dala
Lillian Lundin Stöt arbetar på det regionala kansliet
Gävle-Dala, som ligger i Tingshuset i Mora (bilden).
Kristina Persson har också anställts som medhjälpare
med lönebidrag.
Huvuduppdraget är att stödja och underlätta
länsförbundens arbete. Kansliet fungerar som spindeln i
nätet i informationsspridning mellan styrelserna, kretsarna, riksföreningen, regionala myndigheter och
organisationer, media m.fl.
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En styrgrupp bestående av två representanter från respektive länsförbund har bildats. De årliga träffarna för
länskanslianställda hölls i Stockholm och Tiveden. Anställda på de reg. kanslierna i landet har haft Skypefika varje tisdag, där man deltar i mån av tid. Ulf har varit på träffar för arbetsgivare.

Föreningsutveckling
En medlemsenkät genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet. Vi fick totalt 783 svar och tillsammans i
Gävle-Dala angav drygt 100 medlemmar att de ville bli aktiva på ett eller annat sätt.
Vi gjorde även en enkät för att se hur kretsarna mår och vilken hjälp de förväntar sig av länsförbundet.
Riks värvarteam har jobbat i Mora-Orsa-Rättvik främst genom
dörrknackning. De värvade även under bland annat Cykel-Vasan och
Vasaloppet.
Kretsträffen i januari hölls i Djurås med tema klimat. En gemensam
kretsträff för Gävle-Dala med rubriken Påverka verkligheten hölls i
december på Lindsbergs kursgård utanför Falun.
Kansliet har sammanställt adresslistor över styrelserna i kretsar och
länsförbund, media och Studiefrämjandet m fl samt till andra regionala
miljö- och naturorganisationer och myndigheter. Kalendarium i form av
Bra att ha-datum är ett annat hjälpmedel som kansliet bistår med varje år.
Kansliet har hjälpt flera kretsar med utskrift av adressetiketter för utskick
och att sköta hemsidan. Vi har skickat ut välkomstbrev till nya
medlemmar i länet. Sändlistor i e-postsystemet har uppdaterats.
Vi gjorde även ett ”ungdomsutskick” till unga medlemmar om bl a konferensen i Åre.
Mattias Ahlstedt och Patric Engfeldt deltog i en återträff för de som gått riks diplomutbildning för ledare.

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.
Ulf deltog i Studiefrämjandets riksårsmöte i Tällberg.
Studiefrämjandet har även hjälpt oss med lokaler, affischer och kopiering.
Lillian deltog i Studiefrämjandets nationella filmträff i Orsa Grönklitt.
Kansliet har haft två träff ar med Studiefrämjandet distrikt Mitts Per Jarnkvist och reg. kanslisten i
Västernorrland/Jämtland Maria Danvind.

Informationskanaler
Medlemstidningen Gävle-Dala Natur har getts ut med 5 nummer under året under en ny redaktörs ledning;
Elvira Varghans. 5 nummer av Dala-Natur e-nyhetsbrev har också layoutats 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. Länsförbundets Facebook-sida
www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna sköts nu av flera redaktörer, bl a Lillian, Anja Lenner
och Ingela Källén. Sidan har drygt 400 följare, en ökning med över 100 på ett år. Flera kretsar har också
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skaffat Facebook-sidor under året.
Naturkontakt har använts för intern informationsspridning, mest i form av artiklar från arrangemang.
En viktig informationskanal är allmänna media, se nedan sammanställning över vår medverkan där.

Länsstämman
Länsstämman hölls i Säter i april med utflykt till Säterdalen. Våra miljöpriser Lyckosparken gick i år till
Skattungekursen och Permakultur Stjärnsund med de snarlika motiveringarna:

Skattungekursen
För att under lång tid och med stor uthållighet ha påverkat hela närsamhället med ett annorlunda sätt att
leva och använda naturens tillgångar. Bidrar till inflyttning och landsbygdens överlevnad genom bland
annat ekologisk odling, självförsörjning och delandeekonomi. Föregångare i livsstilsomläggning som tiden
börjar komma ikapp!
Permakultur Stjärnsund
För att ha påverkat hela närsamhället med ett annorlunda sätt att
leva och använda naturens tillgångar. Bidrar med stor uthållighet
till en annan livsstil genom att vara ett föredöme inom
permakultur, skogsträdgårdar och lokal valuta. En föregångare
för framtiden på landsbygden!
Miljösvikarpriset Kängan gick till:
Region Dalarna & Dalatrafik AB
För ”busseländet” som gjort det väsentligt svårare att använda kollektivtrafik utanför städerna.
Bussrevolutionen övergav landsbygdens befolkning!

