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Motionera mera
 

Är det något du vill påverka inom föreningen på 
länsnivå? 

Skriv ett förslag, en s k motion, till länsstämman. 

Skicka senast 28 februari till: 

kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Föreslå miljöpristagare

Vilka tycker du har gjort sig förtjänta av Gävle-
borgs resp. Dalarnas natur- och miljöpris? 

Nominera senast 28 februari till:

kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Kallelse länsstämmor

Länsstämma är föreningens årsmöte. Här redo-
visas förra årets verksamhet och ekonomi. Vi 
bestämmer vad vi ska göra under året, väljer ny 
styrelse, delar ut miljöpriser m.m. Du kan vara 
med och påverka. Varmt välkommen!

Gävleborg inkl workshop inför valet: 7 april 

Delsbo, Mariagården. Anmälan senast 27 mars 
via: http://alturl.com/4ga22

Dalarna inkl naturutflykt: 22 april 

Älvdalen, Tre Björnar. Anmälan senast 11 april 
via: http://alturl.com/2rv2f

Se inbjudan på resp. hemsida.

Aktion för Ore Skogrike

Tillsammans med Fältbiologerna, Skydda Skogen, 
Greenpeace, Jordens Vänner m fl ordnade vi en 
aktion och tältläger med bevakning för att för-
hindra ytterligare avverkningar i Ore Skogsrike 
utanför Rättvik. Bland annat skrev Expressen en 
artikel. Naturskyddsföreningen Dalarna har också 
begärt reservatsbildning hos länsstyrelsen.

         Foto: Christian Åslund, Greenpeace

Kassörer och andra hjältar sökes

Kontakta länsförbundens valberedningar om du 
har tips eller själv vill förstärka våra styrelseteam! 

Gävleborg: andersson.ingagreta@gmail.com  
070-35 49 489
Dalarna: bertil.helmersson@naturskyddsforeningen.se 
0280-702 50



Rovdjur, kött och manlighet

Med en återblick av allt arbete 2017 slår det mig hur bred 
Naturskyddsföreningen är och därmed också vilken stor 
kunskap vår förening besitter genom våra medlemmar. Vi 
är en viktig kraft för vår och planetens framtid.
Under året har länsstyrelsen genomfört spillningsinven-
tering av björn i länet. Beståndet är oklart och det ska bli 
intressant att se om och hur beståndet har förändrats. Man 
genomför även en extra varginventering vilket kan vara 
bra för att kunna förhålla sig till fakta i stället för speku-
lationer i detta ständigt så heta ämne. En ledare i Hudiks-
valls tidning skriver ”Låt inte extremister diktera villkoren 
för rovdjursjakten”. Skribenten menar att den ”överkla-
gandecirkus” som olika naturvårdsorganisationer står för 
är ett ofog och måste mötas av en tydlig motröst. Vad han 
anser om de jaktintressen som överklagar åt andra hållet 
nämns inte. Men jag håller med; jaktaktivister kan inte få 
diktera villkoren. I Sverige bör det gå att pröva beslut och 
domar oavsett om det gäller en vårdnadstvist, ett brottmål 
eller ett jaktbeslut under oklara former.
Det var även intressant att följa Henrik Schyffert och 
”Köttets Lustar” på SVT. Att köpa varor i en kyldisk är inte 
detsamma som att föda upp ett djur och definitivt inte att 
vara med i slakttransporten och i slakthuset. Men män- 
niskan väljer att inte se när det blir för stora problem att 
ta itu med. Något som plågar mig är hur i all världen vår 
lagstiftning kan vara så vitt skild för de djur vi valt att ha 
som ”husdjur” och de djur som skall bli vår mat och som 
har samma upplevelse av rädsla, ångest och smärta?
Många av frågorna idag är komplexa problem och måste 
lösas som sådana. Minskat köttätande minskar utsläppen 
av växthusgaser men betyder sannolikt igenvuxna arealer 
och minskad biologisk mångfald. En satsning på förnybar 
solenergi innebär minskning av fossil energi men innebär 
också att vi behöver mineraler och därmed gruvdrift.
Under 2018 kommer också nya verksamhetsriktlinjer att 
sjösättas. Viktigt i vårt fortsatta arbete är att vi förhåller 
oss till vetenskapliga fakta när så finns tillgängligt, att vi 
uppträder på ett professionellt sätt och behandlar andra 
med meningsskiljaktigheter på ett respektfullt sätt. Vi kan 
vara stolta som tar ansvar nu och för framtiden. Det är det 
som är ”manligt” som en av världens starkaste män och 
vegan uttrycker det, inte att stå vid grillen eller att ha en 
bössa över axeln.

