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Gävle-Dala-Natur
Viva Vatten!
Reg träff Dalarna och Gävleborg
21 jan FALUN Studiefrämjandet, Falun kl 10-16
Våra grunda vatten – havsvikar, sjöar och åar – hör till Sveriges mest artrika livsmiljöer. Men tyvärr
hotas dessa miljöer av mänsklig påverkan som vattenkraftdammar, bryggor och muddring. Övergödning, försurning och miljögifter i hav och sjöar är storskaliga miljöproblem som kräver nationella och
internationella lösningar. I Viva vatten-projektet vill vi, som kontrast till detta, lyfta småskaliga åtgärder som man faktiskt kan genomföra med relativt enkla medel för att förbättra vattenmiljön.
Inom Viva vatten-projektet tar vi fram förslag på konkreta,
handfasta metoder för de som vill engagera sig och arbeta för
friskare vatten och ökad biologisk mångfald i sina lokala sjöar,
rinnande vatten eller havsområden.
Vi vill:

Vill du arbeta med lokala vattenmiljöfrågor eller
t ex ordna en vattendag för allmänheten? Välkommen
till denna inspirationsträff! Mia Svedäng från rikskansliet
och länsstyrelsen Dalarna medverkar.

Foto: Ola Runfors

• Öka det lokala engagemanget
• Inspirera till att agera lokalt
• Ge konkreta tips på åtgärder
• Lyfta goda exempel

Anmälan senast 15 jan via http://alturl.com/743nn
Läs mer på https://havsnatverket.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/intresserad-av-att-arbeta-med-vattenfragor/

Skriv en motion!

Skogsträffar

Vad vill du påverka och förändra i Naturskyddsföreningen? Skriv en motion till riksstämman i
Uppsala 15-17 juni 2018. Maila senast 31 januari
till motioner2018@naturskyddsforeningen.se.

1-3 dec, Örebro
Nationell träff för skogsnätverket. Anmälan via
http://alturl.com/3jtt6 Kostnad end. 50% av resan.

Om det enbart gäller regionala frågor/ditt länsförbund kan du maila till kansli.gavledala@
naturskyddsforeningen.se senast 28 februari.

10 feb, Bollnäs
Information om skogsgruppen Gävleborgs sprudlande arbete, visning av bilder m.m. Anmälan
senast 4 feb via http://alturl.com/98bky

Mer eko - bättre för hälsa och miljö
Det är glädjande att konsumtionen och efterfrågan på
ekologisk mat ökar. Konsumenterna visar tydligt vad
de vill ha och hur de vill att den svenska matproduktionen ska bedrivas.
Skördarna blir lite lägre i ekologisk odling, liksom
avkastningen inom vissa delar av animalieproduktionen. Det är kanske sant? Men räknar man på hur
mycket insatsmedel i form av handelsgödsel, kemiska
bekämpningsmedel, importerat kraftfoder m.m. som
krävs i konventionell kontra ekologiskroduktion är jag
övertygad att man får ett bättre utnyttjande av insatt
energi (kwh) i den ekologiska.
Det hävdas mycket ofta att dieselförbrukningen är
högre i ekoproduktionen. När vi under vår aktiva tid
som lantbrukare gick över till Krav och eko såg vi att
så inte var fallet. Vad vi däremot såg var att den biologiska mångfalden ökade på fälten och djuren blev
friskare!
80% av Europas insekter har försvunnit, delvis p g a
miljögifter. WHO anser det klarlagt att det är mycket
troligt att glyfosat, som är den största ingrediensen i
Roundup, är cancerframkallande och vill ha ett totalförbud. Många fler giftiga bekämpningsmedel borde
förbjudas. Glyfosat och andra kemiska bekämpningsmedel används inte i ekologisk odling.

Miljövänliga Veckan
Årets stora grej under Miljövänliga Veckan var
”Tvålutmaningen” där företag utmanades att
välja och marknadsföra miljömärkt tvål - Svanen
och Bra Miljöval.
Många kretsar gick runt till kaféer, gym, bad etc,
hade infobord på stan, ordnade föreläsningar och
utställningar m.m. Vi skrev också en debattartikel om tvål.
Hotell Dalecarlia i Tällberg bad oss ha information om kampanjen ”Fräsch på riktigt”. Roligt!

