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Verksamhetsberättelse 2019 

Kretsar och medlemmar 

Det totala medlemsantalet under 2019 var 7 252, en minskning med 174 personer mot förra året. Till största 

delen tror vi att minskningen beror på att rikskansliet sorterat bort de familjemedlemmar som saknat 

personnummer i medlemsregistret.  

 

Krets   
Antal 
2018 

 Antal 
2019 

Förändr % 

Borlänge   1 203 1195 -8 -0,66 

Falun 2 177 2175 -2 -0,09 

Avesta 337 336 -1 -0,29 

Gagnef   239 239 0 0 

Hedemora 296 294 -2 -0,67 

Leksand   397 377 -20 -5,03 

Malung-Sälen 291 271 -20 -6,87 

Mora   708 681 -27 -3,81 

Orsa   272 271 -1 -0,36 

Rättvik   400 346 -54 -13,5 

Säter   246 250 4 1,62 

Vansbro 168 159 -9 -5,35 

Västerbergslagen 548 538 -10 -1,82 

Älvdalen   144 120 -24 -16,66 

         

Dalarna   7 426 7 252 -174 -2,3 

 

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.  

 

Länsförbundets styrelse: 

Mattias Ahlstedt Bjursås ordförande 

Gun Kallur Rättvik kassör 

Ulf Jernberg Mora vice ordförande 

Margareta Wikström Rättvik 

Johan Hallberg Hedemora 

Thord Lindqvist Vansbro och Leksand  

Pelle Florell Gagnef  

Gunilla Roos Falun  

Karin Koppla Säter  

Monika Utter Västerbergslagen  

Birgitta Blomberg Quintino Orsa  
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Carl Delbom Borlänge 

Hannes Willner Avesta 

 

Vakanta Fältbiologerna och Älvdalen 

 

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   Mattias Ahlstedt, ordinarie, Margareta Wikström, ersättare 

Skogsstyrelsens lokala sektorsråd  Richard Holmqvist (södra)  

Skötselrådet för Fulufjället   vakant 

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 (Rovdjursfören.) och Bisse Falk ord  

Richard Holmqvist och Mattias Ahlstedt 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  

 

Det regionala kansliet i Mora fungerar som spindeln i nätet i informationsspridning mellan styrelsen, 

kretsarna, riksföreningen, regionala myndigheter och organisationer, media m fl. Det reg. kansliet ansvarar 

också för vissa projektansökningar och genomförande, marknadsföring och opinionsbildning.  

 

Lillian Lundin Stöt har varit anställd som verksamhetsutvecklare på 75%. Sanna Landgren var praktikant 

på kansliet från januari till juni.  

 

 

Under verksamhetsåret arbetade reg. kansliet bland annat med: ansökningar till Postkodlotteriet, omstart av 

kretsar, planering och genomförande av möten och träffar, länsstämma, bioblitz Gävleborg, bussresa till 

brandområdet i Ljusdal, skogskurs i Hamra och rovdjurskonferens. Lillian har även deltagit i skogs-

gruppens telefonmöten, uppdaterat välkomstbrev samt arrangerat höstträffen för de regionala kanslierna 

och länsordförandekonferensen i Dalarna. 

 

Styrgruppen består av Mattias Ahlstedt och Ulf Jernberg från Dalarna samt Stig Hammarsten och Jan 

Östlund från Gävleborg. Ulf har som arbetsgivarrepresentant varit på två träffar för arbetsgivare och 

deltagit i 8-10 telefonmöten under året. 

 
Genomförda aktiviteter och möten 

Aktiviteter i fet stil har arrangerats direkt av länsförbundet. 
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Datum Aktivitet Plats Deltagare Kommentar 