Daniel Ekblom
Vice ordförande, Naturskyddsföreningen Gävleborg

Trevliga medlemskonferenser 

I Dalarna föreläste Tomas Ljung om sin 
bok ”Vårt levande arv – spår och min-
nen i landskapet”. 
Boken handlar om 
biologiskt kulturarv, 
d v s det som faller 
mellan stolarna för 
arkeologer, anti-
kvarier och biolo-
ger. Naturskydds-
föreningen kan 
bland annat bidra 
genom slåtter, ham-
ling, fortsatt kamp 
för skogsskydd och lupinbekämpning 
(slå 2-3 ggr/år och gräv upp rötterna). Och 
skrubba inte gamla lavar från timmerhus!

 
I Gävleborg lärde 
Daniel Ekblom, biod-
lare och vice länsord-
förande, oss mer om 
biodlingens fascine-
rande värld.  

Sedan såg vi filmen 
”Inte bara honung” – 
en både vacker och 
skrämmande film.

På båda träffarna före-
drog rikskansliet och 
riksstyrelsen förslaget 
till nya verksamhets-
riktlinjer ”Framtids-
strategin” och arbets-
processen. Efter det 
följde gruppdiskussi-
oner och införande av 
nya kreativa förslag. 

Läs referat och se bilder på resp. länsför-
bunds hemsida och Facebook.  

Daniel Ekblom



Gävle-Dala drivmedelskonvent 

Biodriv Mitts mål: Sveriges första fossilfria trans-
portregion senast 2025!  
Anta utmaningar på www.fossilfritt-sverige.se

Nuläget i Gävle/Dala-området:

• Biogas: 3 tankställen i Gävle, Forsbacka och 
Borlänge

• HVO (biodiesel): produktion i Norrsundet. Fler 
tankställen behövs – särskilt i Dalarna.

• Vätgas: 5 tankställen i landet, ett i Sandviken
• Etanol: 146 pumpar för E85

• El: 12 snabbladdare i Gävleborg: 6 i Gävle, någ-
ra i Sandviken och E4 norrut.  
23 snabbladdare i Dalarna, i alla kommuner 
utom Avesta. Det behövs fler laddställen från 
Siljansområdet till fjällen.  
Antalet elbilar väntas öka kraftigt. Gävle och 
Falun är föredömen. Etta och trea i Sverige!

• Det finns 164 000 personbilar i Dalarna. Endast 
ca 5% drivs förnybart. Snarlikt i Gävleborg.

Reportage och alla föreläsarnas presentationer:

www.biodrivmitt.se/content/lyckat-drivmedel-
skonvent-i-falun

Tankesmedja friluftsliv Gävleborg

Under dagen hölls bl a presentationer om Wild 
Sweden (Marcus Eldh), Färnebofjärdens National-
park och Naturkraft Gästrikland. Det var livliga 
diskussioner och trevliga utbyten. 
Presentationer m.m. från tankesmedjan i Gysinge: 
http://web05.lansstyrelsen.se/orisx/till_deltagare.
zip

Det finns möjlighet för att komma med förslag 
och åsikter om vilka arbetsinsatser, inom ramen 
för ”Gröna Jobb”, som skulle kunna vara till nytta 
ute i länet, inte bara för naturvård utan även för 
friluftsliv.  

Under 2018 startar länsstyrelsen i Gävleborg sina 
första utbildningar för samarbete mellan natio-
nalparkerna i länet och aktörer som önskar bedri-
va verksamhet i skyddade områden. Först ut är 
Färnebofjärdens Nationalpark och senare under 
året Hamra Nationalpark. 

