Verksamhetsberättelse 2016
Kretsar och medlemmar
Det totala medlemsantalet under 2016 var 7 836, en minskning med 297 mot förra året då vi hade en stor
ökning tack vare värvningsteamet. Avesta, Malung-Sälen och Vansbro har dock ökat sitt medlemsantal.
Antal
2015

Krets

Antal
2016

Förändr %

Borlänge

1 388

1 293

-95

-7,3

Falun

2 267

2 252

-15

-0,7

Avesta

355

365

10

2,7

Gagnef

259

238

-21

-8,8

Hedemora

312

311

-1

-0,3

Leksand

402

389

-13

-3,3

Malung-Sälen

311

317

6

1,9

Mora

845

769

-76

-9,9

Orsa

330

319

-11

-3,4

Rättvik

439

400

-39

-9,8

Säter

292

276

-16

-5,8

Vansbro

177

184

7

3,8

Västerbergslagen

611

579

-32

-5,5

Älvdalen

145

144

-1

-0,7

Dalarna

8 133

7 836

-297

-3,8

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 fem protokollförda
styrelsemöten; i januari, mars, maj, augusti och oktober. Dessutom har styrgruppen för det regionala
kansliet Gävle-Dala, med två representanter från resp. länsförbund, haft flera möten.

Länsförbundets styrelse:
Mattias Ahlstedt
Gun Kallur
Ulf Jernberg
Ingela Källén
Annika Varghans
Margareta Wikström
Johan Hallberg
Thord Lindqvist
Pelle Florell
Pelle Homman

Bjursås
Rättvik
Mora
Malung-Sälen
Leksand
Rättvik
Hedemora
Vansbro
Gagnef
Borlänge

ordförande
kassör
vice ordförande
sekreterare
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Gunilla Roos
Karin Stigsdotter
Monika Utter
Jimmy Skord
Kristina Hallin
Maja Kling Ek

Falun
Säter
Västerbergslagen
Älvdalen
Avesta
Orsa (avsade sig under året)

Lovisa Sundström

Fältbiologerna

Revisorer: Kåre Olsson (sammankallande) Skattungbyn och Ann-Marie Franklin, Säter. Revisorsuppleanter
Kristina Harsbo och Viola Lundbäck, båda Falun.
Valberedning: Bertil Helmersson Malung-Sälen (sammankallande) och Marie Hagberg, Borlänge.
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 är också anställd 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.
Det finns en styrgrupp bestående av två representanter från respektive länsförbund. De årliga träffarna för
länskanslianställda hölls i Stockholm och Simlångsdalen. Anställda på de reg. kanslierna i landet har haft
möjlighet till Skype-fika en gång i veckan, där man deltar i mån av tid. Ulf Jernberg har som
arbetsgivarrepresentant varit på två träffar för arbetsgivare och deltagit i 8-10 telefonmöten under året.
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Föreningsutveckling
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 skickat ut välkomstbrev till nya medlemmar i länet. Sändlistor i e-postsystemet har
uppdaterats. I oktober fick vi ett nytt medlemsregister som ledde till en del svårigheter.
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör på rikskansliet, höll en mediakurs i Borlänge med tips om hur man
skriver bra pressmeddelanden och gör en bra intervju t ex.
I november hölls det första gemensamma mötet för styrelserna i Gävleborg och Dalarna. Vi har många
gemensamma frågor, arbetsgrupper/nätverk och chans till goda samarbeten.

Studiefrämjandet
Kansliet 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.
Lillian deltog i Studiefrämjandets reg. årsmöte i Bollnäs.
Studiefrämjandet har även hjälpt oss med lokaler, affischer och kopiering.
Kansliet har haft en träff med Studiefrämjandet distrikt Mitts Per Jarnkvist och reg. kanslisten i
grannregionen Västernorrland/Jämtland Maria Danvind.

Informationskanaler
Medlemstidningen Gävle-Dala Natur har getts ut med 5 nummer under året och layoutas numera av Elvira
Varghans. 5 nummer av Gävle-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 länsförbundets hemsida http://dalarna.naturskyddsforeningen.se och Facebook-sida
www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna Den senare även av Ingela Källén. FB-sidan har drygt
450 följare, en ökning med ca 50 på ett år. Flera kretsar har också 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 Borlänge i april med utflykt till
Frostbrunnsdalen.
Naturskyddsföreningen Dalarnas miljöpriser gick i år till:
Rättviks Viltjour
Emma Billbäck på Rättviks Viltjour är den enda i Dalarna som
har rätt att ta hand om skadade vilda djur och fåglar. Hon
arrangerar och leder också kurser för omhändertagande av
skadat vilt. Detta gör hon helt ideellt, men en stor portion
tålamod och ett gott hjärta!
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Ängsklockans förskola, Borlänge
En förskola med ett hållbarhetstänk utöver det vanliga. Här får barnen sova på fårskinn, leka med leksaker
utan farliga kemikalier och äta ekologisk, vegetarisk mat. De hjälper till att odla, källsortera och tillverka
egna leksaker. Förskolan har dessutom många miljömärkta produkter, målar med bivaxfärger och har
plastbantat. Giftfria barn leka bäst!
Miljösvikarpriset
Malung-Sälens kommun
för att de avverkar nyckelbiotoper och inte ser skogen för alla träd! Dessutom kör de med greenwashing då
de i annonser framhäver sin gammelskog, som de sedan avverkar. Det uppenbara politiska ointresset för
att spara kommunens egna gammelskogar blir förödande för kommande generationer i kommunen.