22 jan Telemöte styrgruppen    

27 jan Klimatkonferens Falun 80  

2 feb Kurs hyggesfritt skogsbruk Stjärnsund   

7 feb Styrelsemöte Leksand   

11 mars Möte klimatgrupp Falun   

11 mars Klimatföreläsning Staffan 

Laestadius 

Falun   

15 mars Klimatmanifestation    

22 mars Studieresa solelsparken Katrineholm   

23-24 mars Länsordförandekonferens Stockholm   

2 april Telemöte styrgruppen    

6 april Klädbytardagen    

13 april Länsstämma Grangärde   

8-10 april Reg kansliträff Enafors   

16 april Vindkraftskonferens Falun   

4 maj Fågelskådningens Dag    

8 maj Möte Hela Dalarna cyklar Falun   

9 maj Vindkraftsseminarium Borlänge   

10-12 maj Rikskonferens Kristianstad   

14 maj Politikersamtal inför  

EU-valet 

Falun   

16 maj Styrelsemöte Leksand   

17 maj Möte Hela Dalarna cyklar    

24 maj Klimatmanifestation    

25 maj Bioblitz Backa våtmark Falun   

 Järvföreläsning Siljansnäs   

3 juni Konferens vägkanter och 

biologisk mångfald 

Siljansnäs   

5 juni Naturnatten   kretsar  

16 juni De vilda blommornas dag    

4-6 juli Peace&Love Borlänge   

17 juli Bioblitz Fulufjället Särna   

 Forskningsresan Ljungdalen Jämtland   

5 aug Styrguppsmöte    

15 aug Funkisdag Mora   

18 aug Styrelsemöte på Dalagård Avesta   

1 sept Reg upptakt Miljövänliga 

Veckan 

Ockelbo   

5 sept Cykelseminarium Borlänge   

5 sept Snigelföreläsning Siljansnäs   

9 sept Styrgruppsmöte    

11 sept Planeringsmöte 

riksstämman 

Mora   

12 sept Planeringsmöte 

länsordförandekonferens 

Tällberg   

17-26 sept Föreläsningsturné Elbilen 

och metallerna 

Avesta, 

Borlänge, 

Mora, 

Falun, 

Rättvik 

  

20 sept Klimatmanifestation    

10 okt Styrgruppsmöte    

16-23 okt Filmvisningsturné När 

skogen tystnar 

Siljansnäs, 

Falun, 

Rättvik, 

Mora 

  

17 okt Vindkraftsseminarium Borlänge   
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17-19 okt Reg kansliträff Tällberg   

18-20 okt Länsordförandekonferens Tällberg   

22 okt Styrgruppsmöte    

1-3 nov Ledarutbildning för ökat 

engagemang 

Stockholm   

7 nov Seminarium Grön 

infrastruktur Ore skogsrike 

Falun   

15 nov Styrgruppsmöte    

21 nov Styrelsemöte Bjursås   

29 nov Klimatmanifestation    

30 nov Prylbytardagen    

10 dec Ljusmanifestation 

miljöförsvarare 

Ludvika, 

Mora 

  

 

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 (Dalarnas 

Ornitologiska Förening, Dalarnas Botaniska Sällskap, Skogsriskan och Entomologiska föreningen 

Dalarna/Västmanland). 

 

 
Föreningsutveckling 

Kansliet har sammanställt adresslistor över styrelserna i kretsar och länsförbund. 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 och utskrifter 

av etiketter t ex.  

 

En medlemsenkät för att hitta fler aktiva genomfördes under slutet av året.  

 

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. 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 800 följare, en ökning med 150 under 

året. Flera kretsar har också skaffat Facebook-sidor under året. 

 

Naturkontakt har använts för intern informationsspridning, mest i form av artiklar från arrangemang.  

 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna
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En viktig informationskanal är allmänna media, se nedan sammanställning över vår medverkan där. 

 

Miljöpriser 

Naturskyddsföreningen Dalarnas natur- och miljöpris Lyckosparken gick 2019 till: 

 

 

Andreas Magnusson för ett smittande klimatengagemang på lokal, regional och nationell nivå. 

Med tal som ger rysningar kan Fridays For Future och Miljötinget skatta sig lyckliga att de har dig 

med.  Fortsätt din kamp – Dalarnas motsvarighet till Greta! 

Sara May Kahl Du är ett gott föredöme som verkligen lever som du lär och har spännande 

strängar på din lyra. Snickare, byggnadsvårdare, odlare, debattör – alltid med hållbarhet i fokus. 

Och inte minst klimataktivist. Tack för att du dragit igång Faluns Fridays For Future i Gretas 

anda! 

Miljösvikarpriset Kängan gick till: 

Weda Skog för att ha avskedat entreprenörer som hade civilkurage nog att säga ifrån då de inte 

ville avverka skogar med höga naturvärden. Fy skäms! Weda Skog borde uppmuntra och ta vara 

på entreprenörernas kunskap istället. 
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Skog 

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

Vildmarksriket och Gyllbergens skogsrike. 

 

Vi har varit med på ett möte på länsstyrelsen som specifikt handlade om Ore skogsrike, Gåsbergets 

värdetrakt. 

 

Vi har deltagit i länsstyrelsens projekt Hållbar vindkraft och fortsatt att sälja skogsböcker.  

 

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. Alla våra ansökningar till Postkodstiftelsen avslogs 

tyvärr. 

 
 

Avslutningsord från ordföranden 

 

Vilket år det varit! Klimatfrågan har fått större utrymme 

än tidigare, både globalt och här i Dalarna, och det är 

bra. Tyvärr händer det för lite och det går alldeles för 

långsamt att minska de fossila utsläppen. Bilåkandet 

står för drygt 50% av transportsektorns CO2-utsläpp. 

Det behöver vi alla beakta då vi väljer att resa.  