Rikskonferens, länsordförande- och höstkonferens
Rikskonferensen och anslutande nätverksträffar hölls i Åre med tema landsbygd. 13 personer från Dalarna
deltog. På länsordförandekonferenserna i Stockholm resp. Skaraborg deltog Mattias Ahlstedt. Ulf Jernberg
har deltagit på riksföreningens arbetsgivarträffar.
Aktiva från Dalarna deltog även i höstkonferensen, tema klimat, på Kulturhuset i Stockholm.

Ekonomi
Se bifogade handlingar.
Länsförbund och kretsar får som tidigare återbäring från medlemsavgifterna och fr o m 2015 får vi bidrag
till ett regionalt kansli Gävle-Dala.
Från Landstinget beviljades vi Folkrörelsebidrag. Från riksföreningen fick länsförbund och kretsar bidrag
till Forskningsresan i naturvårdens utmarker, fäbodprojekt, skogsinventering i Venjan samt Klimatpiloter i
Orsa. Vi sökte även pengar för Venjan även hos WWF men fick avslag. Vi tog del av länsstyrelsens
information om de pengar som går att söka från Klimatklivet.
Projekt Dala Ekoguide redovisades till riks.

Klimat & Energi
Länsförbundet ingår i nätverket kring Energiintelligent Dalarna som haft flera möten och ett seminarium
med tema konsumtion under året.
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Kampanjen Klimatmaxa har spridits regionalt.
Svante Axelsson föreläste om sin bok och om klimathopp i Falun, Mora, Orsa, Leksand och Rättvik.

Run for your life var en klimatstafett från Kiruna till klimatförhandlingarna i Paris. Mattias Ahlstedt, Anton
Grenholm och Lillian Lundin Stöt var med och sprang varsina sträckor. SVT Gävle-Dala gjorde att inslag.
Den nationella cykeldagen genomfördes i Falun och Mora.
Falu kommun anordnade ett elbilsseminarium som Lillian deltog på.
Vi protesterade mot Igrenes planer på gasutvinning vid Siljan och planerna på en flygplats i Sälen.

Skog
Två träffar har hållits under året, i april och november. En mindre skogsgrupp har också träffats flera
gånger under året. På det nationella skogsmötet i Småland deltog Lars-Erik Nilsson.
Margareta Wikström representerade föreningen på ett möte med skötselrådet för Färnebofjärdens
nationalpark.
Vi var med på skogens dag på Rankhyttan i september. Vi hade en monter där också DOF fanns med.
Vi hade diverse barnaktiviteter och utställning och info om skog. Många besökte vår monter.
Skogsnätverket, kretsar och länsförbundet jobbar vidare för skydd på landskapsnivå av Ore Skogsrike,
Vildmarksriket och Gyllbergens skogsrike.
Future Forests, seminarium om skogen som kolsänka.
Träff med Mellanskog i Fors Avesta.
Planering för forskningsresan i Dalarna 2016.
Vindkraft
Representanter ur Naturskyddsföreningarna i Borlänge Gagnef och Ludvika har tillsammans med Dalarnas
ornitologiska förening, Tunabygdens fågelklubb och mykologiska föreningen Skogsriskan haft möte om
Gyllbergens skogsrike. Folk från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Borlänge och Ludvika kommuner var
också med på mötet.
Rättvikskretsen har överklagat en ledningsdragning mellan de båda vindkraftsparkerna som kommer att
omringa kärnan i Ore skogsrike, samt yttrat oss för tredje gången om själva parkerna nu senast om att de
ska placera 230 m höga verk där. Margareta Wikström fick Rättvik kommuns miljöpris bl a för sin kamp
för Ore Skogsrike.
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Jordbruk & livsmedelsförsörjning
Anja Lenner och Elina Carlbom har arbetat entusiastiskt med att ta fram en konsumentguide för ekologiska
produkter i Dalarna, Dala Ekoguide. Boken och hemsidan www.dalaekoguide.se omfattar ca 80 aktörer.
Volontärer har hjälpt till att utveckla hemsidan, översätta boken till engelska och korrekturläsa. Vi ordnade
en presskonferens, boksläpp på Coop Norra Backa samt marknadsförde boken på bl a Peace& Love och
Dalarnas Energiseminarium.