Riksstämma och länsordförandekonferens
Riksstämman hölls i Norrköping. 9 personer från Dalarna deltog. På länsordförandekonferenserna i
Stockholm resp. Umeå deltog Mattias Ahlstedt. I Umeås deltog även Ulf Jernberg.

Ekonomi
Se bifogade handlingar.
Länsförbund och kretsar får som tidigare återbäring från medlemsavgifterna. 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 pengar för småbruk hos WWF men fick avslag. LONA-bidrag har sökts för en skogsbok
som ska tryckas 2017.

Klimat & Energi
Vi hade en klimatnätverksträff i Falun i januari.
Länsförbundet ingår i nätverket kring Energiintelligent Dalarna som haft flera möten och ett seminarium
med tema konsumtion under året.
Mattias deltog i Falu Energi och Vattens Bra Miljöval-seminarium.
Kampanjen Klimatmaxa har spridits regionalt.
Den nationella cykeldagen genomfördes i Falun och Mora.
Vi protesterade mot Igrenes planer på gasutvinning vid Siljan
och planerna på en flygplats i Sälen.
Kansliet hjälpte Morakretsen med att få igång en studiecirkel
om solel.
Lillian har deltagit i det nationella klimatnätverkets
telefonmöten.
Tre tjejer från Jämtland cyklade 119 mil för klimatet. De gjorde
att uppehåll i Mora och spelade på biblioteket bl a.
Länsförbundet bjöd på mat, boende och filmade lite av deras
uppträdande.
Reg. kanslisten i Norrbotten Urpo Taskinen cyklade i sin velomobil till riksstämman i Norrköping. Han
stannade bl a till vid kansliet i Mora (se bild).
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Skog
Två träffar har hållits under året, i februari i Rättvik och i november i Mora. En mindre skogsgrupp har
också träffats flera gånger under året. På det nationella skogsmötet i Umeå deltog en ny tjej från Falun
Bodil.
Margareta Wikström representerade föreningen på möten med skötselrådet för Färnebofjärdens
nationalpark.
Skogsnätverket, kretsar och länsförbundet jobbar vidare
för skydd på landskapsnivå av Ore Skogsrike,
Vildmarksriket och Gyllbergens skogsrike.
Seminarium om miljömålet Levande skogar i Rankhyttan.
Träff med Skogsstyrelsen.
Mattias Sveaskogsmöte.
Signalartskurs i Leksand.
Fulufjället seminarium, Mattias och Roffe.
Kurs i hyggesfritt skogsbruk Stjärnsund.
Studieresa Sala
Tillsammans med Gävleborgs länsförbund arrangerade vi en studieresa med buss till brandområdet i Sala.
Ca 50 deltagare fick en guidad rundtur på besökscentret Elden & skogen och i den eldhärjade naturen som
börjat återhämta sig (se bild).
Forskningsresan i Venjans Skogsrike
Forskningsresan i naturvårdens utmarker genomfördes i Dalarna. Ca 50 deltagare inventerade skogar i
Mora, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner. Flera ingår i Venjans Skogsrike. Bengt Oldhammer
genomförde en studiecirkel och författade en rapport om Venjans Skogsrike. Den överlämnades till
länsstyrelsen med krav på naturreservatsbildning och till Skogsstyrelsen för naturvårdsavtal och
biotopskydd. Även Stora Enso och markägare i området har fått ta del av rapporten.
Vindkraft
Vi har jobbat vidare för att skydda Orrberget i Gyllbergens skogsrike från vindkraftsexploatering.
Rättvikskretsen har överklagat de båda vindkraftsparkerna som kommer att omringa kärnan i Ore
skogsrike.
Skogsboken
En uppföljare till boken Dalaskogen till minne håller på att författas och tryckning förväntas 2017.

