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Verksamhetsberättelse 2017 

Kretsar och medlemmar 

Det totala medlemsantalet under 2017 var 7 614, en minskning med 222 mot förra året.  

 

Krets   
Antal 
2016 

 Antal 
2017 

Förändr % 

Borlänge   1 293 1239 -54 -4,2 

Falun 2 252 2 226 -26 -1,2 

Avesta 365 357 -8 -2,2 

Gagnef   238 234 -4 -1,7 

Hedemora 311 297 -14 -4,5 

Leksand   389 397 8 2,1 

Malung-Sälen 317 306 -11 -3,5 

Mora   769 743 -26 -3,4 

Orsa   319 278 -41 -12,9 

Rättvik   400 387 -13 -3,3 

Säter   276 255 -21 -7,6 

Vansbro 184 187 3 1,6 

Västerbergslagen 579 564 -15 -2,6 

Älvdalen   144 144 0 0,0 

            

Dalarna   8 133 7 614 -222 -2,7 

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 kassör och 

ordförande.  

 

 
 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/55/2017/04/Styrelsen-2017.jpg
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Länsförbundets styrelse: 

Mattias Ahlstedt Bjursås ordförande 

Gun Kallur Rättvik kassör 

Ulf Jernberg Mora vice ordförande 

Annika Varghans Leksand  

Margareta Wikström Rättvik 

Johan Hallberg Hedemora 

Thord Lindqvist Vansbro  

Pelle Florell Gagnef  

Linnea Hedman Borlänge avsade sig under året  

Gunilla Roos Falun  

Karin Stigsdotter Säter  

Monika Utter Västerbergslagen  

vakant Älvdalen  

Kristina Hallin Avesta  avsade sig under året 

Birgitta Blomberg Quintino Orsa  

Vakant Fältbiologerna 

 

Revisorer: Kåre Olsson (sammankallande) Skattungbyn och Ann-Marie Frank, Säter. Revisorsuppleanter 

Kristina Harsbo och Viola Lundbäck, båda Falun. 

Valberedning: Bertil Helmersson Malung-Sälen (sammankallande) och Marie Nordh Hagberg, Borlänge. 

 
Representanter: 

Dalarnas Naturvårdsråd   Bengt Ehnström, ordinare, Richard Holmqvist, ersättare 

Skogsstyrelsens lokala sektorsråd  Richard Holmqvist (södra)  

Skötselrådet för Fulufjället   Lars Nicklasson 

Ref.grupp skötselråd Färnebofjärdens NP Margareta Wikström 

Länsstyrelsen partnerskap landsbygdsprogr. Pelle Florell  

Jury länsstyrelsens Årets ängsbrukare  Pelle Florell  

Vattenråd Dalarna   Jimmy Skord, ersättare Margareta Wikström 

Länsstyrelsen grupp hållbar konsumtion Lillian Lundin Stöt 

Viltförvaltningsdelegationen Asinja Holma (Rovdjursföreningen) och Lennart Embro, ord. 

Bisse Falk och Richard Holmqvist, ersättare 
 

Nätverk 

Skog  Margareta Wikström  

Kemikalier  Anja Lenner 

Handla miljövänligt  Lillian Lundin Stöt 

Natursnokarna  Eva Bååth Holmqvist 

Klimat  vakant 

Mat & jordbruk vakant 

Rovdjur  vakant 
 

Regionalt kansli Gävle-Dala  

Huvuduppdraget är att stödja och underlätta länsförbundens arbete. Det regionala kansliet fungerar som 

spindeln i nätet i informationsspridning mellan styrelsen, kretsarna, riksföreningen, regionala myndigheter 

och organisationer, media m fl. Lillian Lundin Stöt arbetar som verksamhetskoordinator och Bitte Bergvall 

som administratör, båda på 75%. Kansliet är placerat i Tingshuset i Mora.  

 

Styrgruppen för det reg. kansliet består av Mattias Ahlstedt och Ulf Jernberg från Dalarna samt Stig 

Hammarsten och Ulla Persson från Gävleborg. Ulf har som arbetsgivarrepresentant varit på två träffar för 

arbetsgivare och deltagit i 8-10 telefonmöten under året. 
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Genomförda aktiviteter och möten 

 

Datum Aktivitet Plats Deltagare Kommentar 

17 jan Styrelsemöte lfb Mora   

29 jan Kretsträff, tema turism Bjursås 15  

7 feb Styrgruppsmöte Tele   

11 feb Slåtterträff Hofors 20 Med Gävleborgs 

länsförbund 

7 mars Boksläpp  Falun 10  

9-10 mars Reg. kansliträff Stockholm   

11 mars Klimatnätverksträff Stockholm Lillian  

15 mars Möte hållbar kons. Falun Lillian  

18-19 mars 

 

Länsordförandekonf Göteborg Mattias och Ulf  

22 mars Styrelsemöte lfb Rättvik   

23 mars Styrgruppsmöte Tele   

24 mars Earth Hour  3 kretsar  

1 april Klädbytardagen  5 kretsar  

4 april Seminarium vattenkraft Falun Mattias, 

Monika 

 

5-6 april Flora- och faunavårds-

konferens 

Uppsala Mattias,Gunilla, 

Monika m fl 

Sålde skogsboken bl a 

7 april Seminarium matsvinn Falun Lillian, Annika  

9 april Länsstämma Dalarna Rättvik 32  

10 april Möte hållbar kons. Falun Lillian  

19 april Föreläsning miljögifter Älvdalen Lillian  

26 april Upphandlingsseminarium 

giftfritt 

Falun Lillian  

4 maj Styrelsemöte lfb Leksand   

6 maj Studiefrämjandets 

guideutb 

Leksand   

12-14 maj Rikskonferens 

 

Skövde Mattias, Ulf, 

Maggan, 

Anton, Lillian 

Utställning om NF 

Dalarna 

13-14 maj Trädgårdsmässa Tällberg Thord, Gunilla Monter 

16 maj Energi- och 

klimatseminarium 

Tällberg Bitte, Monika  

17 maj Naturvårdsråd Dalarna Falun Maggan  

23 maj Styrgruppsmöte Tele    

5 juni Naturnatten  5 kretsar  

15 juni  Möte med Igrene Mora Mattias, Ulf, 

Anders 

Gottberg, Johan 

Landgren 

Ang gasplanerna kring 

Siljan 

18 juni Vilda blommornas dag  8 kretsar  

26 juni Värvarkurs Falun Inställd  

10 aug Styrelsemöte lfb Staberg   

17 aug Skogen som klassrum, 

fortbildning 

Avesta   

21 aug Skogen som klassrum, 

fortbildning 

Falun Gunilla, Sanna  

21 aug Styrgruppsmöte    

26 aug Studieresa Hamra 

Nationalpark 

Edsbyn 40  

27 aug Reg. upptakt inför 

Miljövänliga veckan 

Söderhamn 10  



   
 

4 

 

2 sept Skogens Dag Rankhyttan Maggan, Eva 

Bååth, Monika  

Monter 

6 sept Möte om Lungsjöån     

11 sept Möte hållbar konsumtion Falun Lillian  

19 sept Miljömåls-kickoff Borlänge Lillian  

23 sept Kurs naturnära 

skogsbruk 

Stjärnsund  Bidrog med pengar 

29 sept Remisskonf 

länstransportplanen 

Borlänge Maggan, 

Monika 

 

v. 40 Miljövänliga Veckan Tema 

hygienprodukter 

9 kretsar Utställn. Hotell 

Dalecarlia bl a 

3 okt Möte ägodelning Falun Lillian  

4 okt KNUT-dagen, fortbildning 

för lärare 

Borlänge  Workshop om 

konsumtion 

17 okt Styrelsemöte lfb Leksand   

18 okt Föreläsning Pär 

Holmgren 

Falun   

27-28 okt Miljötinget  Ljusdal Lillian Workshop Göra egna 

hygienprodukter och 

utställning 

19 okt Tankesmedja friluftsliv Siljansnäs Lillian, Mattias, 

Monika 

Presentation Dala 

Naturguider 

23 okt Föreläsning mat, 

kemikalier m.m. 