Hotet mot artrikedomen är ständigt pågående. 1 miljon 

arter världen över beräknas vara utrotningshotade! Här i 

Dalarna avverkas gammelskogar, ängar växer igen, 

insekterna minskar och invasiva arter hotar de 

inhemska. Här kan både du som medlem och vi som förening göra mycket. Hjälp till och sköt en äng eller 

gör en egen hemma om du har möjlighet. Gör bon till insekter och fåglar och gräv upp lupiner, och 

rapportera in invasiva arter på www.invasivaarter.nu.  

Vi har ett bra kansli i Mora som stödjer oss och Gävleborg. Hör av dig dit eller till din lokala krets om du 

vill oss nåt.  

Tillsammans kan vi uträtta mycket, Tack för allt ni medlemma gjort under 2019! Och välkommen att ta del 

och hjälpa till i vår verksamhet under 2020! 

 

 

Mattias Ahlstedt, länsordförande 

http://www.invasivaarter.nu/
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Mediamedverkan Dalarna 
 

 
Datum Rubrik Media 

2 jan Skogsstyrelsen, nej vi tänker inte göra någon inventering av Ore skogsrike 

http://www.dt.se/dalarna/debatt-skogsstyrelsen-nej-vi-tanker-inte-gora-nagon-

inventering-av-ore-skogsrike 

DT 

3 jan Frakta bort aktivisterna från Brännvinsberget med polis 

www.dt.se/dalarna/insandare-frakta-bort-aktivisterna-fran-brannvinsberget-

med-polis, Insändare 

DT 

4 jan Mellanskog, nej skogsbruket hotar inte den svenska folksjälen-tvärtom 

http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-mellanskog-nej-skogsbruket-hotar-inte-

den-svenska-folksjalen-tvartom, Debatt 

DT 

7 jan Debattsvar: Biologisk mångfald, är det begreppet inte känt? 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattsvar-biologisk-mangfald-

ar-det-begreppet-inte-kant 

DD 

8 jan Naturskyddsföreningen: Dagens skogsbruk når inte miljömålet om levande 

skogar och är därför ohållbart http://www.dt.se/opinion/debatt/replik-

naturskyddsforeningen-dagens-skogsbruk-nar-inte-miljomalet-om-levande-

skogar-och-ar-darfor-ohallbart, Replik 

DT 

8 jan Naturskyddsföreningen: Dagens skogsbruk når inte miljömålet om levande 

skogar och är därför ohållbart 

http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/replik-naturskyddsforeningen-

dagens-skogsbruk-nar-inte-miljomalet-om-levande-skogar-och-ar-darfor-

ohallbart, Replik 

Avesta 

Tidning 

9 jan Värna vargjakten mot rättshaverister som åker ut i skogen för att störa 

http://www.dt.se/opinion/ledare/ledare-varna-vargjakten-mot-rattshaverister-

som-aker-ut-i-skogen-for-att-stora, Ledare 

DT 

13 jan Skogsbruket är inte perfekt men mängden gammal skog ökar visst 

http://www.dt.se/opinion/debatt/replik-skogsbruket-ar-inte-perfekt-men-

mangden-gammal-skog-okar-visst, Replik 

DT 

14 jan Debattreplik: Vi har aldrig haft mer skog i Sverige än nu 

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattreplik-vi-har-aldrig-haft-

mer-skog-i-sverige-an-nu 

DD 

17 jan Gifter i Borlänges förskolor, det finns saker att göra https://www.dt.se/logga-

in/gifter-i-borlanges-forskolor-det-finns-saker-att-gora 

DT 

24 jan Debattsvar: Sverige har aldrig haft så lite skog som nu 

https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/debattsvar-sverige-har-

aldrig-haft-sa-lite-riktig-skog-som-nu 

DD 

31 jan Slutreplik: Karin Perers, Mellanskog, Sluta bespotta skogsbruket – aktivt 

skogsbruk gör störst klimatnytta 

https://www.dt.se/artikel/opinion/debatt/slutreplik-karin-perers-mellanskog-

sluta-bespotta-skogsbruket-aktivt-skogsbruk-gor-storst-klimatnytta 

DT 

6 feb Replik: Orimligt att provoceras av att jägare får 60 miljoner av de 90 miljoner 

vi samlat ihop https://www.dt.se/artikel/opinion/debatt/replik-orimligt-att-

provoceras-av-att-jagare-far-60-miljoner-av-de-90-miljoner-vi-samlar-ihop 

DT 

26 feb Debatt: Vi åker Vasaloppet som snöänglar – för klimatets skull 

https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/debatt-vi-aker-

vasaloppet-som-snoanglar-for-klimatets-skull 

DD 

7 april Insändare: Köp färre men bättre kläder 

https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/insandare/insandare-kop-farre-

men-battre-klader 

DD 

28 april Kolla: Så mycket betyder dina vardagsval för miljön – små beslut ”gör faktiskt 