Nordisk permakulturträff i Stjärnsund.
Vi hade tillsammans med Fäbodbrukarföreningen och Gävleborgs länsförbund en fäbodträff på KarlTövåsens fäbod. Ett flertal planeringsmöten för fäbodprojektet har också hållits.
Kretsarna deltog på flera av de lokala arrangemangen under Dalarnas Skördemarknad.
Alla slåtteraktiviteter i länet sammanställdes i ett pressmeddelande. Inbjudan till slåtterkursen i Orsa spreds
i länet. Problemet med slåtter av artrika vägkanter vid fel tidpunkt och utbredningen av lupiner har
diskuterats.

Vatten
Vi fortsatte att jobba för Lungsjöå-områdets skydd och lyckades stoppa utbyggnad av Närboströmmen i
Lungsjöån. Det firades med en utflykt under ledning av Rolf Lundqvist som är en riktig eldsjäl för
naturskydd.

Miljögifter
Lillian har föreläst om Kemikalier i barns vardag/Giftfri förskola för allmänhet, kyrkan och
förskolepersonal i Vansbro, Malung-Sälen, Hedemora.

Handla Miljövänligt
I Ludvika, Falun, Leksand, Mora, Orsa, Vansbro ordnades klädbytardagar i april. Morakretsen fick pris som

Årets Återvinnare av avfallsbolaget Nodava.
Under Miljövänliga Veckan – Byt till eko spelade Robin Andersson levande musik med tänkvärda texter
på Café Peace & Love i Borlänge och Kafé Rekommenderas i Falun. Det var insamling av pengar till
Naturskyddsföreningen och snack om varför ekologiskt är så viktigt. Kretsarna bjöd på ekofika, ordnade
utställningar, stod i butiker och gjorde butiksundersökningar om utbudet av ekologiskt bröd. Radio Dalarna
gjorde reportage.
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Vi planerade för en regional upptakt med studiebesök på
Hudik Bröd men beslöt oss för att ställa in p g a för få
anmälda. Lillian deltog istället på Uppsalas upptakt.
Revisionsbesök gjordes på de Bra Miljöval-märkta Willysbutikerna i länet.
Inför den Europeiska Avfallsveckan spred kansliet
information och tips på aktiviteter. I Mora ordnades
föreläsningen ”Minimera avfallet – gör mer med mindre”. I
samband med Faluns återbruksfest hölls klädbytardag och
Naturskyddsföreningens årsbok Ägodela släpptes. Även
detta blev ett inslag i SVT Gävle-Dala.

Rovdjur
Föreläsning tillsammans med APU om att förebygga illegal jakt och bilda ett team i Dalarna.
Arbetet med att ta fram en ny rovdjurspolicy för länsförbundet inleddes.
På Järvzoos seminarium Rovdjur och tamdjur deltog Monika Utter och Kristina Hallin.

Barn, familj och ungdom
På den årliga Knut-dagen med fortbildning för pedagoger var temat
Naturens tjänster. På föreningens workshop gjorde vi bi-vattnare och
bimasker (se bild) m.m. och pratade om kemikalier som hotar
ekosystemtjänster samt ekologisk mat.
Vi hade utställning och höll i två workshops på Miljötinget i Gävle,
för 15-19-åringar, i november med tema klimat resp. Byt till eko!

Övrigt
Planering för gruvföredrag med Arne Müller 2016.

Avslutningsord från ordföranden
Ett år fullt av verksamheter och händelser. Föreningen växer, på riksnivå,
på regional nivå och ofta också på kretsnivå. Med värvarhjälp har vi ökat
medlemsantalet rejält och det är kul! Fler aktiva medlemmar vill vi ha
och fler nya aktiva medlemmar. Vi har en bra ekonomi och kommer
fortsätta vårt engagemang för djur-, natur- och miljöfrågor!
Tack för ett bra år allihopa!
Mattias Ahlstedt, länsordförande
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Bilaga mediamedverkan
Datum
12 jan
15 jan
21 jan
24 jan
27 jan
29 jan
5 feb
11 feb
17 feb
9 mars
16 mars
20 april
22 april
23 april
27 april
2 maj
3 maj
4 maj
6 maj
7 maj
8 maj
12 maj
18 maj
19 maj
25 maj
26 maj
28 maj
28 maj
1 juni
4 juni
11 juni
13 juni
14 juni
15 juni