Dagmar Jonsson, friluftslivssamordnare
010-225 12 46, dagmar.jonsson@lansstyrelsen.se

Remissvar Färnebofjärden

Läs hela remissvaret om skötselplanen för natio-
nalparken:  
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.
se/2018/01/12/remissvar-skotselplan-farnebofjar-
den/

Jenny Olsson är Naturskyddsföreningens repre-
sentant i skötselrådet för Färnebofjärdens Natio-
nalpark. 

Påverka havsplanerna!
8 mars kl 17.30-21, Gävle

Vill du vara med och ar-
beta för att Sveriges nya 
havsplaner kommer att 
ta stor hänsyn till havets 
unika naturvärden?  
Då har du chansen nu!

Vi har under våren 2018 
en unik möjlighet att påverka hur Sveriges fram-
tida havsplaner ska utformas. Naturskyddsför-
eningen och BirdLife Sverige arrangerar därför 
tillsammans en workshop om havsmiljön och de 
framtida havsplanerna. Vi  hoppas att du vill vara 
med och diskutera havsmiljö och påverka havs-
planernas utformning!

Anmäl dig senast 5 mars via:
http://alturl.com/bzna6 

Vi bjuder på lättare förtäring. Varmt välkommen!
mia.svedang@naturskyddsforeningen.se 
076-310 81 75
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Ny fart på skogsgruppen...

Skogsgruppen Gävleborg fick under 2016/17 pro-
jektpengar för att sätta mer fart på skogsarbetet. 

- Två träffar anordnades, en med rikskansliets 
sakkunniga Malin Sahlin och en med Kronobergs 
skogsgrupp. Vi hade även en skogskurs med Se-
bastian Kirppu och en studiecirkel om bedömning 
av naturvärden under ledning av Magnus Anders-
son. Digitala hjälpmedel för ett aktivt skogsar-
bete (som ortofoto, Artportalen, avverkningskoll, 
luben) har sammanställts.
Under 2017 genomfördes tre insamlingsmöten för 
att hitta fler fina skogar och fler skogsaktiva. 
- Vi fortsätter med exkursioner och att lägga in 
skyddsvärda skogar i GIS-systemet. Välkommen 
att delta!
- Vi har också byggt upp ett eget GIS-system med 
22 områden med höga naturvärden (2016) och 55 
områden (2017). Vi delar med oss till länsstyrel-
sen som lägger in dem i sitt s k bevakningsskikt 
och informerar Skogsstyrelsen. En del akutut-
ryckningar till avverkningsanmälda områden har 
det också blivit, t ex Finfara/Flugen i Bollnäs och 
Ön i Hedesunda.
Ca 160 personer finns på en sändlista för skogs-
gruppen i Gävleborg, geografiskt sorterat. Fyra 
lokala skogsgrupper har också bildats. 
Vill du stå med på vår maillista, sänd ett mail 
till andersson.ingagreta@gmail.com

Häng med oss!

... å Handla Miljövänligt med projektmedel

Syftet var att behålla och värna nuvarande med-
lemmar samt inspirera fler medlemmar att bli 
aktiva inom Handla Miljövänligt (HMV)-nätver-
ket. Vi ville bygga upp och stärka grupper i länets 
kretsar och starta en arbetsgrupp Gävleborg. 
- Vi samtalade och mailade med HMV-intressera-
de och potentiellt intresserade medlemmar för att 
inspirera till att delta i och arrangera aktiviteter 
för allmänhet, genom insändare, undersökningar 
m.m. Vi visade på aktiviteter och berättade att det 
är roligt och att man kan välja själv, vad och hur 
mycket som ska göras. Det är bättre med lite än 
inget och det är roligare tillsammans! 
- Vi har bjudit in brett till fem lokala HMV-träffar 
i samverkan med Studiefrämjandet i Hudiksvall, 
Bollnäs, Söderhamn, Gävle och Sandviken med 
totalt ca 60 deltagare.  
Kontaktvägar mellan individer har stärkts och 
nya bekantskaper har ökat mycket. Vi har hittat 
flera nya som vill arbeta mer aktivt. Totalt finns 
nu ca 140 personer på en sändlista. En Face-
book-sida resp. grupp har startats. Sök på Handla 
Miljövänligt Gävleborg.
En annan del av projektet var att underlätta för 
en omställning till ekologiskt i förskolor. Se 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.
se/2017/05/03/rapport-ekologiskt-i-forskolor-
na-i-gavleborg/
 

- Där finns bl a en mall för medborgarförslag 
gällande ekologisk mat och frukt i förskolor. Fritt 
fram att använda!  
 