skillnad” https://www.dalademokraten.se/logga-in/kolla-sa-mycket-betyder-

DD 

http://www.dt.se/dalarna/debatt-skogsstyrelsen-nej-vi-tanker-inte-gora-nagon-inventering-av-ore-skogsrike
http://www.dt.se/dalarna/debatt-skogsstyrelsen-nej-vi-tanker-inte-gora-nagon-inventering-av-ore-skogsrike
http://www.dt.se/dalarna/insandare-frakta-bort-aktivisterna-fran-brannvinsberget-med-polis
http://www.dt.se/dalarna/insandare-frakta-bort-aktivisterna-fran-brannvinsberget-med-polis
http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-mellanskog-nej-skogsbruket-hotar-inte-den-svenska-folksjalen-tvartom
http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-mellanskog-nej-skogsbruket-hotar-inte-den-svenska-folksjalen-tvartom
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattsvar-biologisk-mangfald-ar-det-begreppet-inte-kant
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattsvar-biologisk-mangfald-ar-det-begreppet-inte-kant
http://www.dt.se/opinion/debatt/replik-naturskyddsforeningen-dagens-skogsbruk-nar-inte-miljomalet-om-levande-skogar-och-ar-darfor-ohallbart
http://www.dt.se/opinion/debatt/replik-naturskyddsforeningen-dagens-skogsbruk-nar-inte-miljomalet-om-levande-skogar-och-ar-darfor-ohallbart
http://www.dt.se/opinion/debatt/replik-naturskyddsforeningen-dagens-skogsbruk-nar-inte-miljomalet-om-levande-skogar-och-ar-darfor-ohallbart
http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/replik-naturskyddsforeningen-dagens-skogsbruk-nar-inte-miljomalet-om-levande-skogar-och-ar-darfor-ohallbart
http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/replik-naturskyddsforeningen-dagens-skogsbruk-nar-inte-miljomalet-om-levande-skogar-och-ar-darfor-ohallbart
http://www.avestatidning.com/opinion/debatt/replik-naturskyddsforeningen-dagens-skogsbruk-nar-inte-miljomalet-om-levande-skogar-och-ar-darfor-ohallbart
http://www.dt.se/opinion/ledare/ledare-varna-vargjakten-mot-rattshaverister-som-aker-ut-i-skogen-for-att-stora
http://www.dt.se/opinion/ledare/ledare-varna-vargjakten-mot-rattshaverister-som-aker-ut-i-skogen-for-att-stora
http://www.dt.se/opinion/debatt/replik-skogsbruket-ar-inte-perfekt-men-mangden-gammal-skog-okar-visst
http://www.dt.se/opinion/debatt/replik-skogsbruket-ar-inte-perfekt-men-mangden-gammal-skog-okar-visst
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattreplik-vi-har-aldrig-haft-mer-skog-i-sverige-an-nu
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattreplik-vi-har-aldrig-haft-mer-skog-i-sverige-an-nu
https://www.dt.se/logga-in/gifter-i-borlanges-forskolor-det-finns-saker-att-gora
https://www.dt.se/logga-in/gifter-i-borlanges-forskolor-det-finns-saker-att-gora
https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/debattsvar-sverige-har-aldrig-haft-sa-lite-riktig-skog-som-nu
https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/debattsvar-sverige-har-aldrig-haft-sa-lite-riktig-skog-som-nu
https://www.dt.se/artikel/opinion/debatt/slutreplik-karin-perers-mellanskog-sluta-bespotta-skogsbruket-aktivt-skogsbruk-gor-storst-klimatnytta
https://www.dt.se/artikel/opinion/debatt/slutreplik-karin-perers-mellanskog-sluta-bespotta-skogsbruket-aktivt-skogsbruk-gor-storst-klimatnytta
https://www.dt.se/artikel/opinion/debatt/replik-orimligt-att-provoceras-av-att-jagare-far-60-miljoner-av-de-90-miljoner-vi-samlar-ihop
https://www.dt.se/artikel/opinion/debatt/replik-orimligt-att-provoceras-av-att-jagare-far-60-miljoner-av-de-90-miljoner-vi-samlar-ihop
https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/debatt-vi-aker-vasaloppet-som-snoanglar-for-klimatets-skull
https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/debatt-vi-aker-vasaloppet-som-snoanglar-for-klimatets-skull
https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/insandare/insandare-kop-farre-men-battre-klader
https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/insandare/insandare-kop-farre-men-battre-klader
https://www.dalademokraten.se/logga-in/kolla-sa-mycket-betyder-dina-vardagsval-for-miljon-sma-beslut-gor-faktiskt-skillnad
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dina-vardagsval-for-miljon-sma-beslut-gor-faktiskt-skillnad 
2 maj En viktig helg för fågelskådarna 

https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/en-viktig-helg-for-

fagelskadarna 

DD 

4 maj Fågelskådningens dag samlar entusiaster i hela Dalarna 

https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/fagelskadningens-dag-samlar-

