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Bioblitz Dalarna 23/5

Bioblitz är en intensiv biologisk inventering, i år 
i Säterdalen. I samband med Biologiska mångfal-
dens dag arrangeras BioBlitz Dalarna för tredje 
gången lör 23 maj och håller på nästan ett helt 
dygn. Alla är välkomna att delta och hjälpa till att 
hitta så många arter som möjligt - alla behövs!  

Baslägret bemannas med experter inom olika art-
grupper. Förutom det kommer vi att ha bestäm-
ningslitteratur, luppar, artlistor och mycket mer 
tillhanda. Medtag egen matsäck för dagen.

Se https://bioblitzdalarna.wordpress.com/

Skogsdag på Snöå Bruk 16/5

Vi välkomnar barn och vuxna till en naturdag 
med extra fokus på skogen den 16:e maj. Kom och 
träffa Friluftsfrämjandet när vi nyinviger sagosti-
gen eller följ med Bengt Ehnström när han berät-
tar om skogen kring Snöå Bruk. 

Efter detta serveras ekologisk sopplunch på Snöå 
Herrgård (föranmälan 
krävs, se kalendariet). 
Dagen avslutas med 
dokumentärfilmen När 
skogen tystnar med intro 
av Sebastian Kirppu. 

Global klimatmanifestation 24/4

www.fridaysforfuture.org

Riksstämman i Mora 11-15 juni

Hur kul som helst att Naturskyddsföreningens 
riksstämma blir på hemmaplan. 300-350 hängiv-
na medlemmar kommer till Moraparken andra 
helgen i juni för årsmötesförhandlingar med 
behandling av 61 motioner bl a. Vi hälsar delta-
garna välkomna med dalahantverkare, kulning, 
en tipi och unika naturutflykter. 

Kom och lyssna till föredrag med föreningens 
klimatchef David Kihlberg, häng med på utflykter 
till Kättboåsens fäbod, ev Ore Skogsrike, Unnåns 
svämskogar, Alderängarna och Hemulån. Lyssna 
på nattsångare och skåda dagfjärilar. Dessutom 
blir det barnaktiviteter som att leta bäver och 
håva vattendjur. 

Vi hoppas också kunna bjuda på t ex nässelpesto 
och ostar från Hansjö Mejeri. Kom och testa el- 
och lastcyklar eller pina en lupin!

Visst ska vi vara bäst här i Dalarna och slå delta-
garrekord?!

Passa på att hänga med på utflykterna! Du behö-
ver inte vara ombud på stämman för det. 

Mer info och anmälan senast 17 maj via 
www.naturskyddsforeningen.se/riksstamma   

Vad vill skogsgruppen göra framöver?

Utflykter till Ljusmyrsberget 4 april, mossdag 9 
maj, brandområdet med GÄBS 17 maj, Gröntjärn 
med Hudiksvallskretsen 19 sept och en skogs-
kurs i Hamra 26-27 september. Bara att boka in! 

Biologiska Mångfaldens Dag/Vecka
Vecka 21, kring 22 maj. Se www.biomfdag.se

https://bioblitzdalarna.wordpress.com/
http://www.fridaysforfuture.org
http://www.naturskyddsforeningen.se/riksstamma
http://www.biomfdag.se 


Länsförbund och länsstämma - Vad är grejen?

Kretsar och länsförbund, medlemmar, riksfören-
ingen, Rikskansliet, arbetsgrupper och nätverk, 
hur hänger allt ihop? Att bli aktiv inom Natur-
skyddsföreningen och förstå hur föreningen 
är uppbyggd är tyvärr inte helt lätt. När jag ska 
förklara för utomstående brukar jag säga att för-
eningen är uppbyggd på samma sätt som staten 
Sverige, medlemmarna är samhällsmedborgarna, 
kretsarna är de självstyrande kommunerna, de 
självstyrande länsförbunden blir som en kombi-
nation av landsting och länsstyrelser och slutli-
gen blir riksföreningens styrelse som regeringen. 
Till detta tillkommer Rikskansliet med byråkra-
terna som förser beslutsfattarna med viktig fakta 
samt verkställer det som föreningen beslutat om 
att göra. På senare år har det även tillkommit re-
gionala kanslier, vilka kompletterar Rikskansliet 
genom att vara länsförbund och kretsar behjälpli-
ga ute i landet. 