Moras 

förskolepersonal 

Lillian  

24 okt Föreningsdag Landstinget Borlänge Mesud, Monika Monter 

4 nov Intro miljörätt Stockholm   

5 nov Kurs i digitala 

hjälpmedel 

Leksand 8  

8-9 nov Landsbygdskonferens Tällberg Monika  

9 nov Möte hållbar konsumtion Falun Lillian  

10 nov Vattenkraftsmöte som 

Fortum bjöd in till  

Borlänge Mattias, 

Monika 

 

15 nov Reg, sektorsråd skog Rättvik Maggan, Lars-

Erik Nilsson, 

Anders Janols, 

Göran Rönning 

 

19 nov Kretskonf om biologiskt 

kulturarv och 

framtidsstrategin 

Rättvik 33  

19 nov Intro miljörätt Stockholm   

24 nov Styrgruppsmöte Tele    

30 nov Gävle-Dala 

drivmedelskonvent 

Falun Lillian  

1-3 dec Ledarutb & 

länsordf.konferens 

Stockholm Mattias & Ulf  

2-3 dec Nationellt 

skogsnätverksmöte 

Örebro Maggan, Lars-

Erik Nilsson, 

Scott Hill 

 

6-7 dec Reg. kansliträff Stockholm   

 
 

Revisionsbesök gjordes på de Bra Miljöval-märkta Willys-butikerna i länet för att kontrollera att de 

uppfyller kriterierna.  

 

Mattias har deltagit i flera möten med ordförandena i de andra naturorganisationerna i Dalarna. 

 

Mesud Djangoi höll i naturguidningar för nyanlända. 
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Föreningsutveckling 

Medlemsenkät januari 2017. 35 medlemmar svarade att de var intresserade av styrelsearbete så 

valberedningarna fick några tips. Många anmälde intresse för arbetsgrupper/nätverk. Flest var intresserade 

av skog, följt av handla miljövänligt, klimat, mat och jordbruk. 

 

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. Vid förfrågan hjälper kansliet till med utskick åt kretsarna via medlemsregistret. Riks 

värvarteam arbetade i Falun och kring Siljan.  

 

Lillian representerade de regionala kanslierna i referensgruppen för riks resursutredning. Slutsatsen blev att 

den mest begränsande resursen är aktiva medlemmar, inte ekonomi. 

 

Kansliet har även etablerat ett samarbete med Folkuniversitetet Dalarna. 

 

 

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. 

 

Studiefrämjandet har även hjälpt oss med lokaler, affischer och kopiering. 

 

Informationskanaler  

Den tryckta medlemstidningen Gävle-Dala Natur har getts ut med 5 nummer under året. Den fick en ny 

layout i enlighet med Naturskyddsföreningens nya grafiska profil. Däremellan har ett e-nyhetsbrev mailats 

ut till alla medlemmar med kända e-postadresser. E-postadresser till medlemmarna har efterlysts via sms.  

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  FB-sidan har 560 följare, en ökning med ca 110 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. 

 

Milöpriser 

Naturskyddsföreningen Dalarnas miljöpriser gick i år helt i skogens tecken: 

 

Lyckosparkarna 2017 gick till Leif Öster och Bengt Oldhammer: 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna
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Leif Öster är en föredömlig skogsägare som står upp för skogens alla värden genom att bruka sin skog 

hyggesfritt. Han inser också naturens värde för ekoturism genom att skapa möjligheter för besökande att ta 

del av sköna skogsmiljöer. 

och 

Bengt Oldhammer för sin stora kunskap och sitt outtröttliga engagemang att inventera gammelskogar och 

kämpa för deras skydd. Inte minst som entusiastisk redaktör för 16 författare och 50 illustratörer till boken 

”Skogslandskap farväl”. 

 

Miljösvikarpriset Kängan gick till:  

Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, för beslutet att sluta registrera nyckelbiotoper 

(skyddsvärda skogar) – ett enormt svek mot naturvården. När ordet vård togs bort från Skogsvårdsstyrelsen 

blev myndigheten vårdslös! 

Han fick diplom och boken ”Skogslandskap farväl”. 

 
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. LONA-bidrag söktes för Vildmarksriket, svämskogar i 

Unnån och svampkonferens i Rättvik.  

 

Skog 

Skogsnätverket, kretsar och länsförbundet jobbar vidare för skydd på landskapsnivå av Ore Skogsrike,  

Vildmarksriket och Gyllbergens skogsrike. 

 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/55/2017/04/Miljopristagare.jpg
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Släppet av boken ”Skogslandskap farväl” var den stora grejen inom skogsområdet i år.  

 

Avslutningsord från ordföranden 

 

2017 har varit ett år med mycket som handlat om skog. Skogsstyrelsens 

nyckelbiotopsstopp, Sveaskogs avverkningsplaner i Ore skogsrike, 

utgivningen av Skogslandskap farväl och kampen för skogen i våra 

skogsriken (Ore, Vildmarksriket, Gyllbergen och Lungsjöån).  

 

Förutom skogsfrågor så har vi ju också engagerat oss mot ett etablerande 

av en flygplats i Sälen. Ett projekt med mycket konstigheter och många 

turer. Det är inte avgjort ännu, vi får se vad som händer. Vargjakten har 

också engagerat, vi överklagade licensjakten men fick inte rätt. I viltförvaltningsdelegationen har 

naturvården fått en till representant, känns väl bra men har ingen större praktisk betydelse. Där har vi inte 

mycket att säga till om. I Ejforsen fortsätter kampen om det ska bli någon kraftstation eller inte. Tror det är 

inne på 38:e året nu… 

 

Det är bra drag i föreningen tycker jag. Vi har ett väl fungerande och bra kansli i Mora med Lillian och 

Bitte, de kompletterar varandra bra. Ulf Jernberg är deras arbetsgivarrepresentant från oss och det 

samarbetet är bra. Likaså med våra kollegor i Gävleborg som vi delar kansliet med. Vi har ju haft en del 

gemensamma aktiviteter under året, t ex en bussutflykt till Hamra Nationalpark och en träff för 

slåtterintresserade.  

 

I det flesta kretsar är det bra verksamhet, men i några är det lite sämre. Vi har en del att göra där för att 

hjälpa dem. Det känns bra att våra aktiviteter och arrangemang är uppskattade och att våra åsikter tas emot 

av myndigheter, journalister och andra när vi har något viktigt att säga.  

 

Nu får vi ta sats mot nästa år, välkommen med! 

 

Mattias Ahlstedt, länsordförande  

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2017/05/14/forhandsbestall-angelagen-skogsbok/
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Mediamedverkan Dalarna 
 

Datum Rubrik Media 

4 jan Man bör inte skjuta varg bara för att det finns varg att skjuta 

http://www.dalademokraten.se/allmant/man-bor-inte-skjuta-varg-bara-for-att-det-finns-

varg-att-skjuta 

DD 

4 jan Nu drar årets vargjakt i gång i Dalarna 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6601317  

P4 

Dalarna 

5 jan Så gick jakten under torsdagens vargjakt i Orsenreviret 

http://www.dalademokraten.se/dalarna/sa-gick-jakten-under-torsdagen-i-orsenreviret 

DD 

8 jan Fem av sex vargar skjutna 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6603380  

P4 

Dalarna 

10 jan Dalaskogens framtid diskuteras på seminarium 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=161&grupp=18648&artikel=5752472  

P4 

Dalarna 

11 jan Kris, kamp och klimatångest i bokvåren 

http://www.dt.se/kultur/kris-kamp-och-klimatangest-i-bokvaren 

DT 

13 jan Rena hysterin från vargvärnarna 

http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/rena-hysterin-fran-vargvarnarna 

DD 

13 jan Naturskyddsföreningen värnar hotad hackspett 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6607451  

P4 

Dalarna 

26 jan Fågelintresset har ökat 

http://www.dalademokraten.se/slakt-o-vanner/fagelintresset-har-okat 

DD 

13 feb Naturtema hos SPF Skinnarbygd 

http://www.avestatidning.com/slakt-o-vanner/naturtema-hos-spf-skinnarbygd 

Avesta 

Tidning 

15 feb Naturskyddsföreningens miljöpris i Malung-Sälen 

http://www.dt.se/dalarna/malung-salen/naturskyddsforeningens-miljopris-i-malung-salen 

DT 

16 feb Genetiskt viktiga vargar kan vara borta 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6631532  