Denise: nizanfahlander@gmail.com, 070-646 10 42

Skogsgruppen Gävleborg är en samling medlemmar som är skogsintresserade. Vi ordnar skogsexkursioner för att 
identifiera naturvärden i skog och lära oss mer om skogens arter och miljöer. Vi arbetar för att skydda fler skogs-
områden och att större hänsyn ska tas till skogens biologiska och sociala värden. Ta gärna kontakt!

Skogslistan och Sandvikens skogsgrupp: andersson.ingagreta@gmail.com, 070-354 94 89
Exkursioner och studiecirklar: magnus.andersson@foran.se, 070-658 37 56
Skogsprojektet och GIS: hammarstenstig@gmail.com, 070-588 52 43
Skogsgruppen Gävle: perolof.erickson@gavlenet.se, 026-68 69 66
Skogsgruppen Södra Hälsingland: kent.t.westlund@telia.com, 0278-65 09 19 och  
skalensfabod@gmail.com, 070-569 26 90
Skogsgruppen Norra Hälsingland: per-gunnar.jacobsson@bredband2.com, 070-595 47 55 och Magnus Andersson, 
se ovan
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Till minne av Börje 
Börje Flygar avled 29 
november 2017. Det 
var taigans fåglar 
som Börje priori-
terade och främst 
rovfåglar och ugglor.  
Arbetet för fåglar kan 
vara ett långsiktigt projekt, för Börje var det ett 
livsverk. Han blev 83 år. Vi är många som saknar 
honom.

Till minne av Börje samlade vi fågelskådare in 
3 300 kr till Projekt vitryggig hackspett.

/Bertil Helmersson, Malung-Sälen

Gruvliga gruvplaner i Gävleborg

Ett kanadensiskt bolag vill söka guld, koppar och 
kobolt i Los. I Bricka utanför Delsbo finns planer 
på brytning av vanadin. Både länsstyrelsen och 
föreningen motsätter sig de planerna.

Naturskyddsföreningen Gävleborg har beviljats 
projektmedel för att arbeta mot gruvexploatering i 
Vindfall utanför Sandviken.

Det finns en handledning med tips vad man kan 
göra om det planeras en gruva i ens närhet, se 
www.naturkontakt.se 

annhorn@gmail.com, 070-631 00 25
Boktips hyggesfritt

I denna bok beskriver Mikael Karlsson möjlig-
heten att arbeta hand i 
hand med naturen på ett 
sätt som gör att vi kom-
mer bort ifrån många av 
de motsättningar som 
idag finns mellan skogs-
bruk och miljöskydd.

Boken ger en inblick i 
skogen och skogsbru-
kets betydelse för klima-
tet och naturen samt  handfasta tips hur du som 
skogsägare kan tjäna pengar på att arbeta med, i 
stället för mot naturen

http://konstenatthuggatradochhaskogenkvar.se/

Gör valet till det miljöbästa!

Hur kan vi tillsammans sätta miljöfrågorna på 
agendan i valrörelsen? Hur kan vi lägga grunden 
för ett långsiktigt starkt påverkansarbete?

• Vilka frågor är prioriterade att driva lokalt 
inför valet? Vad vill vi åstadkomma?

• Vilka är de viktigaste aktörerna i frågan? 

• Finns några möjliga allierade?

• Hur gör vi för att nå våra mål? Vilka konkreta 
aktiviteter kan vi genomföra?

• Tips och tricks för att få genomslag i media.

• Vilka resurser har vi? Vad behöver vi? Hur 
organiserar vi arbetet?

• Rikskansliets planer och prioriteringar (biolo-
gisk mångfald & miljöskadliga subventioner) 
och hur kretsar kan bidra till det arbetet.  

På www.naturkontakt.se finns en verktygslåda 
inför valarbetet.

Valworkshop
7/4 Delsbo kl 13-16, i samband med länsstämman.