Med ovan sagt är alltså länsförbunden beroende 
av sina respektive kretsar. Det är kretsombuden 
som röstar fram länsförbundens styrelser. Därför 
är det jätte viktigt med hög närvaro av kretsom-
bud vid länsstämmorna. Det främjar demokratin 
inom föreningen och det hjälper oss att behålla 
vi-känslan inom föreningen i dess helhet. Därför 
hoppas jag att årets länsstämma blir välbesökt 
som aldrig förr och att det blir en trend som är här 
för att stanna.

Jenny Olsson

Ordförande Naturskyddsföreningen Gävleborg
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Boktips: 
Tidernas fartfest och vår fossilfria framtid

”Fartrusiga – om en gränslöst massmobil tid och 
vår fossilfria morgondag” av forskaren och förfat-
taren Björn Forsberg. Boken handlar om vår mo-
bilitetskultur. Som tack vare fossil energi gett oss 
en unik tid av fartfläktande massmobilitet – och 
som fått världen att krympa samman. En mobili-
tetskultur som trots alla satsningar på grönt och 
förnybart ännu till 96% drivs med fossil energi.

Här berättas den fascinerande historien om hur vi 
blev den fartfyllda civilisation vi är. Om människ-
ans långa färd från äldre tiders motorlösa mobili-
tet fram till nuet. Och vidare in i framtiden.

Med en gedigen spaning över morgondagens fos-
silfria mobilitet. För det har saknats en bok som 
tar ett större grepp på omställningen från fossila 
till gröna transporter. En bok som ser bortom 
dimridåerna om en morgondag med klimatsmar-
ta flyg och elbilar åt oss alla. Jag försöker besva-
ra frågan: Vad innebär det att återvända till en 
fossilfri värld?

Beställ via Bokus eller Adlibris 
m fl. Björns förra bok, Omställ-
ningens tid, blev av Dagens 
Nyheter utsedd till en av det 
årets bästa böcker. 

Han kommer gärna till din ort 
på författarbesök. Boka via 
bjorn@fossilfria.nu, 072-227 
89 11.

Uteaktiviteter med Studiefrämjandet

•  Mässan Trädgård & uteliv 9-10 maj i Tällberg 
   http://www.tradgardochuteliv.se 
•  Ledarutveckling - värd 16 maj. Värdskap och 
säkerhet vid aktiviteter utomhus i närmiljö. Plats 
ej bestämd. Mer info: marianne.
sellner@studieframjandet.se 076-
778 60 70
•  Tusen trädgårdar 28 juni, Sverige 
https://www.tradgardsriket.se/ 
Ordna en öppen trädgård eller 
haka på med bi-aktiviteter :-)

http://bjorn@fossilfria.nu
http://www.tradgardochuteliv.se
http://marianne.sellner@studieframjandet.se
http://marianne.sellner@studieframjandet.se
https://www.tradgardsriket.se/


Hjälp till på riksstämman 12-14 juni!

Vi behöver folk som visar vägen, transporterar ba-
gage, bygger tipi, bemannar vår utställningsmon-
ter, smyckar scenen och informerar bl a. 

Du kan själv lägga in dina uppgifter i schemat på 
https://shorturl.at/boIRS Funkar det inte kan du 
maila kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se 
eller ringa 070-273 91 55.

Om du hjälper till minst 3 timmar får du mat. Om 
du hjälper till hela helgen får du även boende. 

Har du fina bilder från Dalarna? Maila till: 
sophie.nordstrom@naturskyddsforeningen.se 

Magda och Kaspersen åkte Vasaloppet för 
miljön 

SkiTeam Kaspersen käm-
pade på tappert i snöyran 
mellan Sälen och Mora och 
samlade in pengar till Natur-
skyddsföreningen.

Skogsgruppen Gävleborgs träff

Magnus Andersson redogjorde för vad som hänt 
med de 60 områden på 3506 ha som skogsgruppen 
hittills tittat på. 

- Bland annat har 2 blivit formellt skyddade, 5 fri-
villigt avsatta, 4 registrerats som nyckelbiotoper 
och 13 har undersökts av länsstyrelsen så de kan 
prioritera dem. Några avverkningsanmälningar 
har dragits tillbaka efter våra påtryckningar.

Mycket skyddad skog ligger på lågproduktiva 
områden. Vi behöver få till mer skydd av bördiga 
skogar, olika typer av skogar och strukturer.

Tips: https://www.skogforsk.se/ Tidningen Vision 
gratis. 