P4 

Dalarna 

16 feb Klädkedja slutar ta betalt för påsar 
http://www.dt.se/naringsliv/kladkedja-slutar-ta-betalt-for-pasar-efter-ramaskri-fran-kunder-2 

DT 

5 mars Utvinning av olja och gas kan förbjudas 

https://www.sydsvenskan.se/2017-03-05/utvinning-av-olja-och-gas-kan-forbjudas 

Sydsvens

kan 

mars 

 

Skogsboken DD, MT 

10 mars De vill rädda Gagnefs unika och omistliga skönhetsvärden 

http://www.dalademokraten.se/dalarna/gagnef/de-vill-radda-gagnefs-unika-och-omistliga-

skonhetsvarden 

DD 

10 mars Kritik mot Skogsstyrelsens beslut: det värsta sveket 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6649498  

P4 

Dalarna 

15 mars Greider farväl till ett skogslandskap 

http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/greider-farval-till-ett-skogslandskap 

DD 

16 mars Orsas naturvänner i årsmöte 

http://www.avestatidning.com/slakt-o-vanner/orsas-naturvanner-i-arsmote 

Avesta 

Tidning 

24 mars Dags för Earth Hour kommuner släcker ner 

http://www.dt.se/dalarna/dags-for-earth-hour-kommuner-slacker-ner 

DT 

28 mars Dags för klädbytardag. Här kan du fynda i Dalarna 

http://www.dt.se/dalarna/falun/dags-for-kladbytardag-har-kan-du-fynda-i-dalarna 

DT, 

Avesta 

Tidning 

31 mars Klädbytardag 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6664106  

P4 

Dalarna 

1 april Sex tips på hur du får en hållbar och ny garderob 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-naturskyddsforeningen-sex-tips-pa-

hur-du-far-en-hallbar-och-ny-garderob 

DD 

1 april Gamla plagg får nytt liv på klädbytardagen 

http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/gamla-plagg-far-nytt-liv-pa-kladbytardagen 

DD 

5 april Friluftsfrämjandet visar upp naturreservat och pilgrimsfalkar 

http://www.avestatidning.com/dalarna/gagnef/friluftsframjandet-visar-upp-naturreservat-

och-pilgrimsfalkar 

Avesta 

Tidning 

5 april Unga holkbyggare siktar på SM DT 

http://www.dalademokraten.se/allmant/man-bor-inte-skjuta-varg-bara-for-att-det-finns-varg-att-skjuta
http://www.dalademokraten.se/allmant/man-bor-inte-skjuta-varg-bara-for-att-det-finns-varg-att-skjuta
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6601317
http://www.dalademokraten.se/dalarna/sa-gick-jakten-under-torsdagen-i-orsenreviret
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6603380
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=161&grupp=18648&artikel=5752472
http://www.dt.se/kultur/kris-kamp-och-klimatangest-i-bokvaren
http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/rena-hysterin-fran-vargvarnarna
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6607451
http://www.dalademokraten.se/slakt-o-vanner/fagelintresset-har-okat
http://www.avestatidning.com/slakt-o-vanner/naturtema-hos-spf-skinnarbygd
http://www.dt.se/dalarna/malung-salen/naturskyddsforeningens-miljopris-i-malung-salen
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6631532
http://www.dt.se/naringsliv/kladkedja-slutar-ta-betalt-for-pasar-efter-ramaskri-fran-kunder-2
https://www.sydsvenskan.se/2017-03-05/utvinning-av-olja-och-gas-kan-forbjudas
http://www.dalademokraten.se/dalarna/gagnef/de-vill-radda-gagnefs-unika-och-omistliga-skonhetsvarden
http://www.dalademokraten.se/dalarna/gagnef/de-vill-radda-gagnefs-unika-och-omistliga-skonhetsvarden
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6649498
http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/greider-farval-till-ett-skogslandskap
http://www.avestatidning.com/slakt-o-vanner/orsas-naturvanner-i-arsmote
http://www.dt.se/dalarna/dags-for-earth-hour-kommuner-slacker-ner
http://www.dt.se/dalarna/falun/dags-for-kladbytardag-har-kan-du-fynda-i-dalarna
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6664106
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-naturskyddsforeningen-sex-tips-pa-hur-du-far-en-hallbar-och-ny-garderob
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-naturskyddsforeningen-sex-tips-pa-hur-du-far-en-hallbar-och-ny-garderob
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/gamla-plagg-far-nytt-liv-pa-kladbytardagen
http://www.avestatidning.com/dalarna/gagnef/friluftsframjandet-visar-upp-naturreservat-och-pilgrimsfalkar
http://www.avestatidning.com/dalarna/gagnef/friluftsframjandet-visar-upp-naturreservat-och-pilgrimsfalkar
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http://www.dt.se/slakt-o-vanner/unga-holkbyggare-siktar-pa-sm 

6 april Stoppa gas och  oljeutvinning i Siljan 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-stoppa-gas-och-oljeutvinning-i-siljan 

DD 

10 april Fler cykelbanor på Korsnäsvägen är ett djärvt steg i rätt riktning 

http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/debatt-fler-cykelbanor-pa-korsnasvagen-ar-

ett-djarvt-steg-i-ratt-riktning 

Avesta 

Tidning 

18 april Naturskyddsföreningen, Ja till cykelstråk på Korsnäsvägen i Falun 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/naturskyddsforeningen-ja-till-cykelstrak-pa-

korsnasvagen-i-falun 

DD 

22 april Vill Falun bli en attraktiv stad måste politikerna tänka grönska och lättillgänglighet 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-vill-falun-bli-en-attraktiv-stad-maste-

politikerna-tanka-gronska-och-lattillganglighet 

DD 

24 april Mikael Rosèn (M): biltrafik behövs för en levande handel i Falu centrum 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/mikael-rosen-m-biltrafik-behovs-for-en-

levande-handel-i-falu-centrum 

DD 

3 maj Nya fågeläventryr i Dalarna 

http://www.dalademokraten.se/slakt-o-vanner/nya-fagelaventyr-i-dalarna 

DD 

15 maj Rätt med fler cykel- och gångstråk både för hälsan och klimatet 

http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-ratt-med-fler-cykel-och-gangstrak-bade-for-halsan-

och-klimatet 

DT, 

Avesta 

Tidning 

18 maj Naturskyddsföreningen: planerat industriområde strider mot miljöbalken 

https://www.dalademokraten.se/logga-in/naturskyddsforeningen-planerat-industriomrade-

strider-mot-miljobalken 

DD 

20 maj Skogsstyrelsen slutar inventera känslig skog – får skarp kritik 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6700812  

P4 

Dalarna 

28 maj Replik till Mikael Rosèn, använder rapporten om resande i Falun på missvisande sätt 

http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/replik-mikael-rosen-m-anvander-rapporten-

om-resandet-i-falun-pa-missvisande-satt-hela-32-procent-fardades-2010-utan-bil 

Avesta 

Tidning 

29 maj Klartecken från EU, nu kan 250 miljoner satsas på Sälens flygplats 

http://www.dt.se/dalarna/malung-salen/klartecken-fran-eu-nu-kan-250-miljoner-satsas-pa-

salens-flygplats 

DT 

29 maj Naturskyddsföreningen kritiska till EU-beslutet – pengarna borde använts för 

miljöförbättringar 

https://www.dt.se/skaffa-plus/naturskyddsforeningen-kritiska-till-eu-beslutet-pengarna-

borde-anvants-for-miljoforbattringar  

DT, DD, 

Avesta 

Tidning 

29 maj Kritik mot bygget av flygplatsen i Sälen 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6705880  

P4 

Dalarna 

30 maj Replik till Mikael Rosèn, Nej bilresande i Falun kommer inte försvinna 

http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/replik-mikael-rosen-m-nej-bilresandet-i-

falun-kommer-inte-forsvinna 

Avesta 

Tidning 

30 maj Jubel på norska sidan efter EU-beslut om flygplats i Sälen 

http://www.dt.se/dalarna/malung-salen/jubel-pa-norska-sidan-efter-eu-beslut-om-flygplats-

i-salen 

DT, DD 

1 juni Vilka intressen bör stå i fokus när man planerar trafiken i Falun? 