16 juni
28 juni

5 juni
2 juli
3 juli

4 juli
6 juli

31 juli
31 juli

Rubrik
Jägareförbundet:” Ett dråpslag”
Ang. vargjakten, Ulla Magnusson
Licensjakten överklagas
Ett naturskönt vägskäl, Leksand
Kommunekolog kritisk till landshövdingen
Hoppfulla perspektiv på klimatkrisen
Svante Axelsson sprider klimathopp
Passé det som Igrene gör, insändare Lillian Lundin Stöt
Ang. avverkning av nyckelbiotoper
Rekordökning för Naturskyddsföreningen
Elever lyssnade på Svante Axelsson, på turné i Siljansbygden.
Konflikten är inte tillfälliga formaliteter
Mora Folkhögskola, 929 plagg bytte ägare
140 plagg bytte ägare i Leksand ”Succé”
NF vill stoppa kraftverksplaner ” Gör ett reservat”
Lundins äng har två unika växter- Orsa
Ska svenska kor sluta beta?
Vårpremiär för naturvård i Orsa, Lundins äng har två unika växter
Ny ekoguide för hela Dalarna
De guidar till länets ekologiska produkter
Överklagningar avvisas om reningsverk
Aktivitetsdag i Öje
Vildmark och Natur, NF Malung-Sälen frågar politikerna
Nytt nej till vattenkraften
Bevara gammelskogarna
En skog att återvända till, Sanders gammelskog
Ingen vattenkraft i Lungsjöån
Fäbodnära avverkning, Väckarbodarna
Stor lokal av bombmurklor vid Ore älv
Promenad i försommar-natten
Välbesökt invigning på Fjällberget
De vilda blommornas egen dag
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/de-vilda-blommornas-egen-dag
Idag uppmärksammas De vilda blommorna
Breddad mångfald – efter avverkning
http://www.dalademokraten.se/dalarna/gagnef/breddad-mangfald-efteravverkning
Friluftsfrämjandet i Gagnef
http://www.dt.se/taggat/Friluftsfr%C3%A4mjandet%20i%20Gagnef
Förra året var Borlänge bäst-nu rasar kommunen i miljörankning
http://www.dt.se/dalarna/borlange/forra-aret-var-borlange-bast-nu-rasarkommunen-i-miljoranking
Nytt nätverk i Dalarna för hållbar konsumtion
Ulla Magnusson http://www.dalademokraten.se/taggat/Ulla%20Magnusson
Nu finns protesterna mot omarrondering svart på vitt
http://www.dalademokraten.se/dalarna/rattvik/nu-finns-protesterna-motomarrondering-svart-pa-vitt
Demonstration http://www.dt.se/taggat/Demonstration
Begäran om utökat skydd av Ejforsen avslås
http://www.dalademokraten.se/dalarna/malung/begaran-om-utokat-skydd-avejforsen-avslas
Skåda vilda fladdermöss
http://www.dalademokraten.se/dalarna/leksand/skada-vilda-fladdermoss
Ängsdag firas med fladdermusexkursion
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Media
DT
Radio Dalarna
DT
DT
Radio Dalarna
DT
Radio Dalarna
MT
Radio Dalarna
DT
DT
DD
MT
DT
MT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
Dt
Leksands k.hems.
DD
Radio Dalarna
DD