Jordbruk & livsmedelsförsörjning
Fäbodar för framtiden
Vi hade tillsammans med Fäbodbrukarföreningen och Gävleborgs länsförbund en fäbodkonferens med
studiebesök i Orsa med ett 50-tal deltagare. Hela konferensen filmades med hjälp av Studiefrämjandet. Ett
flertal planeringsmöten för fäbodprojektet har också hållits.
Bushresan
Vi arrangerade i samarbete med Fäbodbrukarföreningen,
LRF och länsstyrelsen den så kallade Bushresan. Syftet var
att uppmärksamma främst politiker på hur landskapet växer
igen om man inte längre har betande djur. Bussturen gick
kring Rättvik med bl a besök vid Karl Tövåsens fäbod,
Glisstjärn, Naturbruksgymnasiet, Boda och Övre Gärdsjö.
Landsbygdsnätverket gav stöd och det blev flera inslag i
media.
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25 april träffade Monika Utter riksdagskvinnan Maria Strömkvist (S) angående det pågående arbetet med
regeringens livsmedelsstrategi.
På länsstyrelsens seminarium om matsvinn deltog Torbjörn Thalin och Lillian Lundin Stöt.
Lokalekonomidagarna anordnades i Stjärnsund och kansliet hjälpte till att sprida inbjudan.
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.
Anders Munters deltog på riks seminarium om miljöskatter på kemiska bekämpningsmedel.

Vatten
På Länsstyrelsens seminarium om vattenkraft deltog Mattias Ahlstedt, Monika Utter och Gunilla Lundborg.
På kick-offen för Nedre Dalälvens fiskevårdsprojekt deltog Ulf Ljusteräng från Säter.

Gruvor
Arne Müller föreläste om gruvor på Falu Stadsbibliotek.
Mattias, Monika, Gunilla Lundborg, Anders Gottberg och Jonas Rudberg hade ett möte med Boliden i
Garpenberg. Företaget redovisade sin miljöpolicy, som såg bra ut.

Miljögifter
Lillian har föreläst om Kemikalier i barns vardag/Giftfri förskola för allmänhet, klimatpiloter, kyrkan och
förskolepersonal i Norberg (utomläns), Orsa, Borlänge och Mora.
På Mora Folkhögskola föreläste Lillian också om textiler och kemikalier Tyg eller otyg.
På utbildning för utbildare om kemikalier deltog Anja Lenner och Elina Carblom.

Handla Miljövänligt
I Ludvika, Falun, Leksand, Mora, Orsa och Malung-Sälen ordnades klädbytardagar i april.
Vecka 40 varje år är det ”Miljövänliga Veckan” över hela
landet. Den har blivit global och kallas Green Action Week.
Tema 2016 var hygienprodukter och kampanjen fick namnet
Fräsch på riktigt. Många kretsar i länet hade aktiviteter för
allmänhet, gjorde butiksundersökningar (Ludvika och Mora),
stod i livsmedelsbutik, anordnade utställningar på bibliotek,
öppna förskolor m.m.
Inför veckan gjordes en s k nollundersökning gällande
miljömärkta hygienprodukter på Åhléns i Mora.
På riksupptakten i Stockholm deltog Lillian Lundin Stöt.
Vi genomförde en regional upptakt med studiebesök på CCS,
en stor tillverkare av hygienprodukter i Borlänge. Ett 30-tal
deltagare fick tillverka egen deo och inspireras (se bild).
Revisionsbesök gjordes på de Bra Miljöval-märkta Willys-butikerna i länet för att kontrollera att de
uppfyller kriterierna.
Lillian har deltagit i möten med gruppen för Hållbar konsumtion som länsstyrelsen sammankallar till.

Rovdjur
APU bildade ett team för att förhindra faunabrott i Dalarna. Två föreläsningar hölls, en i regi av kretsen i
Avesta och en av länsförbundet i Falun. En ny rovdjurspolicy för länsförbundet togs fram.
Landshövdingen höll i ett möte med de s k naturvårdsintresset där Mattias, Lennart Embro och Kristina
Hallin deltog. Vargjakten överklagades i flera instanser.
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Barn, familj och ungdom
Eva Bååth Holmqvist är s k Snoklok i länet. Hon deltog på en träff i Stockholm. Kansliet spred
inbjudningar till Natursnoksutbildningar i landet.
På den årliga Knut-dagen med fortbildning för pedagoger höll
Birgitta Blomberg Quintino i en workshop med solexperiment
(se bild).
Lillian deltog på en träff för skolpersonal på Framtidsmuséet
och följde med på Energifallets studiebesök på IKEA med
Gylleskolan i Borlänge.
Fältbiologerna höll sitt nationella sommarläger på Lindsbergs
kursgård utanför Falun.
På Miljötinget för unga i Malung-Sälen hade vi utställning och
höll i två workshops; en om skog med Sebastian Kirppu och en
där de fick göra egna hygienprodukter med Ylva Grudd. Lillian
deltog i Den globala skolans fortbildning vid Miljötinget.