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-
kan-gora/kalender/lansstamma-och-valupptakt

Vi som bor här

Tänkvärd, rolig 
och allvarlig kväll 
i Hofors där Barbro 
Risberg fick berätta 
om inventeringar 
och lokala segrar 
under hennes 40(!)
år som ordförande i 
Naturskyddsfören-
ingen. Imponerande! 

På bilden syns Kerstin Ekman - också en förebild.  
I Bollnäs var Thomas Tidholm gäst på scenen och 
kretsen hade ordnat en fin utställning i foajén. 
Trevliga kvällar!
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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/länsför-
bundet? Lämna då en aktuell e-postadress till medlem@naturskyddsforeningen.se 

Vill du inte vill ha e-post från oss? Skicka e-post med ett NEJ TACK till medlem@naturskydds-
foreningen.se så sätter vi en block för utskick via e-post samt du slipper sms med frågor ang. 
e-postadress. Meddela gärna om det är riks eller lokal e-post du inte vill ha.

Tack till alla som har skickat e-postadress som svar på SMS-utskicket vi gjort!

Studiecirkel om solel

Funderar du på 
att skaffa solceller 
för att producera 
egen el? Falu-
kretsen ordnar en 
studiecirkel med 
inspelade presen-
tationer, artiklar 
m.m. som sedan diskuteras vid träffar. Även stu-
diebesök. Start april 2018. Kursledare: Chris Bales, 
som arbetar med solenergi på Högskolan Dalarna. 

Större självförsörjning viktig krisberedskap

Om vi ska klara matförsörjningen i kristider mås-
te regeringen ta självförsörjningen av livsmedel 
på större allvar. Det finns bara en väg framåt 
ifråga om matproduktionen. Den måste i mycket 
högre grad ske lokalt, skriver sex debattörer, däri-
bland Mattias Ahlstedt, ordf. NF Dalarna.

https://www.svd.se/regeringens-matpolitik-ar-ris-
kabel-for-sverige

Bra reklam i Sandviken

I samband med en 
föreläsning av Renate 
Chlumska delade kret-
sen i Sandviken ut 200 
tygkassar med Natur-
skyddsföreningens 
logga på. De innehöll 
infobroschyrer och en 
reflex. Det var uppskattat!

/Karin Jakobsson

Ny skogsgrupp i Falun

Tack vare en studie-
cirkel finns nu en 
skogsgrupp i Falun. 
jakob.wallin@gmail.
com, 073-8143668  
 

Massor av fina bilder och mer info finns på https://
falun.naturskyddsforeningen.se/2018/01/10/kurs-
sammanfattning-upptack-faluns-skogar/

Natursnokarna - för barn och föräldrar
18/2  FALUN Tema: Spår av djur. Alla letar spår efter de djur som är uppe på vintern, fyller 
på vår fågelmatare och så leker vi i snön. Vi bjuder på grillad korv med bröd! Ta med egen 
dryck och pulka, om du har. Kl 10.00-12.00. Samling ovanför P Rottneby Naturreservat. 
Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-355 11 98

25/3  FALUN Tema: Pyssel i och med naturen. 
Ta med eget fika! Kl 10.00-12.00. Samling ovanför P Rottneby Naturreservat. Kontakt: Eva  
Bååth-Holmqvist, 070-355 11 98
 

Natursnoksboken är klar! Se www.naturkontakt.se och Facebook "Natursnokarna ledare" 

Snokloksträff 17-18 mars, Stockholm

Ledarkurs 26-27 maj i Stjärnsund
Kontakt: natursnokarna@naturskyddsforeningen.se
www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna
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Gävleborg
http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se
www.facebook.com/naturskyddsforeningenigavleborg

Dalarna
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se
www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna

Kalendarium

14/2 FALUN Föreläsning Kulturvetaren och författa-
ren Lena Nyman berättar om sin bok som handlar om 
Rällsjö Britta. Håll utkik efter tid och plats på Faluns 
hemsidan eller FB. Arrangeras i samarbete med DABS.

15-18/2 MORA Vinterfest, tema 
Människan och naturen. Invig-
ning Tingshusparken 15 feb kl 
18.00 
www.vinterfest.se 

17/2 ORSA Skidutflykt på Koppången Samling vid 
gamla biblioteket 10. Heldag. Ta med matsäck.
Kontakt: Per Ax 070-3068977, Emilie Drott

1/3 BORLÄNGE Årsmöte på Gammelgården kl 18.