Frågan om glyfosat skulle fasas ut från matproduktionen inom EU har varit livligt diskuterad. Sverige
ville tillåta det i 10 år till. Nu blev det inte så eftersom
många länder ville ha en snabbare utfasning.
Det finns politiker i vårt land som tycker att Sverige
har ”världens miljövänligaste konventionella jordbruk”. Men de sålda bekämpningsmedlen i Sverige
räcker till att spruta varje hektar 2,5 ggr!
Idag importeras en stor del av de ekologiska livsmedlen fast det går mycket bra att odla dem här. Det är
stor brist på svenska ekologiska livsmedel och därför
borde näringen uppmana fler lantbrukare att ställa om
till ekologisk produktion!

Anders Munters, tidigare ekobonde & länsordförande

Havsnätverksträff
25 nov Stockholm Rikskansliet, Åsög. 115, kl 10-16
Tema marint skydd och havsplanering. Det bjuds på lunch och fika. Ersättning utgår för resa och även
boende i de fall där resan måste ske dagen innan för att hinna fram i tid till träffen.
Anmälan snarast till havsnatverket@naturskyddsforeningen.se eller på 08-702 63 16.

Stöd Berguv Nord

Ledarutveckling Steg 1 guide

Resultatet för Gävleborg i år blev 7 ungar. Två
märktes i samband med inspelningen av Wild
Kids på Järvzoo.

Kursen är speciellt framtagen för dig som leder
aktiviteter utomhus. Den genomförs under en
dag och med ca 3 timmars hemuppgifter. Häftet
"Guiden för naturguiden", lunch och fika ingår i
den kostnadsfria kursen.

Berguven i det vilda har det svårt. Uppfödning,
utsättning, inventeringar och information behövs
fortsatt. Stöd gärna Berguv Nord: ekonomiskt bg
552-8229 eller genom praktiska insatser.
Arne Nordström, ordförande 070-347 59 23

Boktips:

"Tall - en tallrik biologisk mångfald"
En ny vacker bok av Bengt Ehnström, från Nås
i Dalarna, med illustrationer av Martin Holmer.
Tidigare finns böcker om sälg, asp och björk.

Anmäl intresse till marianne.sellner@studieframjandet.se, 0247-131 35.

Miljötinget
Sveriges unga FN-delegat Björn Fondén väckte
verkligen ungdomarnas engagemang genom att
berätta om sin resa från att ha startat en miljögrupp på sin skola till att prata i FN. Han exemplifierade också med två unga tjejer på Bali som
radikalt minskat plastanvändningen och Fältbiologernas mångåriga kamp för Ojnareskogen på
Gotland.
Meteorologen Madeleine Vestin föreläste om
klimatförändringarna och det hände en massa
annat kul. Workshopen där vi gjorde läppbalsam,
deo, body butter, sugar scrub och torrschampo
uppskattades verkligen.

Tillverka ditt eget lieorv
Vill du också ha ett lieorv som är anpassad efter
dig? Och som du tillverkat själv? Vi håller på att
undersöka om det finns intresse för att anordna
en slöjdkurs där man får tillverka sitt eget lieorv.
Är du intresserad av det? Hör av dig till kansliet
på kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Meddela din e-postadress!
Har du inte fått någon e-post från din krets/länsförbund det senaste året? Önskar du få löpande
information om aktiviteter som ordnas av kretsen/länsförbundet? Lämna då en aktuell e-postadress till medlem@naturskyddsforeningen.se
Tack till alla som har skickat e-postadress som svar på SMS-utskicket vi gjort!

Axmar Bruk - värt att bevara

Ändå hugger man....

Skogsgruppen Gävleborg har vid två tillfällen
gjort fältbesök i en del av avverkningsanmälan
och funnit en mängd skyddsvärda arter och
vacker tillgänglig skogsmiljö i nära anslutning
till Axmar Bruk som är ett kulturreservat. Vid
kusten finns också Axmar naturreservat och det
marina reservatet Axmar Blue Park.