Övrigt
Representanter för länsförbundet har träffat den nya landshövdingen Ylva Thörn, dels rent allmänt och dels
gällande viltförvaltningsdelegationen.
Mattias har träffat de andra ordförandena i DOF, DABS och
Entomologerna.
Monika Utter deltog på flora-och faunakonferens hos SLU i
Ultuna. God information om Artdatabanken och Artportalen.
Neil Young hade en konsert på Dalhalla där föreningen fick ha
tält med information till besökarna, om klimat och GMO (se
bild).
Margareta Wikström deltog i konferensen Storslagen fjällmiljö
i Idre.
Jakob Wallin från kretsen i Falun och kommunen i Borlänge
producerade en film om LONA-bidrag.
Kretsen i Västerbergslagen fick rätt i Mark-och Miljödomstolen angående ett byggprojekt i Ludvika, som
planerades i närheten av en skog där många sällsynta arter av fladdermöss finns. Bygget är stoppat.
Kretsen i Vansbro var delaktiga i en miljö/naturmusikal som hette Blodigt allvar och hade en fin minimässa
i foajén.
Kansliet spred inbjudningar till kurser i miljöjuridik i Stockholm, om strandskydd och detaljplaner bl a.

Avslutningsord från ordföranden
2016 var ett år fyllt med aktiviteter. Vi anordnade en bussresa till
brandområdet i Västmanland och en bussresa liknande den planerar vi för
under 2017, men då till en ny plats. Skogsboken "Skogslandskap farväl"
planerades och jobbades med. Vi var med och höll i Forskningsresan till
Naturvårdens utmarker och vi har träffat landshövdingen, protesterat mot
licensjakten mot varg och mycket mer. Det är stimulerande att föreningen
växer och vi gör mycket nytta, i kretsar, länsförbund och i nätverken.
Tack för allt engagemang och all verksamhet vi haft under året! Låt oss
hoppas att 2017 fortsätter likadant! Välkommen att vara med du också!
Mattias Ahlstedt, länsordförande
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Bilaga mediamedverkan
Datum
1 jan

7 jan
8 jan
12 jan

13 jan

13 jan

15 jan

16 jan

19 jan

22 jan
26 jan
27 jan

2 feb

2 feb

3 feb

3 feb
10 feb

10 feb
11 feb

16 feb

Rubrik
Debatt: Internationellt samarbete har gett resultat
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-internationelltsamarbete-har-gett-resultat
Lågt oljepris fara för klimatavtalet
http://www.dt.se/allmant/inrikes/lagt-oljepris-fara-for-klimatavtalet
Vargjakten skapar konflikt http://dalabygden.se/2016/01/vargjakten-skaparkonflikt/
Debatt: Efter klimatavtalet – det behövs nu
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-efter-klimatavtalet-detbehovs-nu
Debatt: Tillbaka till skolbänken för Ulf Berg (M) i vargfrågan
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-tillbaka-till-skolbankenfor-ulf-berg-m-i-vargfragan
Debatt: Öka miljökunskaperna bland Dalarnas småföretag
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-oka-miljokunskapernabland-dalarnas-smaforetag
Replik om vargjakten: Naturskyddsföreningen kramar EU för att stoppa
riksdagen http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/replik-omvargjakten-naturskyddsforeningen-kramar-eu-for-att-stoppa-riksdagen
Debatt: Klimatsmarta förpackningar kan ge stora utsläppsminskningar
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-klimatsmartaforpackningar-kan-ge-stora-utslappsminskningar
Fullsatt när APU intog biblioteket
http://avestatidning.com/sokresultat?q=Naturskyddsföreningen
Dalarna&sorting=publishdate:DESCENDING
Nästa steg för klimatet: ekofika
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/nasta-steg-for-klimatet-ekofika
Avverkning ska locka rödlistad hackspett tillbaka till södra Dalarna
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/nasta-steg-for-klimatet-ekofika
Uppmaning till Svenska Jägarförbundet och Jägarnas riksförbund
http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/uppmaning-till-svenskajagarforbundet-och-jagarnas-riksforbund
LIVE-TV: Exploderar vargstammen i Rättvik? Vargens närvaro på
landsbygden debatteras i Rättviks kulturhus
http://www.dt.se/allmant/dalarna/live-tv-exploderar-vargstammen-i-rattvikfolj-debatten-i-kulturhuset-pa-dt-se-just-nu
TV Bråk inom Naturskyddsföreningen under debatten
http://www.dt.se/dalarna/rattvik/tv-brak-inom-naturskyddsforeningen-underdebatten
Debatt: EU:s vapendirektiv hotar den svenska jakten
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-eu-s-vapendirektivhotar-den-svenska-jakten
Vi måste se vargen för vad den är http://www.dt.se/opinion/ledare/lisamagnusson-vi-maste-se-vargen-for-vad-den-ar
Fortsatt strid om vindpark på Gyllbergen-länsstyrelsen och fågelvänner
överklagar senaste domen
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-eu-s-vapendirektivhotar-den-svenska-jakten
Nytt klimatmål kritiseras
http://www.dt.se/allmant/inrikes/nytt-klimatmal-kritiseras
Debatt: Centerpartiet spär på myter om nya vapendirektivet
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-centerpartiet-spar-pamyter-om-nya-vapendirektivet
En utflykt med glada vandrare, en yster hund och tretåiga hackspettar
http://www.dalademokraten.se/dalarna/leksand/en-utflykt-med-glada8