http://www.dt.se/dalarna/falun/tv-debatt-engangforalla-vilka-intressen-bor-sta-i-fokus-nar-

man-planerar-trafiken-i-falun-dt-sander-live-med-gaster-pa-plats 

DT 

2 juni 18 kubikmeter gas i timmen kom upp ur borrhålet i Mora 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/18-kubikmeter-gas-i-timmen-kom-upp-ur-

borrhalet-i-mora 

SVT 

Dalarna 

2 juni Fågel- och djurspaning runt Marnastjärn 

http://www.avestatidning.com/dalarna/ludvika/fagel-och-djurspaning-runt-marnastjarn 

Avesta 

Tidning 

7 juni Skogsgruppen Orsa anmäler avverkningsanmälningar 

http://www.dalademokraten.se/dalarna/orsa/skogsgruppen-orsa-anmaler-

avverkninganmalningar 

DD, DT 

7 juni Signe Ronnegård,: Inför flygskatt, tack! 

http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/signe-ronnegard-infor-flygskatt-tack 

DD 

9 juni EU-pengar till ny flygplasts 

http://dalabygden.se/2017/06/eu-pengar-till-ny-flygplats/ 

Dalabygd

en 

12 juni Replik, varslen och flygplatsbygget i Sälen ska visst kopplas ihop DD 

http://www.dt.se/slakt-o-vanner/unga-holkbyggare-siktar-pa-sm
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-stoppa-gas-och-oljeutvinning-i-siljan
http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/debatt-fler-cykelbanor-pa-korsnasvagen-ar-ett-djarvt-steg-i-ratt-riktning
http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/debatt-fler-cykelbanor-pa-korsnasvagen-ar-ett-djarvt-steg-i-ratt-riktning
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/naturskyddsforeningen-ja-till-cykelstrak-pa-korsnasvagen-i-falun
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/naturskyddsforeningen-ja-till-cykelstrak-pa-korsnasvagen-i-falun
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-vill-falun-bli-en-attraktiv-stad-maste-politikerna-tanka-gronska-och-lattillganglighet
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-vill-falun-bli-en-attraktiv-stad-maste-politikerna-tanka-gronska-och-lattillganglighet
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/mikael-rosen-m-biltrafik-behovs-for-en-levande-handel-i-falu-centrum
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/mikael-rosen-m-biltrafik-behovs-for-en-levande-handel-i-falu-centrum
http://www.dalademokraten.se/slakt-o-vanner/nya-fagelaventyr-i-dalarna
http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-ratt-med-fler-cykel-och-gangstrak-bade-for-halsan-och-klimatet
http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-ratt-med-fler-cykel-och-gangstrak-bade-for-halsan-och-klimatet
https://www.dalademokraten.se/logga-in/naturskyddsforeningen-planerat-industriomrade-strider-mot-miljobalken
https://www.dalademokraten.se/logga-in/naturskyddsforeningen-planerat-industriomrade-strider-mot-miljobalken
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6700812
http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/replik-mikael-rosen-m-anvander-rapporten-om-resandet-i-falun-pa-missvisande-satt-hela-32-procent-fardades-2010-utan-bil
http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/replik-mikael-rosen-m-anvander-rapporten-om-resandet-i-falun-pa-missvisande-satt-hela-32-procent-fardades-2010-utan-bil
http://www.dt.se/dalarna/malung-salen/klartecken-fran-eu-nu-kan-250-miljoner-satsas-pa-salens-flygplats
http://www.dt.se/dalarna/malung-salen/klartecken-fran-eu-nu-kan-250-miljoner-satsas-pa-salens-flygplats
https://www.dt.se/skaffa-plus/naturskyddsforeningen-kritiska-till-eu-beslutet-pengarna-borde-anvants-for-miljoforbattringar
https://www.dt.se/skaffa-plus/naturskyddsforeningen-kritiska-till-eu-beslutet-pengarna-borde-anvants-for-miljoforbattringar
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6705880
http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/replik-mikael-rosen-m-nej-bilresandet-i-falun-kommer-inte-forsvinna
http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/replik-mikael-rosen-m-nej-bilresandet-i-falun-kommer-inte-forsvinna
http://www.dt.se/dalarna/malung-salen/jubel-pa-norska-sidan-efter-eu-beslut-om-flygplats-i-salen
http://www.dt.se/dalarna/malung-salen/jubel-pa-norska-sidan-efter-eu-beslut-om-flygplats-i-salen
http://www.dt.se/dalarna/falun/tv-debatt-engangforalla-vilka-intressen-bor-sta-i-fokus-nar-man-planerar-trafiken-i-falun-dt-sander-live-med-gaster-pa-plats
http://www.dt.se/dalarna/falun/tv-debatt-engangforalla-vilka-intressen-bor-sta-i-fokus-nar-man-planerar-trafiken-i-falun-dt-sander-live-med-gaster-pa-plats
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/18-kubikmeter-gas-i-timmen-kom-upp-ur-borrhalet-i-mora
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/18-kubikmeter-gas-i-timmen-kom-upp-ur-borrhalet-i-mora
http://www.avestatidning.com/dalarna/ludvika/fagel-och-djurspaning-runt-marnastjarn
http://www.dalademokraten.se/dalarna/orsa/skogsgruppen-orsa-anmaler-avverkninganmalningar
http://www.dalademokraten.se/dalarna/orsa/skogsgruppen-orsa-anmaler-avverkninganmalningar
http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/signe-ronnegard-infor-flygskatt-tack
http://dalabygden.se/2017/06/eu-pengar-till-ny-flygplats/
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http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/replik-varslen-och-flygplatsbygget-i-

salen-ska-visst-kopplas-ihop 

13 juni Här kommer de årliga blomstervandringarna hållas i länet 

http://www.dt.se/dalarna/har-kommer-de-arliga-blomstervandringarna-hallas-i-lanet 

DT, DD 

13 juni Folket i Sörsjön vill se en uppbyggnad av kraftstationen i Ejforsen 

https://www.dt.se/logga-in/folket-i-sorsjon-vill-se-en-uppbyggnad-av-kraftstationen-i-

ejforsen 

DT 

14 juni De har arbetat i 13 år för en kraftstation – sitter i pärmen In och Ut Dalarna MT 

15 juni Blomstervandring anordnas i Dalarna 

http://www.dalademokraten.se/slakt-o-vanner/blomstervandring-anordnas-i-dalarna 

DD 

20 juni Ett okänt gammelskogsområde har hittats i Falun, nytt naturreservat 

http://www.dt.se/dalarna/falun/ett-okant-gammelskogsomrade-har-hittats-i-falun-nytt-

naturreservat 

DT, DD 

21 juni Skogsbruket är mycket mindre syndigt i dag än det var på 70-talet 

http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-skogsbruket-ar-mycket-mindre-syndigt-i-dag-an-

det-var-pa-70-talet 

DT 

24 juni Hotad hackspett ska räddas 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hotad-hackspett-ska-raddas 

SVT 

Dalarna 

29 juni Naturskyddsföreningen positiv till ny lag nödvändigt för att nå miljömålen 

http://www.dt.se/dalarna/naturskyddsforeningen-positiv-till-ny-lag-nodvandigt-for-att-na-

miljomalen 

DT, DD 

4 juli Naturskyddsföreningen klagar alltmer på Centern 

http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/greider-annie-loof-bagnar-av-sjalvfortroende 

DD 

6 juli Lavskrikan hotas när skogsbolag till avverka 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/lavskrikan-hotas-nar-skogsbolag-vill-avverka 

SVT 

Dalarna 

6 juli Nu vill de utvinna gasen vid Siljan 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6734057  

P4 

Dalarna 

19 juli Hotad hackspett har flyttat in vid Nedre Dalälven 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6740903  