- Gävleborgs län är skogsrikt, 88% av länets to-
tala areal är skogsmark, berättade Jan Hedman. 
Förfärligt lite är dock skyddat. Från 3 promille i 
Hofors, 5 i Ockelbo och 7 i Ovanåker till Ljusdal 
2,1%, Hudiksvall 3,1% och Gävle 4,3%. 

Sveaskog, Bergvik, Holmen, SCA planerar mycket 
vindkraft bl a där Google ska bygga sina server-
hallar nära Horndal, i Ore Skogsrike, Orsa Finn-
mark och Tandsjöborg, mellan Kårböle och Los.  
Där har de dock dragit ner från 95 till 45 snurror. 

Odla Nytt 3 juni

Sara Bäckmo, 
Skillnadens träd-
gård, en av Sveri-
ges mest kända 
influencers, kom-
mer till Falun med 
sitt föredrag Odla 
Nytt.

I samband med föredraget anordnar Studiefräm-
jandet och Naturskyddsföringen tillsammans 
med lokala odlare och föreningar en minimässa 
på tema odling.
Falun – Kulturhuset tio14 ons 3/6 kl 16-20, 
(föredraget börjar 18)
Mer info och biljetter: https://www.sarabackmo.
se/produkt/falun-3-juni/

Meddela din e-postadress!  
till medlem@naturskyddsforeningen.se 

Vill du inte ha e-post från oss?  
Skicka e-post med NEJ i rubriken till adressen ovan.

Hela Sverige ställer om!

Nu finns en handledning för lokal politisk påver-
kan "Ställ om din kommun" och checklistor för 
t ex arbetsgivare, Brf och föreningar.  

Läs mer på https://naturskyddsforeningen.se/he-
lasverigestallerom och FB-gruppen Hela Sverige 
ställer om.

Skriv under mot PFAS

PFAS är ett miljögift som finns i smink, stekpan-
nor, skidvallor m.m. 
https://pfas.naturskyddsforeningen.se/ 

Filmtips: Dark Waters om hur ett samhälle förgif-
tats av teflonfabriken. 

https://shorturl.at/boIRS
http://kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se
http://sophie.nordstrom@naturskyddsforeningen.se
https://www.skogforsk.se/
https://www.sarabackmo.se/produkt/falun-3-juni/
https://www.sarabackmo.se/produkt/falun-3-juni/
https://www.naturskyddsforeningen.se/hela-sverige-staller-om/
https://www.naturskyddsforeningen.se/hela-sverige-staller-om/
https://pfas.naturskyddsforeningen.se/


Kostnadsfria kurser i hyggesfritt

Grundkurs 4 maj, kvalitetsskogsbruk 18 maj.

www.lofallan.se

Skogens mångbruk

Föreningen Skogens mångbruk propagerar för 
ett mer mångfaldigt och hållbart skogsbruk. Bli 
medlem – gratis! Se lista med 100 exempel på 
www.skogensmangbruk.se 
Kombinatörer: naturguidning, 
matupplevelser, förädlade 
produkter m.m. Bok ”Skogen 
bortanför hyggena”

- I Sverige har vi inte en skogs-
vårdslag utan en skogspro-
duktionslag, sa Leif Öster. Min 
ingångspunkt är landsbygdsfrågan. Ekonomin 
rasar på landsbygden. Skogsnäringens export har 
minskat från 50% till 6%. Dagens skogsbruk är inte 
ekonomiskt lönsamt! 

- 92% av svenska folket tycker att vi ska skydda 
mer natur. Varför lyssnar inte politikerna på det-
ta? 

Läs boken ”Slaget om framtiden” om den helt kor-
rupta skogsforskningen. Det förs fram så många 
osanningar i skogsdebatten!

Skogslagstiftningen ska in i Miljöbalken! Sören 
Wibe hade ett bra förslag i en rapport för 28 år 
sedan: Staten ska endast styra naturvården i sko-
gen, i övrigt kan skogsägarna få full frihet. 

- Turist tycka hygge trist. Inkomsterna på vår gård 
Dalagård kommer från naturturism, konstaterade 
Leif. Den stärker också det lokala serviceunderla-
get.

Halva den svenska oljeimporten skulle kunna tas 
bort om industrin var mer energieffektiv! 

Aktuellt i skogspolitiken

• Skogsutredningen. Stärka äganderätten, belysa 
målkonflikter, se över fjällnära skog m.m.