DT
DT

Radio Dalarna
DD
DD

DT
DD DT

DD
DD

8 aug
13 aug
14 aug
17 aug
18 aug

19 aug

19 aug
21 aug
30 aug

31 aug
1 sep
20 sep
20 sep

20 sep

21 sep
24 sep
25 sep
25 sep

27 sep

27 sep
29 sep
29 sep
30 sep
30 sep

30 sep

2 okt

2 okt

14 okt

http://www.dalademokraten.se/dalarna/leksand/angsdag-firas-medfladdermusexkursion
Jägarförbundet http://www.dt.se/taggat/J%C3%A4garf%C3%B6rbundet
World over shootday
Vilseledande skogsstatistik
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/vilseledande-skogsstatistik-1
Leif Friberg Vurmar för solceller
Jägaren Ulf kämpar för rovdjuren
http://www.dalademokraten.se/dalarna/mora/jagaren-ulf-kampar-forrovdjuren
Regeringen backar inte om vargjakten
http://www.dalademokraten.se/allmant/inrikes/regeringen-backar-inte-omvargjakten
Ang. Björnjakten Ulf Jernberg
Naturskyddsföreningen Mora Ulf Jernberg
Nu får vattnet fortsätta strömma fritt
http://www.dalademokraten.se/allmant/dalarna/nu-far-vattnet-fortsattastromma-fritt
Villkor överklagas till Miljödomstolen
http://www.dt.se/dalarna/ludvika/villkor-overklagas-till-miljodomstolen
SD har mycket att lära http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/sd-harmycket-att-lara
Trafikantdagen http://www.dalademokraten.se/taggat/trafikantdagen
Många på rull under cykeldagen
http://www.dalademokraten.se/dalarna/vansbro/manga-pa-rull-undercykeldagen
Vill låna ut tjänstemännens bilar och bygga cykelmotorvägar
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/vill-lana-ut-tjanstemannensbilar-och-bygga-cykelmotorvagar
Cykelchocka Dalarna
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/cykelchocka-dalarna
Han sjunger för ekologisk mat http://www.dt.se/dalarna/borlange/hansjunger-for-ekologisk-mat
Skogsdag berättade om resurs och rekreation
Är det någon skillnad på katastroferna?
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/ar-det-nagon-skillnad-pakatastroferna
Energiministern Ibrahim Baylan (S) kommer till Ludvikas första…
http://www.dalademokraten.se/dalarna/ludvika/energiministern-ibrahimbaylan-s-kommer-till-ludvikas-forsta-framtidsvecka
Bombmurklan, Naturskyddsföreningens kampanj ” Rädda skogens liv”
Upp till bevis Maria Norrfalk
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/upp-till-bevis-maria-norrfalk
Elevkultur på mässa http://www.dt.se/dalarna/mora/elevkultur-pa-massa
Naturskyddsföreningen lär oss fika ekologiskt
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6267643
Emma Sundberg är ombud för ungas kultur i Mora
http://www.dalademokraten.se/dalarna/mora/emma-sundberg-ar-ombud-forungas-kultur-i-mora
Kliv upp ur skyttegraven Naturskyddsföreningen
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/kliv-upp-ur-skyttegravennaturskyddsforeningen
Dalarnas ornitologiska förening
http://www.dalademokraten.se/taggat/Dalarnas%20Ornitologiska%20f%C3
%B6rening
Naturvänner överklagar till miljödomstolen
http://www.dalademokraten.se/dalarna/ludvika/naturvanner-overklagar-tillmiljodomstolen
Risker när ekonomin ställs om http://www.dt.se/opinion/debatt/risker-nar9