Media
DD

MT
Dalabygden
DD

DD

DD

DD

DD

Avesta Tidning

DD
DD
DD

DT

DT

DD

DT
DD

MT
DD

DT

vandrare-en-yster-hund-och-tretaiga-hackspettar
Var är den hållbara livsmedelsstrategin?
http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/var-ar-den-hallbaralivsmedelsstrategin
1 mar
Fortsatt strid om tätortsnära skog:” Stoppa avverkningen”
http://www.dalademokraten.se/dalarna/gagnef/fortsatt-strid-om-tatortsnaraskog-stoppa-avverkningen
2 mar
”Resurserna är knappa”
http://www.dalademokraten.se/dalarna/gagnef/resurserna-ar-knappa
8 mar
De vill skapa jättelikt ” skogsrike ” – tre kommuner påverkas
http://www.dalademokraten.se/dalarna/borlange/de-vill-skapa-jatteliktskogsrike-tre-kommuner-paverkas
8 mar
Naturvänner vill ha utökat skydd runt Gyllbergen
http://www.dt.se/dalarna/borlange/naturvanner-vill-ha-utokat-skydd-runtgyllbergen-lobbyverksamhet-ar-vart-huvudvapen
9 mars De försöker rädda livet på grödorna
11 mars Naturskyddsföreningen i Mora växer mest i Sverige
http://www.dalademokraten.se/dalarna/mora/naturskyddsforeningen-i-moravaxer-mest-i-sverige
24 mars Ny vägkorridor för E 45:an genom Vångsgärde och Holen
http://www.dt.se/dalarna/orsa/ny-vagkorridor-for-e-45-an-genomvangsgarde-och-holen
5 april
Naturskyddsföreningen har aldrig varit större
http://dalabygden.se/2015/04/naturskyddsforeningenhar-aldrig-varit-storre/
14 april Klädbytardagen Säter
15 april Att byta kläder med varandra spar på vår miljö
http://www.dt.se/dalarna/falun/att-byta-klader-med-varandra-spar-pa-varmiljo
16 april Stort intresse för att byta kläder http://www.dt.se/dalarna/mora/stort-intressefor-att-byta-klader
18 april Klädbytardagen
18 april Många bytte kläder
19 april Hellre kvalitet än ökad produktion http://www.dt.se/opinion/debatt/hellrekvalitet-an-okad-produktion
27 apr
Gamla kläder får nytt liv http://dalabygden.se/2016/04/gamla-klader-far-nyttliv/
29 april Naturskyddsföreningen försöker rädda livet på grödor
http://www.dt.se/sok?q=Naturskyddsf%C3%B6reningen
16 maj
I Emmas värld får djuren en ny chans http://www.gd.se/opinion/debatt/raddaden-svenska-maten-1
16 maj
Pingstaftonvandring hölls mellan Solvarbo och Säter-…
http://www.dt.se/dalarna/sater/pingstaftonsvandring-holls-mellan-solvarbooch-sater-festplatsen-var-malet
16 maj
Många morgonpigga vandrare på Fågelskådningens dag
http://www.dt.se/dalarna/vansbro/manga-morgonpigga-vandrare-pafagelskadningens-dag
20 maj
Nya Avestabor gick på naturvandring
http://avestatidning.com/nyheter/nyheter/1.3887759-tv-nya-avestabor-gickpa-naturvandring
23 maj
Vill uppmärksamma cykelns dag i Smedjebacken
http://www.dt.se/dalarna/smedjebacken/vill-uppmarksamma-cykelns-dag-ismedjebacken
27 maj
Ja till bergtäkt i Lima trots protesterna
http://www.dalademokraten.se/dalarna/malung-salen/ja-till-bergtakt-i-limatrots-protesterna
29 maj + Sweet Dreams- för en hållbar utveckling
15 juni
http://www.dalademokraten.se/dalarna/orsa/sweet-dreams-pa-roda-kvarn-foren-hallbar-utveckling
31 maj
Orsa skogsgrupp kräver inventering av skyddsvärd skog
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http://www.dalademokraten.se/dalarna/orsa/orsa-skogsgrupp-kraverinventering-av-skyddsvard-skog
Malung värd för Nordens största miljöarrangemang för unga
http://www.dt.se/dalarna/malung-vard-for-nordens-storstamiljoarrangemang-for-unga
Naturnatten Lillian LS
Malung är årets värd för Miljötinget
Fäbodar för framtiden Mattias A
Vilda blommornas dag på söndag
http://www.dalademokraten.se/allmant/vilda-blommornas-dag-pa-sondag
Orsa skogsgrupp kräver inventering av skyddsvärd skog
http://www.dalademokraten.se/dalarna/orsa/orsa-skogsgrupp-kraverinventering-av-skyddsvard-skog
Nya gruvor i Dalarna kan orsaka enorma miljökostnader
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/nya-gruvor-i-dalarna-kanorsaka-enorma-miljokostnader
Naturskyddsföreningen kräver stopp för brunkolsförsäljningen
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/nya-gruvor-i-dalarna-kanorsaka-enorma-miljokostnader
Bucht, sluta undergräva vegovågen
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/bucht-sluta-undergravavegovagen
Buskresa väntas i höst http://dalabygden.se/2016/06/buskresa-vantas-i-host/
Jägarförbundet tar största biten av viltvårdsfonden
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/bucht-sluta-undergravavegovagen
Utflykt Mockalberget Leksand
http://www.dt.se/taggat/Naturskyddsf%C3%B6reningen%20Leksand