• Nationella skogsprogrammet. Regionala skogs-
program/strategier av mycket varierande kvalitet 
och väldigt skiftande delaktighet i processer.

• Process för ökad skogsproduktion. Naturskydds-
föreningen har reserverat sig!

• Nyckelbiotoper och tillsyn.

Hyggesfritt skogsbruk

- Sedan 1925 har virkesförrådet fördubblats, men 
de biologiskt rika skogarna minskat, sa Mikael 
Karlsson. Vi har kalhuggit 80% av skogarna de se-
naste 100 åren. Vi har bytt ut natur till kalhyggen 
och plantager!

75 miljoner kubikmeter har blåst ner, vilket 
motsvarar timmerbilar 4 varv runt jorden! Fler 
stormskador beror på hur skogsbruket bedrivits. 
Planterade granar i Skåne har 30% risk att blåsa 
ner, medan en blandning av ek och bok bara har 
1% risk. Insektsutbrott har ökat med 600%, det är 
klenare dimensioner och virkespriserna har sjun-
kit t ex.

- Potentialen för skogens kolinlagring motsvarar 
hälften av dagens koldioxidutsläpp! Vi ska också 
sluta använda fossila bränslen parallellt. Genom 
att låta träden växa längre får vi mer virke och 
mer kolinlagring. 

Ekosystembaserat skogsbruk, t ex enligt 
Lübeck-modellen, är det bästa sättet att bedriva 
skogsbruk på; för trädkvaliteten, den biologiska 
mångfalden, mykorrhizan, ekonomin m.m.

1. Ecoforestry. Skydda skogens naturliga proces-
ser. Hur en naturlig skog ser ut varierar beroende 
på platsen. Konsten att läsa ett landskap.

2. Biomimikry. Evolutionen har genom åren vas-
kat fram vilka trädslag som passar bäst för plat-
sen. De blir större och ger större andel timmer än 
massaved, d v s mer pengar till skogsägaren.

www.ecoforestryfoundation.se 

Hyggesfritt i Falu kommun

2012 beslutade Falu kommun att bedriva hygges-
fritt skogsbruk på kommunal mark.  
Se www.falun.se/skog

http://www.lofallan.se
http://www.ecoforestryfoundation.se
http://www.falun.se/skog


FALUN Var med i vår klimatgrupp och diskutera 
klimatfrågor med andra. Vi träffas varannan onsdag 
kl 18, Studiefrämjandet, Magasing. 27. Kontaktperson: 
Birgitta Johansson 070-681 19 49. 

4/4 ORSA Skidutflykt på Koppången. Samåkning från 
Willys P 10. Heldag. Ta med matsäck. Kontakt: Per Ax 
070-306 89 77  

4/4 SÄTER Fågelmorgon. Samling vid Gruvplanen kl 
06. 

10/4 GAGNEF Vårfågelspaning kl 8. ICA Gagnefshallen. 
Det är lika härligt varje vår när vårfåglarna kommer 
tillbaka. Vart vi åker denna påskmorgon beror hur 
långt våren kommit och dagens väder. Kontaktperson: 
Åke Tidigs 076-824 73 29.  

16/4 ÄLVDALEN Medlemsmöte i Väsa bystuga kl 18.30. 
Prat om hur vi kan få igång kretsen igen. Varmt väl-
komna!   

19/4 DALARNA Länsstämma i Limedsforsen. Anmälan 
senast 11 april via https://tinyurl.com/snmdcos  

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

Natursnokarna i Falun våren 2020
19/4 FALUN Tema: Fåglar. Vi ser vilka fåglar som 
har kommit tillbaka och går på skattjakt. Ta med 
eget fika! 

17/5 FALUN Tema: Biologisk mångfald Vi letar och 
lär oss nya arter. Du kan också ta Naturfalken! Ta 
med eget fika! Vi bjuder på krabbelurer! 

21/4 FALUN Klimat och Demokrati. Sebastian Kirppu, 
skogsbiolog, föreläser. Arr Sensus och Rättighetscen-
trum Dalarna. Stora Scenen, Kulturhuset tio14, kl 
18-19.30. 

24/4 Klimatmanifestationer #fridaysforfuture varje 
fredag, men den här dagen global storsatsning. I bl a 
Falun, Borlänge, Ludvika, Avesta, Rättvik, Leksand och 
Mora. 