6/3 GAGNEF Årsmöte Gagnefsbyns bystuga kl 19. För-
utom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer 
Per Lindberg, duktig fotograf i Leksands fågelklubb 
och visar bilder från Siljansbygden. Fika.  
Kontakt: Pelle Florell 0703-282 383

7/3 VÄSTERBERGSLAGEN Årsmöte Gammelgården i 
Ludvika kl 18. Studiefrämjandet informerar i början av 
mötet. Alla är välkomna!  
Kontakt: Monika Utter 070-581 34 60

7/3 SÄTER Kretsstämma Samlingslokalen Magistrats-
vägen Siggebo kl 18.30-20.30. Vi hälsar alla medlem-
mar välkomna. Vi bjuder på förtäring. 
Kontakt: Lena Stigsdotter 070-732 42 70

11/3 LEKSAND Årsmöte fågelkubbens lokal i Norsbro 
kl 10. Sedan promenad runt Limsjön om väder och före 
tillåter. Annika 076-12 60 508.

12/3 MORA Årsmöte Mora bibliotek & kulturhus 
kl 18. Vi bjuder på fika!

12/3 ORSA Årsmöte Nodava, f d prästgården, kl 19. Fö-
redrag Hyggesfritt skogsbruk. Fruktpaus.

14/3 ORSA Wind of Change - Tid för fria vandrings-
vägar för öringen. Orsa Hembygdsgård. Siljan/Orsa- 
sjöns mindre och medelstora biflöden. Från Oreälven 
i norr till Limån i söder. Arr: Siljansringens Trolling-
klubb. Föreläsare: Anders Bruks m fl
Anmälan på https://goo.gl/forms/NjhI4VufFkN35e9B3

10/2 GÄVLEBORG Skogsföredrag 
av Sebastian Kirppu
Kulturhuset i Bollnäs kl 14-16. 
Skogsträff på Studiefrämjandet, 
Långg. 26 innan, kl 11-14. Anmä-
lan via http://alturl.com/vcw4n

15/2 SANDVIKEN Årsmöte på Berglunds Bageri, Sand-
backag. 3, Kungsgården kl 18-20.

22/2 HOFORS-TORSÅKER Botswana Jörgen och Merit 
Lindgren berättar om sin safari i Botswana. Sötvatten-
deltat Okavango, Moremi och slätterna i Magadikgadi 
är några av platserna som visar upp sitt rika djurliv. Att 
komma nära naturen kan vara både fascinerande och 
bitvis skrämmande. Björkhagsskolan kl 19. Vi bjuder 
på fika.

28/2 DELSBO Årsmöte kl 19

1/3 HANEBO Kvällsutflykt till Storberget, Tönsen. Med 
lite tur får vi höra ugglor och varg. Vi grillar korv och 
fikar i fullmånens sken. Samåkning från ICA 18:30.
Vid dåligt väder ställer vi in utflykten. Kent 070-
3501992

2/3 DELSBO Uggleutflykt kl 19

6/3 HOFORS-TORSÅKER Årsmöte och biföredrag.  
Har du förslag på nya styrelseledamöter? Hör du av dig 
till Gunnie Magnusson 0290-850 47. Motioner senast 
23 feb till anette.solbacken@gmail.com. 
Efter stämman föredrag och bildvisning om biodling. 
Moa Swing Gustafsson är nybliven biodlare i Sälg-
sjönäs. Hon berättar om sina erfarenheter som också 
fört med sig ett ökat intresse för andra insekter som 
humlor och för de vilda växterna.  
Björkhagsskolan kl 19. 00. Vi bjuder på fika.

7/3 HANEBO Årsmöte Lötens Bygdegård, Kilafors
kl. 19. Ca. 19.30 allmän pratstund och kaffe/te med 
dopp. Film av och om Hilding Mickelsson. Alla väl-
komna, även icke medlemmar!