Låt Sveaskog syssla med naturvård
http://www.dalademokraten.se/sok?q=Naturskyddsf%C3%B6reningen
Ang Classic Car Week Margareta W
Varglaven stoppar skogsavverkningen
http://www.dalademokraten.se/sok?q=Naturskyddsf%C3%B6reningen
Naturskyddsföreningen värnar om Dalarnas vackraste ängar
http://www.dt.se/dalarna/falun/naturskyddsforeningen-varnar-om-dalarnasvackraste-angar
Nytt naturreservat-scouterna får fortsätta sin verksamhet
http://www.dt.se/dalarna/rattvik/nytt-naturreservat-scouterna-far-fortsattasin-verksamhet
Overshoot day Mattias A
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6490478
Fältbiologernas sommarläger, Falun
Häckningsrekord bland havsörnar
http://www.dt.se/allmant/inrikes/hackningsrekord-bland-havsornar
Debatt: Hjälp oss att uppnå ett giftfritt båtliv
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/hjalp-oss-att-uppna-ettgiftfritt-batliv-1
Kusinerna vid Risåsa blev årets ängsbrukare
http://www.dalademokraten.se/dalarna/kusinerna-vid-risasa-blev-aretsangsbrukare
En bushresa för landsbygdens framtid
http://www.dalademokraten.se/dalarna/rattvik/en-bushresa-for-landsbygdensframtid
Bushresa lyfter viktiga frågor kring Dalarnas framtid
http://www.dalademokraten.se/dalarna/rattvik/bushresa-lyfter-viktiga-fragorkring-dalarnas-framtid
Bushresan Lillian LS
Miljömärkt minskar farliga kemikalier i badrumsskåpen
http://www.dalademokraten.se/dalarna/borlange/miljomarkt-minskar-farliga10
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kemikalier-i-badrumsskapen
Bolag vill bygga115 vindkraftverk- Naturskyddsföreningen överklagar
tillståndet http://www.dalademokraten.se/naringsliv/bolag-vill-bygga-115vindkraftverk-naturskyddsforeningen-overklagar-tillstandet
Vi vill ha hit tyska naturturister inte få naturens pärla förstörd
http://www.dt.se/dalarna/rattvik/vi-vill-ha-hit-tyska-naturturister-inte-fanaturens-parla-forstord
De vill öka medvetenheten kring hållbarhet
http://www.dt.se/dalarna/falun/de-vill-oka-medvetenheten-kring-hallbarhet
Miljömärkt minskar farliga kemikalier
Tramptur runt Orsasjön och jakt på energitjuvar
http://www.dalademokraten.se/dalarna/mora/tramptur-runt-orsasjon-och-jaktpa-energitjuvar
Naturskyddsföreningen sätter käppar i hjulet för Sälens flygplats
http://www.dalademokraten.se/dalarna/malung-salen/naturskyddsforeningsatter-kappar-i-hjulet-for-salens-flygplats-overklagar-bergtakt
Insändare; Idag är internationella cykeldagen!
http://www.dt.se/opinion/insandare/i-dag-ar-internationella-cykeldagen
Vattenkraftens stora miljöskador ska minskas med nytt miljonprojekt
http://www.dalademokraten.se/dalarna/vattenkraftens-stora-miljoskador-skaminskas-med-nytt-miljonprojekt
Insändare; Ditt matval påverkar miljön
http://www.dt.se/opinion/insandare/ditt-matval-paverkar-miljon
Debatt; Falun måste bli vassare i klimatarbetet
http://www.dt.se/opinion/debatt/falun-maste-bli-vassare-i-klimatarbetet
Naturskyddsföreningen kämpar mot farliga ämnen i skönhetsprodukter
http://www.dalademokraten.se/dalarna/mora/naturskyddsforeningenskampar-mot-farliga-amnen-i-skonhetsprodukter
Vargjakten överklagas-jaktbasen; En cirkus
http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/gavle/flera-foreningar-overklagarvargjakten-finns-andra-lampligare-losningar
Naturskyddsföreningen överklagar vargjakten
http://www.dalademokraten.se/dalarna/naturskyddsforeningen-overklagarvargjakten-lansstyrelsen-gar-emot-sin-egen-jurist
Jakt på varg överklagas http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/vargjaktoverklagas
So(l)cialisten och journalisten Johan Ehrenberg föreläste för ett…
http://www.dt.se/dalarna/falun/so-l-cialisten-och-journalisten-johanehrenberg-forelaste-for-ett-fullsatt-stadsbibliotek-i-falun
Naturskyddsföreningen: gör Venjans skogsrike till naturreservat
http://www.dalademokraten.se/dalarna/mora/naturskyddsforeningen-gorvenjans-skogsrike-till-naturreservat
Johan Ehrenberg om solel
http://www.dt.se/dalarna/falun/so-l-cialisten-och-journalisten-johanehrenberg-forelaste-for-ett-fullsatt-stadsbibliotek-i-falun
Naturskyddsföreningen vill skydda Harrys ravin, norr om Enviken
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/naturskyddsforeningen-villskydda-harrys-ravin-det-ar-som-en-svensk-regnskog
Holmqvist (MP) om Harrys ravin: Jag tycker det är ett bra förslag
http://www.dalademokraten.se/allmant/holmqvist-mp-om-harrys-ravin-jagtycker-att-det-ar-ett-bra-forslag