P4 

Dalarna 

25 juli Nej, rovdjur ska inte få avfolka glesbygden genom att hindra samer och fäbodbrukare 

http://www.dt.se/opinion/insandare/replik-nej-rovdjur-ska-inte-fa-avfolka-glesbygden-

genom-att-hindra-samer-och-fabodbrukare-fran-att-forsorja-sig 

DT 

15 aug Lärare i Avesta fortbildas i att använda skogen som klassrum 

http://www.dalademokraten.se/dalarna/avesta/larare-i-avesta-fortbildas-i-att-anvanda-

skogen-som-klassrum 

DD, 

Avesta 

Tidning 

16 aug Gör det enklare för de småskaliga vattenkraftverken att överleva 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-gor-det-enklare-for-de-smaskaliga-

vattenkraftverken-att-overleva 

DD 

19 aug De ska använda skogen som klassrum – utomhuspedagogik viktigt för lärandet 

https://www.dalademokraten.se/logga-in/de-ska-anvanda-skogen-som-klassrum-

utomhuspedagogik-viktigt-for-larandet 

DD 

19 aug Älvräddarna: Långt ifrån alla vattenkraftverk är samhällsviktiga 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/alvraddarna-m-s-inlagg-luktar-rostfiske-

langt-ifran-alla-vattenkraftverk-ar-samhallsviktiga 

DD 

23 aug Knappt någon riktig skog kvar i Sverige 

http://www.vk.se/2076246/vi-har-knappt-nagon-riktig-skog-kvar-i-sverige 

VK 

29 aug Naturskyddsföreningen vill öka kunskapen om svamp 

http://www.avestatidning.com/dalarna/avesta/naturskyddsforeningen-vill-oka-kunskapen-

om-svamp 

DT, DD, 

Avesta 

Tidning 

4 sept Kopparkapslarna blir den viktigaste frågan, kärnavfallsförvaring 

https://www.nyteknik.se/energi/kopparkapslarna-blir-den-viktigaste-fragan-6868381  

Ny 

Teknik 

13 sept Skogsägarnas äganderätt ifrågasatts  

http://www.dt.se/opinion/ledare/ledare-skogsagarnas-aganderatt-ifragasatts-annu-en-gang 

DT 

14 sept Sveaskog skövlar naturskog i Dalarna 

https://www.youtube.com/watch?v=btH64kdeoms  

Youtube 

15 sept Lärare fortbildas i skogen som klassrum 

http://www.dt.se/dalarna/avesta/larare-i-avesta-fortbildas-i-att-anvanda-skogen-

som-klassrum 

DT 

15 sept Överskatta inte antalet vargar, då blir licensjaktbeslutet taget på felaktig grund DD 

http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/replik-varslen-och-flygplatsbygget-i-salen-ska-visst-kopplas-ihop
http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/replik-varslen-och-flygplatsbygget-i-salen-ska-visst-kopplas-ihop
http://www.dt.se/dalarna/har-kommer-de-arliga-blomstervandringarna-hallas-i-lanet
https://www.dt.se/logga-in/folket-i-sorsjon-vill-se-en-uppbyggnad-av-kraftstationen-i-ejforsen
https://www.dt.se/logga-in/folket-i-sorsjon-vill-se-en-uppbyggnad-av-kraftstationen-i-ejforsen
http://www.dalademokraten.se/slakt-o-vanner/blomstervandring-anordnas-i-dalarna
http://www.dt.se/dalarna/falun/ett-okant-gammelskogsomrade-har-hittats-i-falun-nytt-naturreservat
http://www.dt.se/dalarna/falun/ett-okant-gammelskogsomrade-har-hittats-i-falun-nytt-naturreservat
http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-skogsbruket-ar-mycket-mindre-syndigt-i-dag-an-det-var-pa-70-talet
http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-skogsbruket-ar-mycket-mindre-syndigt-i-dag-an-det-var-pa-70-talet
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hotad-hackspett-ska-raddas
http://www.dt.se/dalarna/naturskyddsforeningen-positiv-till-ny-lag-nodvandigt-for-att-na-miljomalen
http://www.dt.se/dalarna/naturskyddsforeningen-positiv-till-ny-lag-nodvandigt-for-att-na-miljomalen
http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/greider-annie-loof-bagnar-av-sjalvfortroende
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/lavskrikan-hotas-nar-skogsbolag-vill-avverka
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6734057
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6740903
http://www.dt.se/opinion/insandare/replik-nej-rovdjur-ska-inte-fa-avfolka-glesbygden-genom-att-hindra-samer-och-fabodbrukare-fran-att-forsorja-sig
http://www.dt.se/opinion/insandare/replik-nej-rovdjur-ska-inte-fa-avfolka-glesbygden-genom-att-hindra-samer-och-fabodbrukare-fran-att-forsorja-sig
http://www.dalademokraten.se/dalarna/avesta/larare-i-avesta-fortbildas-i-att-anvanda-skogen-som-klassrum
http://www.dalademokraten.se/dalarna/avesta/larare-i-avesta-fortbildas-i-att-anvanda-skogen-som-klassrum
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-gor-det-enklare-for-de-smaskaliga-vattenkraftverken-att-overleva
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-gor-det-enklare-for-de-smaskaliga-vattenkraftverken-att-overleva
https://www.dalademokraten.se/logga-in/de-ska-anvanda-skogen-som-klassrum-utomhuspedagogik-viktigt-for-larandet
https://www.dalademokraten.se/logga-in/de-ska-anvanda-skogen-som-klassrum-utomhuspedagogik-viktigt-for-larandet
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/alvraddarna-m-s-inlagg-luktar-rostfiske-langt-ifran-alla-vattenkraftverk-ar-samhallsviktiga
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/alvraddarna-m-s-inlagg-luktar-rostfiske-langt-ifran-alla-vattenkraftverk-ar-samhallsviktiga
http://www.vk.se/2076246/vi-har-knappt-nagon-riktig-skog-kvar-i-sverige
http://www.avestatidning.com/dalarna/avesta/naturskyddsforeningen-vill-oka-kunskapen-om-svamp
http://www.avestatidning.com/dalarna/avesta/naturskyddsforeningen-vill-oka-kunskapen-om-svamp
https://www.nyteknik.se/energi/kopparkapslarna-blir-den-viktigaste-fragan-6868381
http://www.dt.se/opinion/ledare/ledare-skogsagarnas-aganderatt-ifragasatts-annu-en-gang
https://www.youtube.com/watch?v=btH64kdeoms
http://www.dt.se/dalarna/avesta/larare-i-avesta-fortbildas-i-att-anvanda-skogen-som-klassrum
http://www.dt.se/dalarna/avesta/larare-i-avesta-fortbildas-i-att-anvanda-skogen-som-klassrum
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http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-overskatta-inte-antalet-vargar-da-blir-

licensjaktbeslutet-taget-pa-felaktig-grund 

19 sept Använd din konsumentmakt när det gäller giftiga produkter 

http://www.dt.se/opinion/ledare/emma-jaenson-anvand-din-konsumentmakt-i-vantan-pa-lag 

DT 

20 sept Hitta pålitligare sätt att mäta vargbeståndet eller förbjud licensjakt 

http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-vi-maste-hitta-ett-palitligare-satt-att-mata-

vargbestandet-eller-forbjuda-licensjakten-helt 

DT 

29 sept Miljövänliga veckan  

http://www.dt.se/dalarna/dags-for-miljovanliga-veckan-naturskyddsforeningen-vill-att-fler-

ska-valja-miljovanlig-tval 

DT, 

Avesta 

Tidning 

1 okt Miljövänlig tvål  

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/det-vi-haller-oss-frascha-med-ar-inte-sa-

frascht-dags-att-byta-till-miljovanlig-tval 

DD 

10 okt Intervju med Mattias ang. Sälens flygplats  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6795713 

P4 

Dalarna 

14 okt Debatt: Finansiera inte en olönsam snöminskade flygplats med 250 miljoner av 

skattebetalarnas pengar http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/debatt-finansiera-

inte-en-olonsam-snominskade-flygplats-med-250-miljoner-av-skattebetalarnas-pengar 

Avesta 

Tidning 

14 okt Vi uppmanar regeringen att snarast underteckna kärnvapenförbudet 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/vi-uppmanar-regeringen-att-snarast-

underteckna-karnvapenforbudet 

DD 

15 okt Debatt: Varför gräver Damberg om utsläppen från flyget ska minska? 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-varfor-graver-damberg-om-utslappen-

fran-flyget-ska-minska 

DD 

17 okt Naturskyddsföreningen tänker överklaga miljötillståndet för flygplatsbygget i Sälen 

http://www.dalademokraten.se/dalarna/malung-salen/naturskyddsforeningen-tanker-

overklaga-miljotillstandet-for-flygplatsbygget-i-salen 

DD 

17 okt Naturskyddsföreningen kommer att överklaga flygplatsbygget 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/naturskyddsforeningen-overklagar-flygplatsbygge 