Skog, klimat och biobränsle

Det planetära gränsvärdet för klimatet har över-
skridits. Den globala koldioxidhalten är nu 411 
ppm och har inte varit så hög på över 800 000 år. 
Australiens bränder krävde 1,25 miljarder djurs liv, 
det är torka i Afrika och +18 i en del av Antarktis.  
Vi står inför 4-7 graders uppvärmning till år 2100!

Förlusten av biologisk mångfald går i en rasande 
fart. Vi har decimerat de vilda djuren till endast ca 
5% av världens biomassa, medan människor utgör 
36% och tamdjur 59%.

Skogsbruket hotar den biologiska mångfalden. 
Många fragmenterade skogar och kalhyggen, 
contortaplanteringar och mest unga skogar. 1800 
arter i skogslandskapet är rödlistade.  

Kol läcker ut från marken på kalhyggen. Äldre 
skogar fortsätter vara aktiva kolsänkor. Boreala 
och tempererade skogar är stora globala kolsän-
kor som måste bevaras. Boreal skog lagrar unge-
fär dubbelt så mycket kol i marken som tropisk 
skog tack vare mykorrhizan.  

Klimatförändringarna ger ökad stress och sårbar-
het för skogen och arterna som lever där. 

Biobränslen är inte klimatneutrala. 
De flesta skogsprodukter kan inte 
räknas som kolsänkor. Mycket blir 
biobränsle eller kortlivade produk-
ter som papper. Pappersmassain-
dustrin är den mest energislukan-
de industrin i Sverige. De har låg 
effektivitet och utsläppen räknas 
inte eftersom de använder bio-
bränslen!

Skogen räcker inte till allt!! 

Amanda Tas, Skydda skogen, föreläste 
i Bollnäs, Delsbo och Sandviken och 
ska komma till Falun 28 maj.

Skogsupprop

70 organisationer och 30 forskare i upprop till 
politiker och myndigheter: Stoppa omgående av-
verkningen av skogar med höga naturvärden. 
http://skyddaskogen.se

https://tinyurl.com/snmdcos
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna
http://skyddaskogen.se/sv/arkiv/154-svenska-kategori/aktuellt/pressmeddelanden/4910-70-organisatione


9-10/5 LEKSAND Mässan trädgård & uteliv i Tällberg. 
Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen har 
monter. http://www.tradgardochuteliv.se

10/5 MORA Fågelutflykt med Per Ax. Även informa-
tion om restaureringen av Norrviken och Agnmyren. 
Samling kl 8 vid Sollerö kyrka. Kontakt: Hans 0250-
211 75. 

11-16/5 MORA Bok-och spelbytarvecka Mora Kultur-
hus & Bibliotek. Kom med dina gamla spel och böcker 
och byt till något nytt för dig. Helt gratis! Kontakt: 
Sonja 070-241 42 68. 

16/5 VANSBRO Skogsdag på Snöå Bruk. Kl 10-12. Välj 
mellan Nyinvigning av sagostigen tillsammans med 
Friluftsfrämjandet eller Skogstur med entomolog 
Bengt Ehnström. Kl 12-13 Ekologisk sopplunch på 
Snöå Herrgård (75 kr/vuxen, 30 kr/ barn upp till 12 år). 
Kl 13-15 Filmvisning av dokumentären När skogen 
tystnar som inleds med en introduktion av biolog 
Sebastian Kirppu. Gratis men kräver föranmälan. 
Anmälan till sopplunch och filmvisning senast 8 maj 
till 070-366 16 40 eller g.a.munters@telia.com  

17/5 FALUN Fagning (vårstädning) av ängen i Sågsbo, 
Bjursås. Kom med på fagning och lär mer om ängs-
skötsel och biologisk mångfald. 

19/5 FALUN Vi gör en kvällsutflykt och tittar på Fa-
luns nya våtmark, fågelparadis, friluftsområde m.m. 
– Myran under ledning av en guide från kommunen. 
För närmare upplysningar om tid och plats gå in på 
kretsens hemsida (falun.naturskyddsforeningen.se) 
eller ring Eva Bååth-Holmqvist, 070-618 19 49. 

21/5 GAGNEF Mojesjön runt kl 06 Moje bystuga. Kristi 
Himmelsfärdsdag firar vi genom att vandra runt Mo-
jesjön ca 4 km. Markerna öster om sjön utnyttjades 
förr för slåtter, men är numera nästan helt igenväxta 
med lövskog. Denna traditionella vandring bjuder 
alltid på intressanta upplevelser! Grova skor eller 
stövlar är lämpligt. Kp: Ragnar Nyberg 070-540 62 96. 