DD

DT

DT
DD
DD

DD

DT
DD

DT
DT
DD

Avesta Tidning

DD

SVT Dalarna
DT

DD

DT

DD

DD

Skyddsjakt på varg ska pågå ytterligare tolv dagar
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http://www.dalademokraten.se/dalarna/leksand/skyddsjakt-pa-varg-ska-pagaytterligare-tolv-dagar
Naturskyddsföreningen: Gör Venjans skogar till naturreservat
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http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=161&date=2016-11-05
Licensjakten är inte befogad
Malin har bevarat ursprunget i det gamla timmerhuset från Kättsjön
http://www.dalademokraten.se/bostadspuls/malin-har-bevarat-ursprunget-idet-gamla-timmerhuset-fran-kottsjon-1
Det som pågår i Dalarna är skogsmissbruk
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/det-som-pagar-i-dalarna-arskogsmissbruk
Ingen av riksdagspartierna uppnår klimatmålen
http://www.dt.se/allmant/inrikes/tar-tid-att-vanda-en-supertanker
Black Friday och Köpfria Dagen, Mattias A
Om kött http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/kejsarens-gamlakott
Debatt; Skog och klimat
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/ministrarna-missar-svarmalkonflikt
Pelle Florell miljöpristagare http://www.dt.se/dalarna/gagnef/tradkramarekramad-av-gagnefs-politiker
Ja till licensjakt http://www.dt.se/dalarna/nytt-ja-till-licensjakt-pa-varg-3
Då drar vargjakten igång http://www.dt.se/dalarna/da-drar-vargjakten-igangi-dalarna
Nej till bygge Gagnef http://www.dt.se/dalarna/gagnef/naturvarden-nobbardemensboende-vid-nassjon-forkasta-forslaget
Kalavverkning Torråsen http://www.dalademokraten.se/dalarna/orsa/korsnaskalavverkade-i-torrasens-vardekarna
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Bilaga skrivelser (ett urval)
Datum
4 jan

In/ut Från/till
In
wpd

12 jan
12 jan
15 jan
18 jan
19 jan
21 jan

In
In
In
In
Ut
In

Skogsstyrelsen
Länsstyrelsen
Sweco Energuide AB
Länsstyrelsen
Media
Vargsymposiet

4 feb
8 feb
15 feb

In
In
In

Mora kommun
Trafikverket
Länsstyrelsen

25 feb

Ut

25 feb
26 feb

In
In

Miljönämnden i Gagnefs
kommun
ÅF
Länsstyrelsen

26 feb
28 feb

In
In

Mora kommun
Länsstyrelsen

29 feb
11 mar
15 mar
23 mar

Ut
In
In
In

Sweco AB
Mora Kommun
Svea hovrätt
Trafikverket

Angående
Vindkraft Broboberget/Lannaberget,
Rättvik/Ovanåker
Miljömålsuppföljning Levande skogar i Dalarna
Naturreservat Svartån, Avesta
Kraftledning Sälen-Tandådalen, Malung-Sälen
Skötselplan Tandövala naturreservat
Debattartikel Eko-fika
Inbjudan Vålådalen 7-9 mars
Planbesked industriområde Färnäs Mora
Ändra vägars bärighet, Dalarna
Lakobergets och Lollansbergets
Naturreservat/Vansbro
Skydd av tätortsnära skog i Sifferbo
Samrådsunderlag grustäkt Mora och Älvdalen
Remiss, nytt naturreservat Lejberget Ludvika
kommun
Samråd planprogram för Broåkern, Mora
Beslut om två nya naturreservat, FåsmyrMörkloksmyren och Karlsmyren i Mora
kommun
Ny kraftledning Sälenfjällen
Samråd, Grönstrukturplan Mora tätort
Mål nr M 964-16 Vindkraft Gyllbergen
Remiss Vägplan Blge-Djurås
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Åtgärd
*
Mail skogsnätverk
*
*
*
Mail
rovdjursnätverk
*
*
*