DT
Radio Dalarna
DD
DT
DD

DD

Svt Dalarna
Mt
DD

DT
DD
DD
DD

DD

DD
DT
Dalabygden
DD

DD

Magasinet
DD DT
DT
Radio Dalarna
DD MT

DD

DD

DD

DT

16 okt

21 okt
22 okt

28 okt
28 okt
29 okt

2 nov
2 nov

3 nov

5 nov

5 nov
6 nov
9 nov

11 nov
12 nov
13 nov

14 nov
15 nov

17 nov

17 nov

23 nov
25 nov

25 nov

ekonomin-stalls-om
Naturintresset vill stoppa jakt i naturreservatet
http://www.dalademokraten.se/dalarna/malung/naturintresset-vill-stoppajakt-i-naturreservat
Här ska arter överleva http://www.dalademokraten.se/dalarna/rattvik/har-skaarter-overleva
Jägarna tror inte att det blir så mycket jakt att det påverkar naturreservat
http://www.dt.se/dalarna/malung/jagarna-tror-inte-det-blir-sa-mycket-jaktatt-det-paverkar-i-naturreservat
Gammelskog registreras fel Debatt http://www.svd.se/gammelskogregistreras-fel
Skogsbruk är miljöfarligt www.dalademokraten.se/opinion/debatt/skogsbrukar-miljofarligt
Miljövänligare vattenkraft i Dalälven
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/miljovanligare-vattenkraft-idalalven
Naturskyddsföreningen i Leksand på topp
http://www.dt.se/dalarna/leksand/naturskyddsforeningen-i-leksand-pa-topp
Ledare: Det finns ingen plan B inför klimattoppmötet i Paris
http://www.dt.se/opinion/ledare/ledare-det-finns-ingen-plan-b-inforklimattoppmotet-i-paris
Nu finns protesterna mot omarrondering svart på vitt
http://www.dalademokraten.se/dalarna/rattvik/nu-finns-protesterna-motomarrondering-svart-pa-vitt
Slöjdare har utsetts till årets miljöpristagare i Mora
http://www.dt.se/dalarna/mora/slojdare-har-utsetts-till-arets-miljopristagarei-mora
Hansjö Mejeri i Orsa får årets miljöpris http://www.dt.se/dalarna/orsa/hansjomejeri-i-orsa-far-arets-miljopris
Naturskyddsföreningen vill cykelchocka Mora
http://www.dt.se/dalarna/mora/naturskyddsforeningen-vill-cykelchocka-mora
Modevisning och godisregn på Återbruksfesten
http://www.dt.se/dalarna/falun/modevisning-och-godisregn-paaterbruksfesten
Licensjakt på varg kan överklagas
http://www.dt.se/allmant/inrikes/licensjakt-pa-varg-kan-overklagas
Återbruksparty i Falun
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/aterbruksparty-i-falun
Rekordbilligt köra bil-bensinpriset fortsätter falla
http://www.dt.se/allmant/dalarna/rekordbilligt-kora-bil-bensinprisetfortsatter-falla
Om gammelskog med Bengt Oldhammer
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=6301360
Stafett till klimattoppmöte i Paris
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/springer-till-klimattoppmotet-iparis
Ny miljonsatsning mot giftfärger
http://www.dalademokraten.se/allmant/inrikes/ny-miljonsatsning-motgiftfarger
Naturvårdare kritiserar jordägare och kommunen
http://www.dt.se/dalarna/gagnef/naturvardare-kritiserar-jordagare-ochkommunen
Utflykt till Lungsåsen, Åsmyren och Jordberg
http://www.dt.se/dalarna/leksand/utflykt-till-langsasen-asmyren-och-jordberg
Vargen kostar oss mycket
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/zombie-och-barn-sprang-forklimatet-i-gavle
Naturskyddsföreningen: Vi är inte maktlösa – vi kan ställa om
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/naturskyddsforeningen-vi-ar10
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DT

Svenska Dagbladet
DD
DD

DT
DT

DD

DT

DT
DT
DT

DT
DD
DT

P1 Naturmorgon
Svt Nyheter
Dalarna
DD

DT

DT
DD

DD

26 nov
27 nov
27 nov

28 nov
28 nov

29 nov

1 dec

7 dec

8 dec

9 dec
9 dec

14 dec

14 dec
14 dec
15 dec

16 dec

18 dec

18 dec
21 dec

21 dec
22 dec

22 dec
24 dec

26 dec

inte-maktlosa-vi-kan-stalla-om
Årets återvinnare utsedda
http://www.dt.se/dalarna/orsa/arets-atervinnare-utsedda
Minimera avfallet mora.naturskyddsforeningen.se/2015/11/19/minimeraavfallet-gor-mer-med-mindre/
Dalarna kommer få sin första Rangers mot illegal jakt
http://www.dt.se/dalarna/falun/dalarna-kommer-fa-sina-forsta-rangers-motillegal-jakt
Manifestation för klimatet http://www.dt.se/dalarna/falun/manifestation-forklimatet-arrangor-dalarna-ar-redo-for-omstallning
FN:s ledning är nödvändig för klimatet
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/fn-s-ledning-ar-nodvandig-forklimatet
Rangers mot illegal jakt - då plockade Studiefrämjandet bort sin logga
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/rangers-mot-illegal-jakt-daplockade-studieframjandet-bort-sin-logga
Läs ungdomsrepresentanternas debattinlägg om klimatmötet
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/ungdomsrepresentanterna-ommotet-i-paris-pragmatism-far-inte-forvaxlas-med-cynism
De prisas för insatser för kultur och mångfald
http://www.dt.se/dalarna/rattvik/de-prisas-for-insatser-for-kultur-ochmangfald
Kris för naturvården – Föreningar saknar kommunalt stöd
http://www.dt.se/dalarna/gagnef/kris-for-naturvarden-foreningar-saknarkommunalt-stod
Gagnef köper biologikompetens http://www.dt.se/dalarna/gagnef/gagnefkoper-biologikompetens
Debatt: Så här ser ett klimatsmart Falun ut
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-sahar-ser-ettklimatsmart-falun-ut
Fältbiologer från Falun, Borlänge och Rättvik var på plats i Paris…
http://www.dt.se/allmant/dalarna/faltbiologer-fran-falun-borlange-ochrattvik-var-pa-plats-i-paris-under-klimattoppmotet
Omstritt ämne i många stearinljus
Kalhyggen är inte klimatsmarta
Gruvavfall kan bli dyrt för staten
http://www.dalademokraten.se/allmant/inrikes/gruvavfall-kan-bli-dyrt-forstaten
Miljöorganisationer överklagar licensjakt på varg
http://www.dt.se/allmant/dalarna/miljoorganisationer-overklagar-licensjaktpa-varg
Politiker och Jägarnas Riksförbund inte nöjda med domen
http://www.dalademokraten.se/allmant/dalarna/politiker-och-jagarnasriksforbund-inte-nojda-med-domen
En seger för demokratin http://www.dalademokraten.se/allmant/dalarna/enseger-for-demokratin-2
Nu har klimatet blivit skogsindustrins nya kelgris
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/nu-har-klimatet-blivitskogsindustrins-nya-kelgris
Vargjakten överklagas
http://www.dalademokraten.se/allmant/inrikes/vargjakten-overklagas-2
Parisavtalet måste bli ett minimumavtal – inte taket för vår…
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/parisavtalet-maste-bli-ettminimumavtal-inte-taket-for-var-klimatambition
”Det var en otrolig häftig demonstration” Paris, klimatmötet
Debatt; Paris startskott för klimatkliv i
Dalarnahttp://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-paris-startskottfor-klimatkliv-i-dalarna
DT granskar APU som vill starta en lokal grupp i Dalarna
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DT