22/5 ORSA/MORA Biologiska Mångfaldens Dag. Fö-
redrag av Felix Fotling om pollinering, fjärilar m.m. 
Hornberga Bystuga i Orsa kl 18. 2x40 min med fika 
däremellan. I samarbete med Siljansbygdens Träd-
gårdssällskap. 

22/5 VÄSTERBERGSLAGEN Biologiska mångfaldens 
dag: Vi fortsätter att gräva lupiner vid Skuthamn i 
Ludvika kl. 10-18. Kom hela eller del av dagen!  Med-
tag egna verktyg och ev matsäck. Kontakt Monika 
Utter 070-581 34 60. 

23/5 SÄTER Bioblitz i Enånger, Säterdalen kl 18  . Se 
https://bioblitzdalarna.wordpress.com/ 

2/5 GAGNEF Hemtjärns naturreservat, Bäsna. Samling 
Dalviks kvarn, Djurås 8, Affären, Bäsna 8.10 eller Hem-
tjärn 8.20. Fågelskådningens dag firar vi genom att 
vandra i Hemtjärns naturreservat längs älven söder om 
Bäsna. Området utgörs av gamla odlingsmarker som 
växt igen med lövskog. Förutom lövskogsfåglar är här 
blomrikt bl a gott om blåsippa. Kontaktperson: Pelle 
Florell 0703-282 383  

9/5 FALUN Fagning (vårstädning) av ängen i Sågsbo, 
Bjursås. Kom med och lär mer om ängsskötsel och biolo-
gisk mångfald. 

9/5 SÄTER Vårblommor i Säterdalen. Samling vid Gruv-
planen kl 10. I samarbete med Dalarnas Botaniska Säll-
skap.

9/5 ORSA Fågelskådningens dag kl 8-11. Lindängets få-
gelområde vid fågelplattformen. Medtag fika. Inställt vid 
regn. Kontakt: Per Ax 070-306 89 77

ORSA Allmogeåkern på Brantudden vid 
småbåtshamnen. Samling kl 9 alla dagar. 

Lör 25 april Vårbruk 
Lör 23 maj Sådag 
Lör 22 aug Skördedag 
Lör 26 sept Skördedag 

Ledare: Roland Öjeskog 070-245 53 75

ORSA Naturvård på våra ängar. 
Vi hjälps åt att städa och röja. 
Samling på resp äng kl 9. 

Lör 2 maj Brändan Åberga 
Lör 9 maj Frisks äng Bjus 
Lör 16 maj Grafskänget Skattungbyn 
Lör 30 maj Hällbergs fäbodar med Gökotta  

Ledare: Roland Öjeskog 070 2455375, Håkan Rund-
ström 070-665 13 85

25/4 FALUN Skogsutflykt till Stora Björnberget kl 9-15. 
Utflykt till en tallnaturskog, som ligger en bit utanför 
Enviken. Naturskyddsföreningen verkar för att det ska 
bli ett naturreservat. Ta med egen matsäck. Samling för 
samåkning vid parkeringen vid Musik i Dalarna, Nybro-
gatan 12, kl 9. Vi är tillbaka vid 14-15. Kontaktperson och 
guide är Urban Gunnarsson, 076-828 29 80. 

http://www.tradgardochuteliv.se
http://falun.naturskyddsforeningen.se
https://bioblitzdalarna.wordpress.com/
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GÄVLE Naturvandringar var 14:e dag. P-O 0730-35 85 
42. 

GÄVLE Miljöfika på Waynes Coffee, Södra Kungsg. 12, 
första onsdagen i varje månad.  

4/4 SÖDERHAMN Skogsgruppen Gävleborg ordnar en 
utflykt till Ljusmyrsberget Trönö/Enånger för att se vad 
vi finner där. Samlingsplats, se NF Gävleborgs hemsida 
och FB Skogsgruppen Gävleborg.  
Info: Alf Pallin 070-247 44 20. 

8/4 SANDVIKEN Fossilfria pensioner kl 18.30 Gysinge-
hemmet, Kölnav. 27.

19/4 BOLLNÄS GÄBS vårmöte med föredrag om Häl-
singlands flora av Björn Wannberg. Kl 14 på Studie-
främjandet Långgatan 26 i Bollnäs. Ansvarig: Stefan 
Olander 070-569 26 90. 