Sveaskog har avverkat en skyddsvärd skog vid
Brännvinsberget strax norr om Furudal i Rättviks
kommun. I skogen fanns 40 olika rödlistade arter
och signalarter.

Om det rika skogsområdet skyddas så ger det ett
fantastiskt komplement för upplevelserna i området – förutom naturens rätt i sig själv.
Naturskyddsföreningen föreslår att Skogsstyrelsen utför en nyckelbiotopsinventering så att de
höga naturvärdena kan bekräftas och lämpliga
åtgärder för att skydda dem vidtas.

Avverkning av nyckelbiotop Enviken stoppad
En skog norr om Enviken klassades som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Men den avverkades av
ett miljöcertifierat bolag. Enligt Envikens besparingsskog skedde ett missförstånd. Uppemot 4
hektar skog avverkades innan Naturskyddsföreningen fick stopp på avverkningen och Skogsstyrelsen märkte upp nyckelbiotopen.

Begäran om reservat Hillersboda
Ett ca 25 ha stort område vid Hillersboda, Svärdsjö i Falu kommun, är det sista området med
gammal skog i området. I större delen av skogen
har inga eller mycket få skogliga åtgärder gjorts
på mycket länge. Bl a hittade vi rynkskinn, kötticka och ullticka, samt rikligt med knärot och
garnlav. Det är bitvis mycket gott om stående och
död ved i olika nedbrytningsstadier och storlekar.
Stoppa det omedelbara hotet om avverkning och
bilda ett reservat av skogen nu!

– Ett självklart område att skydda. Det hävdade
vi redan 2013, säger Margareta Wikström, ordförande i Rättviks Naturskyddsförening.
Trots samråd och besök på platsen med Sveaskog
avverkades området.
– Vi är chockade. Aldrig trodde någon att ett miljöcertifierat (FSC) skogsbolag skulle avverka en
så skyddsvärd skog. Och den här gången är det
inte frågan om ett så kallat misstag.
– Ägardirektiven för Sveaskog behöver ändras
och här måste våra politiker sätta ner foten.
Staten ska vara en förebild och Sveaskog måste
skydda alla skogar med höga biologiska värden.
Ett enkelt beslut av regeringen kan utan kostnader i budgeten kraftig öka miljöhänsynen.
Läs mer i rapporten ”Ändå hugger man… Rapport
från Ore Skogsrike 2017 med en analys av Sveaskogs naturvårdsambitioner” av Sebastian Kirppu, Helena Björnström och Bengt Oldhammer på
Dalarnas hemsida.

Fin skog i Finnfara
På halvön mellan sjön Flugen och Storflugen vid
Finnfara söder om Bollnäs finns flera fina avverkningshotade nyckelbiotoper. Vi bedömer att hela
halvön är av sådan karaktär att den är värd att
bevara.
Vid inventeringar har vi bl a funnit blackticka,
rynkskinn, aspgelélav, gränsticka, lunglav och
knärot (ca 100 ex).
Vi hemställer att länsstyrelsen vidtar adekvata
åtgärder så att värdefull natur inte hotas.

Till minne av Anders Delin

Så liten plats en människa tar på jorden. Mindre
än ett träd i skogen. Så stort tomrum han lämnar
efter sig. En hel värld kan inte fylla det.

/Ingrid Arvidsson
Till minne av Thorild Dahlgren

Anders Delin, som var den som för länge sen tog
initiativ till Gävleborgs skogsgrupp, Forskningsresan och på senare tid Hälsinglands flora, har
avlidit. En fin minnesstund hölls vid Hylströmmen.
”Sorg och saknad är de första känslorna. Jag har
mött Anders många gånger både som byråkrat
och under senare tid som ideellt arbetande. Jag
har alltid haft den största respekt för hans kunnande och engagemang. Det blir ett stort tomrum
nu. Det blir också tankar kring Lotta och Ellinor
och andra i den närmaste familjen. Vårt bästa
sätt att hedra hans minne är att fortsätta arbetet
för att skydda de sista skogarna med höga naturvärden.”
/Stig Hammarsten
På ”Skydda skogens” hemsida har Viktor Säfve
och Thomas Tidholm skrivit en fin runa över Anders: http://skyddaskogen.se/sv/
Peter Ståhl har skrivit en minnesruna på http://
gavleborgsbotaniskasallskap.se/