*
*
*
*

*
*

4 apr

In

4 apr
1 apr

In
In

Trafikverket

Fastställd vägplan, gång och cykelväg,
Kråkberg, Mora
Trafikverket
Remiss vägplan E16/väg 70 Blge-Djurås
Stadsbyggnadsförvaltning Remiss - samråd - Planprogram för
en Mora kommun
Strandenområdet, Mora
Stadsbyggnadsförvaltning Remiss-Granskning, Detaljplan för Kyrkogatans
en Mora Kommun
norra del, Stranden 35:1 m.fl. Mora
Norske Veritas
Synpunkter FSC Boliden
Länsstyrelsen
Remiss revidering av Drevfjällens naturreservat

*

Bergsstaten

Undersökningstillstånd olja och gas i
Siljansringen, Igrene

*

Kraftledning Idre Fjäll

*

1 apr

In

7 apr
11 apr

In
In

15 apr

15 apr

In
via
MT
In

18 apr

In

22 apr
2 maj

In
In

Energimarknadsinspektio
nen
Mark- och
miljödomstolen
Trafikverket
Mora kommun

2 maj

In

Länsstyrelsen

2 maj

Ut

30 maj

In

9 maj
19 maj

In
Ut

Stadsbyggnadskontoret
Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Malung-Sälens Kommun
Trafikverket
Länsstyrelsen

23 maj
28 maj

Ut
In

15 jun
8 jul

In
In

20 jul

In

4 aug

Ut

31 aug

In

12 sep

In

13 sep
3 okt

In
In

14 okt

In

28 okt
7 nov

Ut
In
Ut

14 nov

In

16 nov

In

16 nov

In

*
*
*
*
*

Kammarkollegiets yttrande, Ejforsen
Hastighetsbegr. Väg 68, Avesta
Förslag, nytt konstsnösystem i Hemus
Skidstadion Mora
Beslut och skötselplan naturreservatet
Kanaberget, Ludvika
Yttrande Airport Center, Malung-Sälen

Antagande av detaljplan Mobergskölen Sälens
Flygplats
Gång- och cykelbro Sellnäs, Borlänge
Begäran om inventering och skydd av skog norr
Torsmo, Orsa, Dalarna
Länsstyrelsen
Remiss Drevfjällen
Mark-och miljödomstolen Upphävande av överklagan täktverksamhet,
Lima Malung-Sälen
Statistiska Centralbyrån
Organisationers ekonomi 2015
Länsstyrelsen
Inventering av skogshöns i Tandövala
naturreservat, Malung-Sälen
Trafikverket
Info.brev Projekt väg E 45 Vattnäs-Trunna,
Mora
Miljöprövningsdelegation Överklagan vindkraft Ore Skogsrike
en, Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Remiss bildandet av reservaten Åkersmyra &
Reptjärnsberget, Borlänge
Länsstyrelsen
Nya naturreservat i Ludvika kommun,
Kullerbergen,Lejberget
Länsstyrelsen
Beslut om naturreservat Avesta, Svartån
Länsstyrelsen
Beslut samt skötsel- och bevarandeplan
Sälsflottens Naturreservat i Vansbro o Gagnef
Länsstyrelsen
Remiss av beslut inför bildandet av
naturreservatet Länsmansberget, Malung-Sälen
Förvaltningsrätten Luleå Överklagande licensjakt varg Orsen
Förvaltningsrätten Luleå Avslag inhibition vargjakt
Skogsstyrelsen
Begäran om skydd Venjans Skogsrike
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Remiss bildande av Tallbergsklittens
naturreservat i Falu kommun
Länsstyrelsen
Remiss Förslag till beslut skötsel- och
bevarandeplan Hornbobrändans naturreservat
Falu kommun
Länsstyrelsen
Remiss Förslag till beslut för naturreservaten
Långön Falu kommun, Skärklacken Gagnefs
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Besvarat 20160801
*
*

*
*
*
*
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Rovdjursnätverket

*
*

*

22 nov

In

Länsstyrelsen

8 dec
14 dec

In
In

Trafikverket
Miljö- och energidep

21 dec

In

Länsstyrelsen

21 dec

In

Länsstyrelsen

27 dec

In

Kammarrätten

kommun
Avslag på överklagande licensjakt på varg,
Orsenreviret
Fastställd vägplan Färnäs, Mora
Ang vindkraftens negativa påverkan på
rovfåglar
Bildande av naturreservat Åkersmyran och
Reptjärnsberget, Borlänge
Bildande av naturreservat Länsmansberget,
Malung-Sälen
Avslag överklagande vargjakt

* = Meddelat berörd krets
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