  GÄVLE Miljöfika
  7/3, 4/4, 2/5
  Första onsdagen varje månad på 
  Waynes Coffee kl 18.

http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningenigavleborg
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna
http://www.vinterfest.se
https://goo.gl/forms/NjhI4VufFkN35e9B3
http://alturl.com/vcw4n 
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Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, vårt studieförbund.

Gävleborg
8/3 GÄVLEBORG Möte om havsplaner kl 17.30-21 Gävle. 
Se artikel.

11/3 GÄVLEBORG Årsmöte Gävleborgs Botaniska Säll-
skap kl 13. Presentation av Hälsinglands flora m.m. kl 
14. Studiefrämjandet Bollnäs, Långg. 26.

14/3 GÄVLE Årsmöte Studiefrämjandets lokal, Norra 
Köpmang. 12 A, kl. 18.30. Öppet för alla medlemmar. 
Efter mötet bjuder vi på fika.

16/3 VOXNADALEN Ugglespaning Vi åker ut för att 
lyssna efter ugglor. Samåkning från Norra torget, 
Edsbyn kl. 20.00. Har du frågor? Ring Hans Jonsson 
070-367 27 09.

18/3 BOLLNÄS Årsmöte Studiefrämjandet i Bollnäs, 
Långgatan 26. kl. 16.00. Efter årsmötet kl. 16.30 visar 
Mattias Degervall bilder och berättar från en resa till 
några av USAs nationalparker. Medlemmar och icke 
medlemmar är välkomna. Vi bjuder på fika!

20/3 VOXNADALEN Årsmöte Vi håller vårt årsmöte 
med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Hans Ölander 
kommer och visar bilder och berättar från sina re-
sor till bla. Island och Svalbard. Mer info: http://www.
fotografer.n.nu/hans-olander Norra skolan, Edsbyn kl 
18.30. (Ingång baksidan) Har du frågor? Ring Stefan tel. 
070-55 22 162

22/3 HUDIKSVALL Årsmöte Sudiefrämjandets lokal, 
Lilla Kyrkogatan 9 kl 18.30.

7/4 GÄVLEBORG Länsstämma och valworkshop i Dels-
bo. Se artikel.

Dalarna
17/3 GAGNEF Ugglekväll Dalviks kvarn, Djurås kl 20.00. 
Vindstilla, gnistrande stjärnhimmel, några minusgra-
der och full fart i uggleskogen är vad vi hoppas på. 
Kom ihåg att ta på varma kläder! Kontakt: Bror och 
Britta Wallbom 070-600 37 88, 070-286 15 05.

20/3 RÄTTVIK Årsmöte Rättviks Församlingshem kl 
18.30.

22/3 ORSA Ugglekväll Samling på gamla bibliotekspar-
keringen 19. Ta med fika. OBS varma kläder och skor. 
Kontaktperson: Jonas Brus jonas.brus@outlook.com tel 
0250-552721

24/3 ORSA Earth Hour Klimatmanifestation
i samarbete med kommunens energirådgivare
Plats: se kommande annons.
Släck ner elen hemma mellan 20.30-21.30 och
anmäl att du gör det på www.wwf.se

30/3 GAGNEF Vårfågelspaning ICA Gagnefshallen kl 
08.00. Det är lika härligt varje vår när vårfåglarna kom-
mer tillbaka. De flesta vårar har vi vid denna ”spaning” 
åkt till älven i Insjön, där spännande fåglar ofta rastar 
på sin färd norrut. Kontakt: Pelle Florell 0703-282 383.

19/4 RÄTTVIK Vargen i Skandinavien
Håkan Sand, SLU Grimsö, föreläser på 
Rättviks bibliotek kl 18. Samarr med 
Folkuniversitetet Dalarna. 

Gemensamt
17-18/3 Riksupptakt inför Miljövänliga Veckan inkl studiebesök på ReTuna, Eskilstuna
24/3 Earth Hour "Tema mat "Lev och ät inom ramen för en planet" kl 20.30-21.30
14/4 Klädbytardagen www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen
17-19/4 Föreläsningsturné med Årets miljöhjälte WWF Rebecka LeMoine i Falun, Bollnäs och Gävle.  
20/4 Politikerexkursion skog i Gävletrakten

http://www.fotografer.n.nu/hans-olander
http://www.fotografer.n.nu/hans-olander