Thorild var en förebild för mig och för många andra. Med sitt milda väsen förde han med skärpa
och gedigen kunskap fram sina argument mot
kärnkraft och kärnvapen, kämpade mot orättvisor och för en bättre miljö och en bättre värld.
Både otålig och förnöjsam på samma gång var
han en förebild för oss alla. Vi får fortsätta att
hylla livet som Thorild gjorde. Fortsätta kämpa
för vår planet, för människor, djur och miljö. Thorild, tack för den du var, tack för allt du gav.
/Inger Schörling

Bussresan till Hamra
40 personer från Dalarna och Gävleborg samlades
upp i bussen.
Vi började med lunch på vackra Fågelsjö Gammelgård. Sedan bar det ut i skogen under ledning
av Stefan Olander.
Hamra är en tallurskog, där ingen yxa eller såg
varit. En av höjdarupplevelserna var de tre lavskrikorna som ungefär halva gruppen hade förmånen att få syn på i trädtopparna.
Efter en fikastund bar det av till Börningsbergets
naturreservat. Där var miljön mer fuktig med
stora granar.
Skogsmuséet ute under tak fascinerade oss också
med sina enorma timmerlass och gamla redskap
bland annat.
Läs hela referatet på resp. länsförbunds hemsida.
Till våren räknar vi med att ordna en ny bussresa
- håll utkik!

Varför gräver Damberg när utsläppen från
flyget ska minska?
Minister Damberg har tagit det första spadtaget
för den nya flygplatsen i Sälen, trots att hanteringen av tillståndet inte är avslutad!
Naturskyddsföreningen i Dalarna har överklagat
beslutet. Exempel på de formella fel som begåtts:
1. Transportstyrelsen har skickat ett dokument
på remiss som anges som en komplettering. Själva ansökan ingick inte.
2. Transportstyrelsen har bara remitterat till
Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Dalarna och
Malung-Sälens kommun. Inte – som den borde –
till Trafikverket, Luftfartsverket, kommuner och
flygplatser, Region Dalarna, Naturvårdsverket, andra trafikoperatörer och ideella föreningar.
3. I remissbrevet citeras luftfartslagen, men inte
alla krav som lagen ställer.
4. Beslutet borde innehålla information om hur
man kan överklaga. Det saknas.
5. Transportstyrelsen har inte kungjort beslutet.
Det har därför varit näst intill omöjligt överklaga.
Trafikverket har kommit fram till att projektet är
så olönsamt att mer än hela investeringsbeloppet, inkl skattebetalarnas bidrag på 250 miljoner,
går förlorat.
Vi kommer även att överklaga när de ansöker om
förlängt miljötillstånd.

Ringmärkning av fåglar i Falun
I höstas var vi några tappra Natursnokar med föräldrar som träffades på Ingarvstippen uppe vid
gruvan i Falun. På tippen växer sly och mycket
höga växter, som fröätande fåglar gillar. Vår guide
Gittan Matsson hade varit där mycket tidigare
och satt upp fångstnäten. Hon kom med mängder av tygpåsar med fåglar i. Nu blev det bråttom
att märka, mäta, väga och släppa ut alla fåglarna
innan näten måste vittjas (tömmas) på nytt.
Det var många arter vi kunde studera på nära
håll: talgoxe, blåmes, gärdsmyg, gransångare,
lövsångare, ärtsångare, järnsparv, sävsparv och
rödhake. Gittan satte en ring på fågelns ben,
märkt med år och plats, mätte vingpennorna, kollade magens fettlager (det ska vara rejält nu före
vintern eller flytten) och vägde slutligen fågeln.
En tätting väger mellan 5 och 12 gram. Det känns
inte som något alls när man håller den i handen.
När fågeln släpps flyger den iväg med väldig fart.
Visste ni förresten att den lilla gulliga blåmesen
är en riktig arg en. Det är den enda småfågel som
bits när man håller i den! Och det känns!
Vi hade en mycket rolig, intressant och lärorik
förmiddag tillsammans med Gittan!
Eva
Snokledare i Falun