SVT 

Dalarna 

17 okt Naturskyddsföreningen tänker överklaga miljötillståndet för flygplatsbygget i Sälen 

http://www.avestatidning.com/dalarna/malung-salen/naturskyddsforeningen-tanker-

overklaga-miljotillstandet-for-flygplatsbygget-i-salen 

Avesta 

Tidning 

18 okt Naturskyddsföreningens kamp mot flygplatsen fortsätter 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6800973 

P4 

Dalarna 

4 nov Insändare: Människor efterfrågar snö i Sälen – inte galleria och flygplats 

http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/insandare-manniskor-efterfragar-sno-i-

salen-inte-galleria-och-flygplats 

DD 

6 nov Beslutet om licensjakt på varg överklagas av Naturskyddsföreningen Dalarna 

http://www.avestatidning.com/dalarna/beslutet-om-licensjakt-pa-varg-overklagas-av-

naturskyddsforeningen-dalarna 

DD, DT, 

Avesta 

Tidning 

6 nov Naturskyddsföreningen överklagar beslut om vargjakten 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/naturskyddsforeningen-overklagar-beslut-om-

vargjakten 

SVT 

Dalarna 

6 nov Naturskyddsföreningen anser att licensjakten är olaglig 

https://svenskjakt.se/start/nyhet/naturskyddsforeningen-anser-att-licensjakten-ar-olaglig/ 

Svensk 

Jakt 

6 nov Naturskyddsföreningen överklagar vinterns licensjakt på varg 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6814894 

P4 

Dalarna 

14 nov Replik: Inte sanslöst att påstå att Sverige nästan var avskogat 1850 

http://www.avestatidning.com/opinion/insandare/replik-inte-sanslost-att-pasta-att-sverige-

nastan-var-avskogat-1850 

Avesta 

Tidning 

18 nov Debatt: Skövlingen av Brännvinsberget var droppen – Politikerna måste ta Sveaskog i örat 

http://www.dt.se/dalarna/rattvik/debatt-skovlingen-av-brannvinsberget-var-droppen-

politikerna-maste-ta-sveaskog-i-orat 

DT 

19 nov Debatt: Nu räcker det men skövlingen av Brännvinsberget, Sveaskog 

http://www.dalademokraten.se/dalarna/rattvik/debatt-nu-racker-det-med-skovlingen-av-

brannvinsberget-sveaskog 

DD 

20 nov Insändare: Naturskyddsföreningens balkongbiologer fantiserar fritt och fel om hur 

skogsbruk fungerar http://www.dt.se/opinion/insandare/insandare-naturskyddsforeningens-

balkongbiologer-fantiserar-fritt-och-fel-om-hur-skogsbruk-fungerar 

DT 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-overskatta-inte-antalet-vargar-da-blir-licensjaktbeslutet-taget-pa-felaktig-grund
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-overskatta-inte-antalet-vargar-da-blir-licensjaktbeslutet-taget-pa-felaktig-grund
http://www.dt.se/opinion/ledare/emma-jaenson-anvand-din-konsumentmakt-i-vantan-pa-lag
http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-vi-maste-hitta-ett-palitligare-satt-att-mata-vargbestandet-eller-forbjuda-licensjakten-helt
http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-vi-maste-hitta-ett-palitligare-satt-att-mata-vargbestandet-eller-forbjuda-licensjakten-helt
http://www.avestatidning.com/dalarna/dags-for-miljovanliga-veckan-naturskyddsforeningen-vill-att-fler-ska-valja-miljovanlig-tval
http://www.avestatidning.com/dalarna/dags-for-miljovanliga-veckan-naturskyddsforeningen-vill-att-fler-ska-valja-miljovanlig-tval
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6795713
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6795713
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6795713
http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/debatt-finansiera-inte-en-olonsam-snominskade-flygplats-med-250-miljoner-av-skattebetalarnas-pengar
http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/debatt-finansiera-inte-en-olonsam-snominskade-flygplats-med-250-miljoner-av-skattebetalarnas-pengar
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/vi-uppmanar-regeringen-att-snarast-underteckna-karnvapenforbudet
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/vi-uppmanar-regeringen-att-snarast-underteckna-karnvapenforbudet
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-varfor-graver-damberg-om-utslappen-fran-flyget-ska-minska
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-varfor-graver-damberg-om-utslappen-fran-flyget-ska-minska
http://www.dalademokraten.se/dalarna/malung-salen/naturskyddsforeningen-tanker-overklaga-miljotillstandet-for-flygplatsbygget-i-salen
http://www.dalademokraten.se/dalarna/malung-salen/naturskyddsforeningen-tanker-overklaga-miljotillstandet-for-flygplatsbygget-i-salen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/naturskyddsforeningen-overklagar-flygplatsbygge
http://www.avestatidning.com/dalarna/malung-salen/naturskyddsforeningen-tanker-overklaga-miljotillstandet-for-flygplatsbygget-i-salen
http://www.avestatidning.com/dalarna/malung-salen/naturskyddsforeningen-tanker-overklaga-miljotillstandet-for-flygplatsbygget-i-salen
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6800973
http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/insandare-manniskor-efterfragar-sno-i-salen-inte-galleria-och-flygplats
http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/insandare-manniskor-efterfragar-sno-i-salen-inte-galleria-och-flygplats
http://www.avestatidning.com/dalarna/beslutet-om-licensjakt-pa-varg-overklagas-av-naturskyddsforeningen-dalarna
http://www.avestatidning.com/dalarna/beslutet-om-licensjakt-pa-varg-overklagas-av-naturskyddsforeningen-dalarna
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/naturskyddsforeningen-overklagar-beslut-om-vargjakten
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/naturskyddsforeningen-overklagar-beslut-om-vargjakten
https://svenskjakt.se/start/nyhet/naturskyddsforeningen-anser-att-licensjakten-ar-olaglig/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6814894
http://www.avestatidning.com/opinion/insandare/replik-inte-sanslost-att-pasta-att-sverige-nastan-var-avskogat-1850
http://www.avestatidning.com/opinion/insandare/replik-inte-sanslost-att-pasta-att-sverige-nastan-var-avskogat-1850
http://www.dt.se/dalarna/rattvik/debatt-skovlingen-av-brannvinsberget-var-droppen-politikerna-maste-ta-sveaskog-i-orat
http://www.dt.se/dalarna/rattvik/debatt-skovlingen-av-brannvinsberget-var-droppen-politikerna-maste-ta-sveaskog-i-orat
http://www.dalademokraten.se/dalarna/rattvik/debatt-nu-racker-det-med-skovlingen-av-brannvinsberget-sveaskog
http://www.dalademokraten.se/dalarna/rattvik/debatt-nu-racker-det-med-skovlingen-av-brannvinsberget-sveaskog
http://www.dt.se/opinion/insandare/insandare-naturskyddsforeningens-balkongbiologer-fantiserar-fritt-och-fel-om-hur-skogsbruk-fungerar
http://www.dt.se/opinion/insandare/insandare-naturskyddsforeningens-balkongbiologer-fantiserar-fritt-och-fel-om-hur-skogsbruk-fungerar
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22 nov Ledare: Aktivister ska inte ha beslutsmakt om skogen 

http://www.avestatidning.com/opinion/ledare/ledare-aktivister-ska-inte-ha-beslutsmakt-om-

skogen 

Avesta 

Tidning 

22 nov Helge är Årets miljöpristagare – här är årets kulturpristagare 

http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/helge-ar-arets-miljopristagare-har-ar-arets-

kulturpristagare 

DD 

22 nov Replik: Naturskyddsföreningen fantiserar inte alls fritt och fel utan helt rätt 

http://www.dt.se/dalarna/rattvik/replik-naturskyddsforeningen-fantiserar-inte-alls-fritt-och-

fel-utan-helt-ratt 

DT 

24 nov Replik: Varför applåderar den före detta skogsvaktaren på Orsa besparingsskog Sveaskogs 

skövling? http://www.dt.se/dalarna/rattvik/replik-varfor-appladerar-den-fore-detta-

skogsvaktaren-pa-orsa-besparingsskog-sveaskogs-skovling 

DT 

26 nov Ledare: Överklagandecirkus drabbar jaktbesluten http://www.dt.se/opinion/ledare/ledare-

overklagandecirkus-drabbar-jaktbesluten 

DT 

27 nov Klartecken för vargjakt i Dalarna https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/klartecken-for-

vargjakt-i-dalarna 

SVT 

Dalarna 

27 nov Förvaltningsrätten ger klartecken för vargjakt http://www.dt.se/dalarna/forvaltningsratten-

ger-klartecken-for-vargjakt  

DT, DD 

27 nov 22 vargar får skjutas i vinter https://www.sydsvenskan.se/2017-11-27/22-vargar-far-

skjutas-i-vinter 

Sydsvens

kan, VK 

28 nov ”Statens” avverkning vid Brännvinsberget en riksdagsfråga: ”För höga avkastningskrav?” 