21/4 HOFORS/TORSÅKER Artrika vägkanter i Torsåker 
Björkhagsskolan, Hofors kl 19. Vilka vägsträckor är 
viktiga i kommunen och hur bör skötseln se ut för att 
få våra vägkanter att blomma med ängsväxter? Fri 
entré och fika. Barbro Risberg, 076-138 29 00. 

22/4 GÄVLE Föreläsning Lokalsamhällen ställer om 
ekonomiskt. Föreläsare; Ylva Lundkvist Fridh, samord-
nare Hela Sverige ska leva. Gävle Konstcentrum/Silva-
num, Kungsbäcksv. 32, lokal Furusalen kl 18.  

24/4 Klimatmanifestationer #fridaysforfuture varje 
fredag, men den här dagen global storsatsning. I bl a 
Gävle, Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs.  

26/4 GÄVLEBORG Länsstämma i Gnarp. Anmälan se-
nast 18 april via https://tinyurl.com/w55vml2  

24/5 AVESTA Guidad rundvandring vid Döda Fallen 
i Avesta. Med Lennart Vessberg som guide. Samling 
parkeringen vid infart Koppardalen, lasarettssidan kl 
10. 

28/5 FALUN Skog, klimat och biobränslen. Amanda 
Tas, fil mag i miljövetenskap och ideell naturvårdare, 
föreläser. Kulturhuset tio14 kl 18.30-20. Kontakt Ric-
hard Holmqvist, 073-568 24 21.

31/5 SÄTER Pingstvandring Solvarbo - Säterdalen. Da-
latrafiks buss nr 212 går från Säter kl 11.05. Bussen ska 
beställas senast 2 timmar före resan på telefon 0774-
44 00 00. Samling vid Bystugan Solvarbo kl 11.35. 

3/6 FALUN Föredrag med Sara Bäckmo ”Odla Nytt”, på 
Stora scenen på Kulturhuset tio14. En minimässa ar-
rangeras i samband med detta.  

5/6 GAGNEF Skäggnäset, Österfors. Samling ICA Gag-
nefshallen 20. Naturnatta firar vi i år genom att vandra 
i området längs älven och Gråda kanal. Området består 
av lövskog och betesmarker, som tack vare omfattan-
de röjningar och betesdjur blivit en av Gagnefs mest 
spännande fågellokaler. Kontaktperson: Pelle Florell 
070-328 23 83. 

5/6 SÄTER Naturnatta. Samling vid Gruvplanen kl 18. 

5/6 MORA Naturnatten Filiberg/Gopshusberget, ett av 
Moras färskaste naturreservat. Samåkning från Kajen 
i Mora kl19. Guide Lars Ambrosiusson/Maria Hindemo. 
Kontakt: Ulf 070-176 37 89. 

5/6 ORSA Naturnatten firar vi på Näsudden mellan 
världsmiljö-dagen 5 juni och nationaldagen 6 juni. 
Samåkning kl 20.30 från Willys parkering till Freds-
hammar. Ta med matsäck. Tälta gärna. Kontakt: Birgit-
ta Blomberg Quintino, 076-786 21 50 och 
Ewa Andersson, 0250-41721. 

6/6 VÄSTERBERGSLAGEN Vi deltar med bokbord vid 
nationaldagsfirandet i Stadsparken 13-16. 

7/6 GAGNEF Fäbodvandring norr om Moje kl 9 vid 
ICA Gagnefshallen. Denna försommardag går färden 
från Dicksveden vid Mojesjön mot Grävsbuan. Efter 
fikapaus i naturreservatet fortsätter vi förbi Igeltjärn 
och sjön Suren till Svensbuan. Därifrån åter till Dicks-
veden. Totalt ca 12 km. Åter ca 15. Kontaktperson: Åke 
Tidigs 076-824 73 29. 

11/6 MORA Dags att öka tempot i klimatomställningen! 
Föreläsning av Naturskyddsföreningens klimatchef 
David Kihlberg. Moraparken kl 18.30. Kontakt: Lisen 
070-675 44 32. 

http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningenigavleborg
https://tinyurl.com/w55vml2
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3/5 VOXNADALEN/ BOLLNÄS Vårfåglar vid Sässman-
området. Samling vid reningsverket i Edsbyn kl 6.30. 
Samåkning från Circle K i Bollnäs kl 05.55. Per-Erik 
073-055 31 90. Ledare: Anders Delander, Bollnäs Fågel-
klubb.