DD

DD
DD

DD
DD

dd
DD

DT

28 dec

29 dec

http://www.dt.se/allmant/dalarna/dt-granskar-apu-som-vill-starta-en-lokalgrupp-i-dalarna
Jägarförbundet Dalarna har överklagat beslut om stoppad vargjakt
http://www.dt.se/allmant/dalarna/jagareforbundet-dalarna-har-overklagatbeslut-om-stoppad-vargjakt
Grönt för vargjakt i två av fem län http://www.dt.se/allmant/inrikes/grontfor-vargjakt-i-tva-av-fem-lan

DT

DT

Bilaga skrivelser (ett urval)
Datum
3 jan
15 jan
16 jan
16 jan
17 jan
18 jan

In/ut
In
In
In
In
In
Ut

Från/till
Fora
Trafikverket
Stockholms universitet
Vattenrådet
Privatperson
Länsstyrelsen

Angående
Rapportera löner
Vägplan gång- och cykelväg Furudal
Träff Storslagen fjällmiljö
Inbjudan infomöten åtgärdsprogram vatten
Hotad skog, Dala-Floda
Överklagande vargjakt Sångenreviret, Leksand

22 jan

In

Länsstyrelsen

feb
3 feb
5 feb
6 feb
12 feb
12 feb
13 feb
19 feb
20 feb

In
In
In
In
In
In
In
In
In

20 feb

In

27 feb
27 feb

Ut
In

5 mars
6 mars
6 mars

In
In
In

10 mars
13 mars

Ut
Ut

10 april
15 april
16 april

In
In
In

20 april

In

22 april

In

Remiss reservat Kungsgårdsholmarna och
Prostnäset, Avesta
Länsstyrelsen
Ny berg-och moräntäkt, Säter Nedernora
Wolf Association Sweden Inbjudan Vargmanifestation, Falun
Länsstyrelsen
Vindkraft Fageråsen, Malung-Sälen
Norconsult AB
Utbyggnad Ejforsen, Malung-Sälen
Länsstyrelsen
Reservatsbildning Bredåsen, Älvdalen
Riksstyrelsen
Svar skrivelse hjälp personal- och löneadm
Mora kommun
Bostäder i Noret norra, Mora kommun
Trafikverket
Ändrade bärighetsklasser vägar i Dalarna
Trafikverket
Förslag om bärighetsföreskrifter på vägar i
Dalarna
Länsstyrelsen
Naturreservatet Veksjömyr i Älvdalen, beslutet
och skötselplanen
Malung-Sälens kommun Yttrande mot flygplats i Sälen
Djustjärnsmyren nytt naturreservat, Mora
Länsstyrelsen
kommun
SLU Uppsala
Önskad intervju om gruvfrågor
Länsstyrelsen
Reservatet Veksjömyren bildat, Älvdalen
Mätteknik AB
Tillståndsansökan och samråd berg- och
moräntäkt Lilla Klingsbo, Säter
Malung-Sälens kommun Yttrande vindkraft Fageråsen, Malung-Sälen
Norconsult AB
Ejforsen, Malung-Sälen. Totalt olämpligt att
bygga ut
Länsstyrelsen
Regionalt möte, livsmedelsdialogen 13 april
Trafikverket
Vägplan, Furudal, gång och cykelväg
Länsstyrelsen
Skötselråd för reservatet Norra Mora Vildmark
möte 28/4
Umeå universitet
Önskad intervju Lokal samverkan i fjällens
miljö- och naturresursförvaltning, Fulufjället
Mora Kommun
Samrådsunderlag, vattenuttag ur Dalälven Mora