https://www.dt.se/logga-in/statens-avverkning-vid-brannvinsberget-en-riksdagsfraga-for-

hoga-avkastningskrav 

DT, DD 

1 dec Debattreplik: ”Läs din läxa Carl-Oskar Bohlin – Alliansen har också ett ansvar för Mora 

flygplats” http://www.dalademokraten.se/dalarna/debattreplik-las-din-laxa-carl-oskar-

bohlin-alliansen-har-ocksa-ett-ansvar-for-mora-flygplats 

DD 

1 dec Nu börjar allt fler av Hultqvist egna väljare gilla Nato 

http://www.avestatidning.com/opinion/ledare/ledare-nu-borjar-allt-fler-av-hultqvist-egna-

valjare-gilla-nato, Ledare 

Avesta 

Tidning 

9 dec Levande gran och mindre kött ger grön jul https://www.sydsvenskan.se/2017-12-

09/levande-gran-och-mindre-kott-ger-gron-jul 

Sydsvens

kan 

13 dec ”Putte” är nominerad till Årets opinionsbildare på Återvinningsgala 

http://www.dalademokraten.se/slakt-o-vanner/putte-ar-nominerad-till-arets-

opinionsbildare-pa-atervinningsgala 

DD 

19 dec Frustrerande att ses som kriminell för att man sköter sin skog efter bästa förmåga 

http://www.dt.se/dalarna/replik-frustrerande-att-ses-som-kriminell-for-att-man-skoter-sin-

skog-efter-basta-formaga, Replik 

DT 

20 dec Här tältar dom mitt i vintern – för att rädda skogen 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/protestaktion-for-att-skydda-skogen 

SVT 

Dalarna 

21 dec Greenpeace på plats vid Brännvinsberget, viktigt att sätta press på Sveaskog 

https://www.avestatidning.com/logga-in/greenpeace-pa-plats-vid-brannvinsberget-viktigt-

att-satta-press-pa-sveaskog 

DT 

28 dec Vargjakten överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/vargjakten-overklagas-till-hogsta-

forvaltningsdomstolen 

SVT 

Dalarna 

29 dec Det blir vargjakt på tisdag https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/det-blir-vargjakt-pa-

onsdag 

SVT 

Dalarna 

29 dec Därför väcker Brännvinsberget starka känslor 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=6852121 

P4 

Dalarna 

Hösten Margareta Wikström hade en debattserie med Mellanskogs ordförande Karin Perers DD m fl 

 

Skrivelser 

 
Datum In/

ut 

Från/till Angående Åtgärd   

2017-01-09 In Länsstyrelsen Dalarna Om inventeringsrapporten Venjans skogsrike Skogsnätverket 

2017-01-10 Ut Bergvik Skog  Återskapa revir för vitryggig hackspett kring 

Färnebofjärden 

* 

http://www.avestatidning.com/opinion/ledare/ledare-aktivister-ska-inte-ha-beslutsmakt-om-skogen
http://www.avestatidning.com/opinion/ledare/ledare-aktivister-ska-inte-ha-beslutsmakt-om-skogen
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/helge-ar-arets-miljopristagare-har-ar-arets-kulturpristagare
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/helge-ar-arets-miljopristagare-har-ar-arets-kulturpristagare
http://www.dt.se/dalarna/rattvik/replik-naturskyddsforeningen-fantiserar-inte-alls-fritt-och-fel-utan-helt-ratt
http://www.dt.se/dalarna/rattvik/replik-naturskyddsforeningen-fantiserar-inte-alls-fritt-och-fel-utan-helt-ratt
http://www.dt.se/dalarna/rattvik/replik-varfor-appladerar-den-fore-detta-skogsvaktaren-pa-orsa-besparingsskog-sveaskogs-skovling
http://www.dt.se/dalarna/rattvik/replik-varfor-appladerar-den-fore-detta-skogsvaktaren-pa-orsa-besparingsskog-sveaskogs-skovling
http://www.dt.se/opinion/ledare/ledare-overklagandecirkus-drabbar-jaktbesluten
http://www.dt.se/opinion/ledare/ledare-overklagandecirkus-drabbar-jaktbesluten
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/klartecken-for-vargjakt-i-dalarna
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/klartecken-for-vargjakt-i-dalarna
http://www.dt.se/dalarna/forvaltningsratten-ger-klartecken-for-vargjakt
http://www.dt.se/dalarna/forvaltningsratten-ger-klartecken-for-vargjakt
https://www.sydsvenskan.se/2017-11-27/22-vargar-far-skjutas-i-vinter
https://www.sydsvenskan.se/2017-11-27/22-vargar-far-skjutas-i-vinter
https://www.dt.se/logga-in/statens-avverkning-vid-brannvinsberget-en-riksdagsfraga-for-hoga-avkastningskrav
https://www.dt.se/logga-in/statens-avverkning-vid-brannvinsberget-en-riksdagsfraga-for-hoga-avkastningskrav
http://www.dalademokraten.se/dalarna/debattreplik-las-din-laxa-carl-oskar-bohlin-alliansen-har-ocksa-ett-ansvar-for-mora-flygplats
http://www.dalademokraten.se/dalarna/debattreplik-las-din-laxa-carl-oskar-bohlin-alliansen-har-ocksa-ett-ansvar-for-mora-flygplats
http://www.avestatidning.com/opinion/ledare/ledare-nu-borjar-allt-fler-av-hultqvist-egna-valjare-gilla-nato
http://www.avestatidning.com/opinion/ledare/ledare-nu-borjar-allt-fler-av-hultqvist-egna-valjare-gilla-nato
https://www.sydsvenskan.se/2017-12-09/levande-gran-och-mindre-kott-ger-gron-jul
https://www.sydsvenskan.se/2017-12-09/levande-gran-och-mindre-kott-ger-gron-jul
http://www.dalademokraten.se/slakt-o-vanner/putte-ar-nominerad-till-arets-opinionsbildare-pa-atervinningsgala
http://www.dalademokraten.se/slakt-o-vanner/putte-ar-nominerad-till-arets-opinionsbildare-pa-atervinningsgala
http://www.dt.se/dalarna/replik-frustrerande-att-ses-som-kriminell-for-att-man-skoter-sin-skog-efter-basta-formaga
http://www.dt.se/dalarna/replik-frustrerande-att-ses-som-kriminell-for-att-man-skoter-sin-skog-efter-basta-formaga
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/protestaktion-for-att-skydda-skogen
https://www.avestatidning.com/logga-in/greenpeace-pa-plats-vid-brannvinsberget-viktigt-att-satta-press-pa-sveaskog
https://www.avestatidning.com/logga-in/greenpeace-pa-plats-vid-brannvinsberget-viktigt-att-satta-press-pa-sveaskog
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/vargjakten-overklagas-till-hogsta-forvaltningsdomstolen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/vargjakten-overklagas-till-hogsta-forvaltningsdomstolen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/det-blir-vargjakt-pa-onsdag
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/det-blir-vargjakt-pa-onsdag
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=6852121
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2017-01-27 In Länsstyrelsen Dalarna Remiss av beslut inför bildande av naturreservat 

Närsberget i Gagnef kommun 

* 

2017-02-09 In Länsstyrelsen Dalarna Remiss av förslag till beslut gällande upphävande av 

det statliga naturreservatsskyddet i Lennhedsåsen, 

Borlänge kommun 

* 

2017-02-21 In Mora kommun Fördjupad översiktsplan för Mora tätort * 

2017-02-23 In Länsstyrelsen Dalarna Förslag till prioriterade arter i Dalarna Skogsnätverket 