entusiaster-i-hela-dalarna 

DD 

10 maj ”I elfte timmen”: Snabb inventering av nyckelbiotoper i 

omarronderingsområde https://www.dalademokraten.se/logga-in/i-elfte-

timmen-snabb-inventering-av-nyckelbiotoper-i-omarronderingsomrade 

DD 

14 maj Insändare: Tre av fyra svenskar vill se att politikerna vidtar konkreta åtgärder 

för klimatet https://www.dt.se/artikel/dalarna/insandare-tre-av-fyra-svenskar-

vill-se-att-politikerna-vidtar-konkreta-atgarder-for-klimatet 

DT 

14 maj Vildbi-kris i landet – så bygger du ett bihotell i din trädgård 

https://www.dt.se/logga-in/vildbi-kris-i-landet-sa-bygger-du-ett-bihotell-i-din-

tradgard-3 

DT 

17 maj Insändare: Politikerna i Borlänge och Dalarna måste ta miljöfrågorna på lika 

stort allvar som deras väljare gör 

https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/insandare-politikerna-i-

borlange-och-dalarna-maste-ta-miljofragorna-pa-lika-stort-allvar-som-deras-

valjare-gor 

DD 

22 maj Debatt: Tiskenleden förlamar Faluns utveckling och försenar 

klimatomställningen https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/debatt-

tiskenleden-forlamar-faluns-utveckling-och-forsenar-klimatomstallningen 

DD 

23 maj Naturskyddsföreningen pratar miljöfrågor med Borlängepolitiken 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6958957 

P4 Dalarna 

23 maj Naturskyddsföreningen: ”Minska trafikinloppet till centrum – bättre harmoni i 

världsarvet” https://www.dalademokraten.se/logga-in/naturskyddsforeningen-

minska-trafikinloppet-till-centrum-battre-harmoni-i-varldsarvet 

DD 

23 maj Debattsvar: Felaktiga uppgifter om varg attacker – vargarna blir färre inte fler 

https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/debattsvar-felaktiga-

uppgifter-om-varg-attacker-vargarna-blir-farre-inte-fler 

DD 

24 maj Dalarnas bästa kommun på naturvårdvård – ”vi vill att fler upplever naturen” 

https://www.dalademokraten.se/logga-in/dalarnas-basta-kommun-pa-

naturvardvard-vi-vill-att-fler-upplever-naturen 

DD 

15 aug Debatt: Flera skogar i Rättvik med höga naturvärden riskerar att avverkas i 

augusti – vi kräver att regeringen ingriper 

https://www.dt.se/artikel/dalarna/debatt-flera-skogar-i-rattvik-med-hoga-

naturvarden-riskerar-att-avverkas-i-augusti-vi-kraver-att-regeringen-ingriper  

DT 

9 aug Bengt Oldhammer besökte Brännvinsberget i Ore Skogsrike tillsammans med 

Martin Emtenäs, bloggerskan Ida Olsson och Stefan Sundström i samband med 

en vitryggsexkursion i Naturskyddsföreningen Moras regi 

Kändisar vill rädda den vitryggiga hackspetten 

https://www.dt.se/logga-in/kandisar-vill-radda-den-vitryggiga-hackspetten 

DT 

10 aug Här blir Margareta Wikström, ordförande för Naturskyddsföreningen, 

intervjuad om Ore Skogsrike i ETC: Miljöaktivister vaktar skogen – kräven 

sänkta avkastningskrav 

https://www.etc.se/klimat/miljoaktivister-vaktar-skogen-kraver-sankta-

avkastningskrav  

ETC 

17 sept Debatt: Rädda strandskyddet och allemansrätten 

https://www.dt.se/artikel/opinion/debatt/debatt-radda-strandskyddet-och-

allemansratten 

DT 

20 sept 

 

Mattias Ahlstedt Radio Dalarna om vindkraft 

LÄNK???? 

P4 Dalarna 

 