Debattartikel vattenkraft
De flesta svenska vattenkraftverk bedrivs med
gamla, ibland hundraåriga, tillstånd som inte har
moderna miljövillkor såsom krav på fiskvandringvägar. Efter flera års dialog mellan kraftbolag,
miljöorganisationer och myndigheter finns nu
dock äntligen ett lagförslag från regeringen som
säkerställer prövning av alla kraftverk mot miljöbalkens hänsynsregler.
Det är bra. Då kanske vi slipper surdegar och
konflikter som i Ejforsen, som på nytt hotas. Vi
uppmanar nu alla att ställa sig bakom detta nya
lagförslag.
Läs hela debattartikeln på Dalarnas hemsida.

Ringmärkning.
Foto: Eva Bååth Holmqvist

Vacker mosskorg på en
annan Natursnoksaktivitet i
Falun.
Foto: Jessica Olofsson

Inventeringskurs Järvsö

Vi blev totalt 16 personer som i vackert väder
besökte tre lokaler runt Järvsö. Vi hade trevlig
samvaro på Helsingegården och Magnus Andersson visade en del bilder på arter på kvällen.
Artfynden lades in på Artportalen och förs vidare
till skogs- och länsstyrelsen. Vilken fin helg vi
fick - upplevelserik natur, god mat och fin gemenskap!

Tankesmedja friluftsliv Dalarna
Visit Dalarna berättade om sina satsningar på
cykling och långfärdsskridskor, se t ex www.
bikingdalarna.se. Den 30:e november är det uppstart för Hiking Dalarna, d v s vandring.
Andra goda exempel var Pråmleden (Hedemora - Hofors), Romboleden, handikappanpassning
i Säterdalen och Fulufjället, www.moraoutdoor.
se och forna Dala Naturguider som borde få en
rennässans.
Vi fick prova på skattjakt och övningar om allemansrätten utomhus. Avslutningsvis diskuterades ökad tillgänglighet, kartor, friluftsvecka,
guidningar och marknadsföring.

Skogen som klassrum

Eva och Maggan i Naturskyddsföreningens monter
på Skogens Dag i Rankhyttan. 1500-2000 besökare
fick prova Natursnoksaktiviteter och ekologiska morötter bland annat. Foto: Monika Utter

Andra intressanta arrangemang:
21/1 FÄRNEBOFJÄRDEN Tankesmedja friluftsliv
med bl a Marcus Eldh och Naturkraft Gestrikland.
Anmälan senast 14/11 till dagmar.jonsson@lansstyrelsen.se 010-225 12 46
24-25 /11 LÅNGSHYTTAN Innovativa kollektivtrafiklösningar på landsbygden & höstmöte. Anmälan på www.helasverige.se/dalarna Leo 070-595
93 77
30/11 SILJANSBYGDEN Uppstart Hiking Dalarna
www.visitdalarna.se
4-5/12 GÄVLE Konferens på Högskolan Dalarna
"Consuming the environment" http://www.hig.
se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Evenemang/Konferenser/Consuming-the-Environment.html Anmälan
senast 20 nov. 500 kr/dag + moms.
5/12 JÄRVSÖ Miljömålsdag Gävleborg, tema mat.
Anmälan senast 24/11 via http://bitly/2hOs3Bp
paula.lenninger@lansstyrelsen.se

Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningens utefortbildning ”Skogen som klassrum”
har hållits i Gävle, Avesta, Sågmyra och Rättvik.
Knappt 100 pedagoger har fått prova på olika roliga och lärorika uteövningar.

Remisser på gång
Gävleborg: Länstransportplan 17 nov
Dalarna: Trafikförsörjningsprogram 30 sept
Avfallsplan, Länstransportplan & Miljömål 30 nov
Se våra remissvar efterhand på resp. hemsida.