2017-02-24 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av Lödersjöns naturreservat i Malung-

Sälens, Mora och Vansbro kommun 

* 

2017-02-27 In Ellevio Samråd om tidsbegränsad förlängning av 

nätkoncession för befintlig 50 kV ledning mellan 

Blyberg och Spjutmo, Älvdalens kommun och Mora 

kommun, Dalarnas län 

* 

2017-02-22 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av Lilla Älgbergets naturreservat i 

Hedemora kommun, Beslut 

* 

2017-02-23 In Regeringen, Miljö- och 

energidepartementet 

Överklagande i fråga om begäran att bilda 

naturreservat för Ejforsen, Dalarnas län 

* 

2017-03-02 In Länsstyrelsen Dalarna Hornbobrändans naturreservat, beslut och skötselplan * 

2017-03-14 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av Rörtjärnskölens naturreservat i Älvdalens 

kommun, Beslut 

* 

2017-03-14 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av Gönans naturreservat i Leksand och 

Vansbro kommun 

* 

2017-03-20 In Länsstyrelsen Dalarna Begäran om att ompröva tidigare beslut rörande 

naturreservat för Ejforsen, Beslut 

* 

2017-03-30 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av Närsbergets naturreservat i Gagnef 

kommun 

* 

2017-04-07 In Länsstyrelsen Dalarna Förslag om bildande av Kyrkbergets naturreservat * 

2017-04-10 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av Slogmyrlokens naturreservat i Falun 

kommun, Beslut 

* 

2017-05-15 In Länsstyrelsen Dalarna Förslag till beslut för naturreservatet Berg-Annas berg * 

2017-04-30 Ut Naturskyddsföreningen, 

Falun 

Fördjupad översiktsplan – Falun tätort och området 

runt Varpan, remissvar 

* 

2017-05-09 In Länsstyrelsen Dalarna Letter of support rörande Geopark i Siljansregionen  

2017-05-17 Ut Länsstyrelsen Dalarna  Begäran om skydd av lekplats för tjäder vid 

Nottjärnen i östra Falun kommun 

* 

2017-05-23 In Transportstyrelsen Begäran om yttrande avseende ansökan om tillstånd 

att inrätta flygplats 

Överklagande 

2017-05-24 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av Rörtjärnskölens naturreservat i Älvdalens 

kommun, Beslut 

* 

2017-05-24 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av Blocktjärnåsens naturreservat i Älvdalens 

kommun, Beslut 

* 

2017-05-24 In Malung-Sälens kommun Sälen-Trysil Airport. Marklov för förberedande 

arbeten vid handels- och terminalområde på 

Rörbäcksnäs 2:31 

 

2017-06-14 In Statistiska centralbyrån Organisationer ekonomi 2016 * 

2017-06-17 Ut Naturskyddsföreningen 

Dalarna 

Begäran om inrättande av naturreservat mellan Hinsen 

och Lumsheden 

* 

2017-06-26 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av naturreservatet Sörbäcken, Malung-

Sälens kommun 

* 

2017-06-26 In Stadsbyggnadsförvaltn. 

Mora-Orsa 

Kungörelse om samråd ang. genomfart Mora * 

2017-06-28 In Länsstyrelsen Dalarna Remiss av beslut inför bildande av naturreservatet 

Långmyran, Ludvika kommun 

* 

2017-06-28 In Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll * 

2017-06-30 In Länsstyrelsen Dalarna Förslag till beslut för Nerigårdens naturreservat * 

2017-07-06 Ut Länsstyrelsen, 

Skogsstyrelsen 

Avverkningsanmäld skog söder om Faxberg i 

Leksands kommun 
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2017-07-15 In Region Dalarna Region Dalarnas Trafikförsörjningsprogram för 

kollektivtrafiken: Förslag på ny målbild på remiss 

 

2017-08-02 In Länsstyrelsen Dalarna Var en del i arbetet med att förebygga illegal 

björnjakt! 

* 

2017-08-14 Ut Naturskyddsföreningen 

Malung-Sälen 

Yttrande ang. flygplatsen och 

fladdermusinventeringen som saknas 

 

2017-08-23 In Länsstyrelsen Dalarna Svar på frågor ställda om kontinuitetsskogar i Dalarna. 

Svar på två av tre ställda frågor 

Skogsnätverket 

2017-08-24 In Region Dalarna Avgränsningssamråd för: Miljöbedömning av länsplan 

för reg. transportinfrastruktur för Dalarna 2018–2029 

Remissvar 

20171015 

2017-08-29 In Länsstyrelsen Dalarna Bildandet av Marsjöbergets naturreservat i Vansbro 

kommun, Beslut 

* 

2017-08-30 In Stadsbyggnadsförvaltn. 

Mora-Orsa 

Underrättelse om granskning ang. detaljplan för 

handel norr om Färnäs 

* 

2017-09-01 In Länsstyrelsen Dalarna Förslag till Åtgärdsprogram 2018–2022 till Dalarnas 

miljömål 

Remissvar 

20171130 

2017-09-06 In Trafikverket Samrådsremiss för lokalisering av bro i Oxberg, väg 

1012, Mora och Älvdalens kommuner 

* 

2017-09-15 In Region Dalarna Remiss av förslag till Länsplan för regional 

transportinfrastruktur i Dalarna 2014–2025 

Remissvar 

20171130 

2017-09-26 In Stadsbyggnadsförvaltn. 

Mora-Orsa 

Underrättelse om granskning ang. Detaljplan 

genomfart Mora 

* 

2017-10-04 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av Tandflyttens naturreservat i Gagnef 

kommun, Beslut 

* 

2017-10-04  In Länsstyrelsen Dalarna Yttrande över begäran om inrättande av naturreservat i 

närheten av Hillersboda 

* 

2017-10-11 In Dalarnas Kommuner Gemensam remiss av förslag till Kommunal plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 

Remissvar 

20171128 

2017-10-24 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av Marsjöbergets naturreservat i Vansbro 

kommun. Beslut 

* 

2017-10-24 In Länsstyrelsen Dalarna Beslut om naturreservatet Berg-Annas berg i Falu 

kommun 

* 

2017-10-24 Ut Naturskyddsföreningen 

Gagnef 

Synpunkter på förslaget till beslut för naturreservatet 

Tandflytten, Gagnef 

 

2017-10-27 In Fiskodlingsföretag Inbjudan till samråd och samrådsunderlag Fiskodling i 

Siljan, Förnyat tillstånd samt utökning av verksamhet 

* 

2017-11-01 In Stadsbyggnadsförvaltn. 

Mora-Orsa 

Underrättelse om granskning, Komministergården, 

Mora kommun 

* 

2017-11-06 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av Gänsbergets naturreservat i Ludvika 

kommun, Beslut 

* 

2017-11-07 In Förvaltningsrätten i 

Linköping 

Tillstånd till ombyggnad samt ändring av driften av 

Sälen/Rörbäcksnäs flygplats, nu fråga om inhibition, 

Beslut 

Överklagan 

2017-11-08 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av Bötåbergets naturreservat i Malung-

Sälens kommun, Beslut 

* 

2017-11-10 In Länsstyrelsen Dalarna Län Bildande av Sörbäckens naturreservat i Malung-Sälens 

kommun, Beslut 

* 

2017-11-10 In Länsstyrelsen Dalarna Bildande av Öjsbergets naturreservat i Malung-Sälens 

kommun, Beslut 

* 

2017-11-14 In Länsstyrelsen Dalarna Yttrande över begäran om inrättande av naturreservat 

mellan Hinsen och Lumsheden, Falu kommun 

* 

2017-11-17 In Skogsstyrelsen Rapport, Skogens ekosystemtjänster — status och 

påverkan 

 

2017-11-24 In Länsstyrelsen Dalarna Förslag till beslut för Rostbergets naturreservat, Beslut * 

2017-12-13 Ut Länsstyrelsen Dalarna Begäran om stopp av planerade avverkningar vid 

norra Brännvinsberget och skydd genom naturreservat 

 

 
* = Meddelat berörd krets 