https://www.dalademokraten.se/logga-in/kolla-sa-mycket-betyder-dina-vardagsval-for-miljon-sma-beslut-gor-faktiskt-skillnad
https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/en-viktig-helg-for-fagelskadarna
https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/en-viktig-helg-for-fagelskadarna
https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/fagelskadningens-dag-samlar-entusiaster-i-hela-dalarna
https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/fagelskadningens-dag-samlar-entusiaster-i-hela-dalarna
https://www.dalademokraten.se/logga-in/i-elfte-timmen-snabb-inventering-av-nyckelbiotoper-i-omarronderingsomrade
https://www.dalademokraten.se/logga-in/i-elfte-timmen-snabb-inventering-av-nyckelbiotoper-i-omarronderingsomrade
https://www.dt.se/artikel/dalarna/insandare-tre-av-fyra-svenskar-vill-se-att-politikerna-vidtar-konkreta-atgarder-for-klimatet
https://www.dt.se/artikel/dalarna/insandare-tre-av-fyra-svenskar-vill-se-att-politikerna-vidtar-konkreta-atgarder-for-klimatet
https://www.dt.se/logga-in/vildbi-kris-i-landet-sa-bygger-du-ett-bihotell-i-din-tradgard-3
https://www.dt.se/logga-in/vildbi-kris-i-landet-sa-bygger-du-ett-bihotell-i-din-tradgard-3
https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/insandare-politikerna-i-borlange-och-dalarna-maste-ta-miljofragorna-pa-lika-stort-allvar-som-deras-valjare-gor
https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/insandare-politikerna-i-borlange-och-dalarna-maste-ta-miljofragorna-pa-lika-stort-allvar-som-deras-valjare-gor
https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/insandare-politikerna-i-borlange-och-dalarna-maste-ta-miljofragorna-pa-lika-stort-allvar-som-deras-valjare-gor
https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/debatt-tiskenleden-forlamar-faluns-utveckling-och-forsenar-klimatomstallningen
https://www.dalademokraten.se/artikel/dalarna/debatt-tiskenleden-forlamar-faluns-utveckling-och-forsenar-klimatomstallningen
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6958957
https://www.dalademokraten.se/logga-in/naturskyddsforeningen-minska-trafikinloppet-till-centrum-battre-harmoni-i-varldsarvet
https://www.dalademokraten.se/logga-in/naturskyddsforeningen-minska-trafikinloppet-till-centrum-battre-harmoni-i-varldsarvet
https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/debattsvar-felaktiga-uppgifter-om-varg-attacker-vargarna-blir-farre-inte-fler
https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/debattsvar-felaktiga-uppgifter-om-varg-attacker-vargarna-blir-farre-inte-fler
https://www.dalademokraten.se/logga-in/dalarnas-basta-kommun-pa-naturvardvard-vi-vill-att-fler-upplever-naturen
https://www.dalademokraten.se/logga-in/dalarnas-basta-kommun-pa-naturvardvard-vi-vill-att-fler-upplever-naturen
https://www.dt.se/artikel/dalarna/debatt-flera-skogar-i-rattvik-med-hoga-naturvarden-riskerar-att-avverkas-i-augusti-vi-kraver-att-regeringen-ingriper
https://www.dt.se/artikel/dalarna/debatt-flera-skogar-i-rattvik-med-hoga-naturvarden-riskerar-att-avverkas-i-augusti-vi-kraver-att-regeringen-ingriper
https://www.dt.se/logga-in/kandisar-vill-radda-den-vitryggiga-hackspetten
https://www.etc.se/klimat/miljoaktivister-vaktar-skogen-kraver-sankta-avkastningskrav
https://www.etc.se/klimat/miljoaktivister-vaktar-skogen-kraver-sankta-avkastningskrav
https://www.dt.se/artikel/opinion/debatt/debatt-radda-strandskyddet-och-allemansratten
https://www.dt.se/artikel/opinion/debatt/debatt-radda-strandskyddet-och-allemansratten
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Skrivelser 
Datum In/ut Från/till Angående Åtgärd   

2019-01-10 In Riksföreningen Yttrande över skogsstyrelsens rapport om ökad 

skogsproduktion 

* 

2019-01-18 In Länsstyrelsen Förslag beslut naturreservatet Skallberget Malung-Sälen * 

2019-02-26 In Cajsa Abrahamsson Remissförfrågan vindkraftprojekt Skansen Avesta * 

2019-02-27 In Wescon Miljökonsult Samråd nytt tillstånd för Setra trävarors fabrik 

Långshyttan  

* 

2019-02.28 In Länsstyrelsen Beslut bildande naturreservat Erik-Hanstjärn * 

2019-02-28 In Länsstyrelsen Beslut utökning Bengtarkilens naturreservat Orsa * 

     

2019-03-08 In Länsstyrelsen Remiss Reg energi- och klimatstrategi  * 

2019-03-13 In Länsstyrelsen Beslut naturreservat Spjärshällen Falun * 

2019-03-20 In Länsstyrelsen Förslag beslut och skötselplan Vålbergets naturreservat * 

2019-04-11 In Länsstyrelsen Synpunkter Bildande naturreservat Lindänget * 

2019-04-12 In Malung-Sälen Avslag Ejforsen * 

2019-05-02 In Länsstyrelsen Samråd vattenfrågor * 

 

 

 

26 sept 

 

Miljövänliga veckan är här 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1154447 

https://www.google.com/url?q=https://www.dalademokraten.se/logga-

in/miljovanliga-veckan-ar-har-det-gar-att-laga-grejer 

DD 

27 sept Fixa grejor - massor av goda råd under miljövänliga veckan 

https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/dalarna/fixa-grejor-

massor-av-goda-rad-under-miljovanliga-veckan 

DT 

5 okt 

 