24 april
28 april

Ut
In

Miljöprovningsdel.,Lst
Borlänge energi

30 april
30 april

Ut
In

Vattenmyndigheten
Mittuniversitet

Vindkraft Orrberget, Ludvika
Samråd kraftledning mellan Borlänge och
Orrberget
Remissvar åtgärdsprogram vattenförvaltning
Önskad intervju Rovdjursförvaltningen i
Dalarna
12

Åtgärd
Medd.lönekontoret
*
*
*
* + skogsnätv.

*
*
*+ skogsnätv.
*
*
*
*
*
*

*

*
*

Maggan deltog
*
*
Lars Niklasson
*Ulf deltog på möte
4 maj
*

Lennart Embro +
rovdjursnätverket

7 maj

In

Svenska kyrkan

25 maj

In

Mark- o miljödomstolen,
Nacka tingsrätt

Ansökan dras tillbaka kraftverk i Lungsjöån
Falun

29 maj

In

Sweco

Tillståndsansökning Matsbo kraftverk i sjön
Bersens utlopp, Smedjebacken

*

3 juni

In

Länsstyrelsen

*

15 juni
25 juni
6 juli
7 juli
14 juli
17 aug

In
In
In
In
In
In

Ånglan Vind AB/Riks
Energimarknadsinsp.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Trafikverket
Länsstyrelsen

Bildande av naturreservatet
Kungsgårdsholmarna och Prostnäset i Avesta
kommun
Samråd Ånglarnas vindkraft
Ansökan nätkoncession Horndal/Hofors
Interimistiskt naturreservat för Ejforsen
Lakoberget o Lållandsberget, Vansbro Kommun
Väg 662,Murbo-Spraxkya-Rågåker
Ej inrättande av naturreservat vid
Närboströmmen, Lungsjöån

19 aug

In

Mark- och
miljödomstolen

31 aug In

Borlänge energi

31 aug Ut

Åsa Romson

14 sep In

Åke Albinsson

28 okt

Ut

Länsstyrelsen

In

ASI

3 okt In

Trafikverket

9 nov

Ut

Skogsstyrelsen

9 nov

Ut

Länsstyrelsen

16 nov

In

Trafikverket

14 dec

In

Åklagarmyndigheten

Tilldela er förening kollekt

Vindkraft Orrberget, komplettera överklagandet
senast den 14 september
Samråd, kraftledning, Orrberget-Borlänge

*
*
*
*
*
Roffe +
länsförbundets
styrelse
*Skogsnätverket
*+ Skogsnätverket

Överklagande Ejforsen
Brev, skog Gagnef
Ej utökad jakt Tandövala
FSC-revision av Stora Enso Skog AB
Fastställd vägplan Gång/cykel Leksand

*
Svar från Lst 27 okt
*
*

Utvärdering regionalt miljömål
Svar från LST 27 oktober
Fastställd vägplan Furudal, Rättvik
Körskador Idkerberget, förundersökning inleds
ej

13

*

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Dalarna

……………………………………………...
Mattias Ahlstedt, ordförande

…………………………………………….
Gun Kallur, kassör

…………………………………………….
Stig Andersson, Borlänge

……………………………………………….
Gunilla Roos, Falubygden

…………………………………………….
Margareta Wikström, Rättvik

………………………………………………
Ulf Jernberg, Mora

…………………………………………….
Pelle Florell, Gagnef

……………………………………………….
Kristina Hallin, Avesta

…………………………………………….
Karin Stigsdotter, Säter

………………………………………………
Ingela Källén, Malung-Sälen

………………………………………………
Annika Varghans, Leksand

………………………………………………
Johan Hallberg, Hedemora

…………………………………………….
Monika Utter, Västerbergslagen

…………………………………………….
Jimmy Skord, Älvdalen
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