-----------------------------------------------------------

Studiecirkel: Från oro till handling

En studiecirkel i miljö- och klimatfrågor - där vi
hjälper varandra att faktiskt minska vår miljöbelastning.
Cirkelledare: Anna-Lena Eriksson
Lokal: Studiefrämjandet i Söderhamn
Anmäl dig till Studiefrämjandet via tel. 0270-179
60, eller e-post soderhamn@studieframjandet.se.
-----------------------------------------------------------

Kalendarium

Gävleborg

http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se
www.facebook.com/naturskyddsforeningenigavleborg
28/11 HUDIKSVALL Teater: Vi som bor här.
Teatern kl 19.
29/11 LJUSDAL Teater: Vi som bor här. Slottegymnasiets aula kl 19.
6/12 GÄVLE Miljöfika på Wayne's coffee på söder kl. 18.
Även 2018: 7/2, 7/3, 4/4, 2/5. malvamalin@gmail.com
7/12 HOFORS Vinterträff på Björkhagsskolan kl 19.
Vi blickar tillbaka på den gångna sommaren genom
att titta på varandras naturbilder. Ta med bilder för ca
20 minuters berättande. Kaffe, lussekatt och pepparkaka hör också till.
18/1 HOFORS Bildvisning Västra Nordamerika.
Anders Lindfors har rest från Alaska i norr genom Kanada och ner till Wyoming i söder. Få en komplett bild
av områdets natur från glaciärer genom regnskog

och prärie till öken. Vi börjar kl 19 på Björkhagsskolan och bjuder på fika.

10/2 GÄVLEBORG Info om skogsgruppens arbete
och bildvisningar. Studiefrämjandet Bollnäs.

Gemensamt
21/1 FALUN Viva vatten! Träff om lokala vattenfrågor
i Gävleborg och Dalarna i Falun. Anmälan via http://
alturl.com/743nn
Riks kampanjer i sociala medier:
Vecka 5-6: Rädda jorden – För din egen skull
Förutom att vi behöver rädda jorden för att vi ska kunna leva här, så är det också bra för hälsan att göra val
som är bra för miljön.

Dalarna

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se
www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna
21/11 MORA Filmvisning om palmoljeodling ”The Borneo Case”. Besök av Maria Rydlund, som arbetar med
globala skogsfrågor på rikskansliet och Eric Pauser,
filmens regissör. Mora Kulturhus & Bibliotek kl 18.
25/11 VÄSTERBERGSLAGEN Utflykt till Vilmoren i
Smedjebacken med Lars Malmberg som guide. Vi får
veta gamla och nya rön om den gamla tippen. Alla hälsas välkomna! Vi samlas kl. 10 vid Mossplan i Ludvika
för samåkning. Boende i Smedjebacken kan samlas
vid OK/Q8-macken 10.30. Matsäck om man vill. Monika Utter 0240 37542 el. 070 5813460.
26/11 FALUN Natursnokarna Hur klarar sig djuren på
vintern? Barn och föräldrar träffas och hjälps åt att
göra fågelmatare.Kl. 10-12. Samling ovanför P Rottneby
Naturreservat. Ta med egen dryck. Vi bjuder på korv
med bröd. Eva Bååth-Holmqvist, 070-3551198.
10/12 VÄSTERBERGSLAGEN Vi medverkar på julmarknaden på Ludvika Gammelgård kl. 12-16 med ett
bokbord och säljer skogsboken som julklapp! Gunilla
Lundborg tel. 070 6385548
27/1 SÄTER Den årliga inventeringen "Vinterfåglar
inpå knuten" Vi räknar fåglar vid fågelbordet. Samling
Åkergatan 11 i Säter kl. 10. Leif Eriksson, 070-5881050
18/2 FALUN Natursnokarna har vårens första träff.
Barn och föräldrar letar i snön efter spår som djurenlämnat. Sedan leker vi i snön och grillar korv. Vi bjuder! Ta med egen dryck och pulka om du har!
Kl. 10-12. Samling ovanför P Rottneby Naturreservat.
Eva Bååth-Holmqvist, 070-3551198.

Vecka 7: Bra miljöval
Flera berättelser om hur konsumentmakt funkar.
Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, vårt studieförbund.
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