 

Upp till bevis Sveaskog 

https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/debatt/replik-upp-till-

bevis-sveaskog-skogarna-i-ore-skogsrike-maste-skyddas-i-sin-helhet 

DT 

19 okt 

 

Gör hela Unnån till naturreservat 

http://dalabygden.se/2018/10/gor-hela-unnan-till-naturreservat-hittade-ny-

myggart/ 

Dalabygden 

22 okt Engångsgrillar fasas ut 

https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/dalarna/engangsgrilla

r-fasas-ut-naturskyddsforeningen-det-gillar-vi 

DT 

 

 

24 okt Flera kritiker mot planer på sjöstad 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/flera-kritiker-mot-planer-pa-sjostad-

i-rattvik 

SVT 

Dalarna  

29 okt 

 

 

Vi behöver ett stoppdatum för fossila bränslen nu 

https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-vi-

behover-ett-stoppdatum-for-fossila-branslen-nu 

DT 

 

20 nov 

Stormen mot avverkningen fortsätter 

https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/logga-in/stormen-mot-

avverkningen-fortsatter-naturskyddsforeningen-kraver-att-det-stoppas-nu-

forstors-alltihop 

DT 

29 nov 

 

 

Håkan Sands vargföreläsning 27 nov DD 

30 nov 

 

 

Miljömanifestationer i Mora och Orsa 

https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/allmant/miljomanifest

ationer-i-mora-och-orsa-laget-ar-akut-och-politikerna-maste-gora-nagot-nu 

DT/DD 

16 dec Julgran som är bra 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/din-julgran-kan-vara-bra-for-klimatet 

SVT 

Dalarna 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1154447
https://www.google.com/url?q=https://www.dalademokraten.se/logga-in/miljovanliga-veckan-ar-har-det-gar-att-laga-grejer&sa=U&ved=0ahUKEwi_3ebripjgAhUHWCwKHZVsDooQFggXMAY&client=internal-uds-cse&cx=004194426050971161210:b_vrigh6ydk&usg=AOvVaw3wszmu2WFXK6ap4Hc2uq9J
https://www.google.com/url?q=https://www.dalademokraten.se/logga-in/miljovanliga-veckan-ar-har-det-gar-att-laga-grejer&sa=U&ved=0ahUKEwi_3ebripjgAhUHWCwKHZVsDooQFggXMAY&client=internal-uds-cse&cx=004194426050971161210:b_vrigh6ydk&usg=AOvVaw3wszmu2WFXK6ap4Hc2uq9J
https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/dalarna/fixa-grejor-massor-av-goda-rad-under-miljovanliga-veckan
https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/dalarna/fixa-grejor-massor-av-goda-rad-under-miljovanliga-veckan
https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/debatt/replik-upp-till-bevis-sveaskog-skogarna-i-ore-skogsrike-maste-skyddas-i-sin-helhet
https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/debatt/replik-upp-till-bevis-sveaskog-skogarna-i-ore-skogsrike-maste-skyddas-i-sin-helhet
http://dalabygden.se/2018/10/gor-hela-unnan-till-naturreservat-hittade-ny-myggart/
http://dalabygden.se/2018/10/gor-hela-unnan-till-naturreservat-hittade-ny-myggart/
https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/dalarna/engangsgrillar-fasas-ut-naturskyddsforeningen-det-gillar-vi&sa=U&ved=0ahUKEwjqm4Tc_pfgAhWC_ywKHRPKDEQ4ChAWCBcwBg&client=internal-uds-cse&cx=004194426050971161210:vka1wcjnroo&usg=AOvVaw2OsXm4p6uODfGue-4xxMFr
https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/dalarna/engangsgrillar-fasas-ut-naturskyddsforeningen-det-gillar-vi&sa=U&ved=0ahUKEwjqm4Tc_pfgAhWC_ywKHRPKDEQ4ChAWCBcwBg&client=internal-uds-cse&cx=004194426050971161210:vka1wcjnroo&usg=AOvVaw2OsXm4p6uODfGue-4xxMFr
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/flera-kritiker-mot-planer-pa-sjostad-i-rattvik
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/flera-kritiker-mot-planer-pa-sjostad-i-rattvik
https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-vi-behover-ett-stoppdatum-for-fossila-branslen-nu
https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-vi-behover-ett-stoppdatum-for-fossila-branslen-nu
https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/logga-in/stormen-mot-avverkningen-fortsatter-naturskyddsforeningen-kraver-att-det-stoppas-nu-forstors-alltihop
https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/logga-in/stormen-mot-avverkningen-fortsatter-naturskyddsforeningen-kraver-att-det-stoppas-nu-forstors-alltihop
https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/logga-in/stormen-mot-avverkningen-fortsatter-naturskyddsforeningen-kraver-att-det-stoppas-nu-forstors-alltihop
https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/allmant/miljomanifestationer-i-mora-och-orsa-laget-ar-akut-och-politikerna-maste-gora-nagot-nu
https://www.google.com/url?q=https://www.dt.se/artikel/allmant/miljomanifestationer-i-mora-och-orsa-laget-ar-akut-och-politikerna-maste-gora-nagot-nu
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/din-julgran-kan-vara-bra-for-klimatet
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2019-05-03 In Länsstyrelsen Beslut naturreservat Skallberget Malung-Sälen * 

2019-05-03 In Länsstyrelsen Naturreservat Rovenlamm Orsa * 

2019-05-06 In Trafikverket Välkommen till samrådsmöte för E16/väg 70, Borlänge- 

Djurås, delen Sifferbo- Djurås (etapp 3), Gagnef 

kommun, Dalarnas län. 

* 

2019-05-10 In Trafikverket Samråd E16/Väg70 Borlänge-Djurås * 

2019-05-17 In Länsstyrelsen Förslag beslut och skötselplan naturreservat 

Kockoraberget Ludvika 

* 

2019-06-05 In Miljökontoret Mora-Orsa Remiss naturreservat Västra Alderängarna Mora * 

2019-06-13 In wpd Onshore Stöllsäterberget 

AB 
wpd Onshore Stöllsäterberget har hos 
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Dalarnas län ansökt om ändringstillstånd enligt 
miljöbalken för vindkraftspark Stöllsäterberget på 
gränsen mellan Torsby kommun i Värmlands län 
och Malung-Sälens kommun i Dalarnas län 

* 

2019-06-26 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Utökning av naturreservatet Holmsjöarna i Borlänge 
kommun, Beslut 

* 

2019-06-26 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Bildande av Lindängets naturreservat i Orsa 
kommun, Beslut 

* 

2019-06-26 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Bildande av naturreservatet Vålberget i Gagnefs 
Kommun, Beslut 

* 

2019-07-19 In AB Igrene Ansökan om bearbetningskoncession 
förGasfyndigheten Ryssa 1 i Siljansringen 
Mora Kommun, Dalarna 
https://almedalen.se/gasutvinning-i-sverige-ger-
miljomassiga-fordelar/ 

* 

2019-08-12 In Hagströms vattenvård & 

miljörätt AB 
Bilaga 1 • Åtgärdsbeskrivning (Gagnef) 
Bilaga till samrådsunderlag • Flottledsrestaurering 
och biotopvård av Djurforsen i Västerdalälven. 

* 

2019-09-09 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Bildande av naturreservatet Översjöåsen i 
Älvdalens kommun 

* 

2019-09-09 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Bildande av naturreservatet Trygåskölen i 
Älvdalens kommun 

* 

2019-09-11 In Marklund Solutions Green 

Collar Workers 
Gällande prövning av tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet enligt miljöbalken för Bergkvist-Insjön 
AB:s anläggning på fastigheten Holen 4:16, 
Leksands kommun, Samrådsunderlag 

* 

2019-09-13 In Trafikverket E16/Väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg 
https://www.trafikverket.se/borlange-djuras 

* 

2019-10-24 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Bildande av naturreservatet Nifelhem i Rättvik 
kommun, Beslut 

* 

2019-11-04 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Bildande av naturreservatet Grå-Larsknipen i 
Malung-Sälens kommun, Beslut 

* 

2019-11-06 Ut Naturskyddsföreningen i 
Gävleborg 

REMISSVAR: anser att utredningens förslag att 
besluta upphöra med registrering av nyckelbiotoper 
i samband med inkommen 
avverkningsanmälan/ansökan inte bör genomföras 

* 

2019-12-13 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Bildande av naturreservatet Översjöåsen i Älvdalens 

kommun 

* 

2019-12-13 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Bildande av naturreservatet Skärmyrlok i Älvdalens 

kommun 

* 

2019-12-13 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Bildande av naturreservatet Trygåskölen i Älvdalens 

kommun 

* 

2019-12-13 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Bildande av naturreservatet Risberget i Malung-Sälens 

kommun 

* 

2019-12-13 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Bildande av naturreservatet Brändberget i Malung- 

Sälens kommun, Beslut 

* 

2019-12-13 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Bildande av naturreservatet Nifelhem i Rättvik kommun, 

Beslut 

* 

https://almedalen.se/gasutvinning-i-sverige-ger-miljomassiga-fordelar/
https://almedalen.se/gasutvinning-i-sverige-ger-miljomassiga-fordelar/
https://www.trafikverket.se/borlange-djuras
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2019-12-13 In Länsstyrelsen Dalarnas Län Bildande av naturreservatet Kockoraberget i Ludvika 

Kommun, Beslut 

* 

 

 

 
* = Meddelat berörd krets 