4/5 GÄVLE Föreläsning Religionens roll i omställ-
ningen. Föreläsare: Sven Hillert, ekoteolog och poet, 
Svenska Kyrkan Gävle. Gävle Konstcentrum/Silvanum, 
Kungsbäcksv. 32, lokal Furusalen kl 18. 

4/5-15/6 BOLLNÄS Upptäck naturen Vågen runt. Vad 
växer där - blommor, träd, gräs, svampar? Vilka djur 
kan vi upptäcka? Vi följer skiftningarna i naturen 
genom försommaren på lugna promenader och lär av 
varandra. Måndagar kl 16. Samling vid ”Rastplats Boll-
näs” mellan stadshuset och Vågen.                          

9/5 SANDVIKEN Mossor Långängarnas Naturreservat 
11-13. Samling P-platsen vid Långängarnas Naturreser-
vat. Ledare: Nils-Gunnar Kempe och Lotta Delin 
073-069 66 44, delinlotta@gmail.com    

9/5 VOXNADALEN/BOLLNÄS Fågeltornskampen i Eds-
byn kl 5-13. Kom och gå som du vill till fågeltornet vid 
Muckeltjärn i Sässmanområdet.  
Info: Anders Delander 073-841 33 13. 

9/5 HUDIKSVALL Fagning av Håsta äng kl 12. 

9/5 SÖDERHAMN Utflykt till naturområden i Norra 
Hälsingland med Ove Larsson som guide. Samling på 
parkeringen ner mot ån, vid Svea Biografen kl 9.30, för 
resa mot Nianforsskogarna. Medtag matsäck för hela 
dagen och lämpliga kläder. Kontakt: Christina Åström 
070-202 47 32, Ove Larsson 072-234 41 58. 

10/5 GÄVLE GÄBS Vandring i Vätterosens skog. Sam-
ling vid Konstcentrum (f d Silvanum) i Gävle kl 10. 
Vi vandrar i lövskog i Hagaström. Har vi tur får vi se 
blommande vätteros. Ledare: Peter Ståhl 073-024 20 43. 

13/5 HANEBO Städkväll vid NF Hanebos stuga på 
Kölberget. Efter städningen fikar vi och beskådar den 
vackra utsikten över Myckelängarna, med lite tur 
kanske vi får höra årets första gök. Samling ICA P för 
samåkning kl 18. Ta med fika! Kent 070-350 19 92. 

17/5 HUDIKSVALL Lillfjärdens dag tillsammans med 
andra föreningar.

17/5 LJUSDAL GÄBS Vandring i Brandfältet i Färila. Vi 
besöker brandfältet i Ljusdal där den brända skogen 
nu skyddas och studerar vad som är på gång två år 
efter branden. Efter vandringen äter vi lunch på Ängra 
camping. 
Se http://gavleborgsbotaniskasallskap.se/author/gabs/ 

22/5 GÄBS Biologiska mångfaldens dag. Info: Stefan 
Olander 070-569 26 90.  

23/5 SÖDERHAMN Biologiska mångfaldens dag vid 
Lugnesjön. Samling kl 09.30 vid parkeringen nära 
djurkyrkogården vid Lugnesjön. Medtag fika. Vi kom-
mer att promenera till fågeltornet vid östra änden på 
sjön. Där ska vi håva smådjur i vattnet och kika på 
de fåglar som visar sig. Utflykten passar även barn. 
Blomstervandringar kommer att ske i olika omgångar. 
Man kan ansluta senare under dagen. Dagen avslutas 
vid 15-tiden. Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32. 

24/5 ENÅNGER Föredrag av Christer Borg, Älvräd-
darna: Betydelsen av strömmande vatten för friska 
ekosystem. Bygdegården i Enånger kl ??. henric.hans-
son75@gmail.com 

5/6 SÖDERHAMN Naturnatten. Samling vid Ålsjöpar-
keringen kl 21. Vi startar med lite fågelskådning vid 
Ålsjön och åker sedan vidare till någon annan lokal. 
Ev avslutning med nattskärror i tallskogen en bit 
söder om Ålsjön. Tänk på att det kan bli kallt under 
natten. Varma kläder och ordentligt med fika. Kontakt: 
Christina Åström 070-202 47 32. 
Hans Berggren 073-059 03 63. 

Med stöd från:

Pina en lupin! 
Haka på Fältbiologernas Stora 
Lupinbekämpardag. 

https://www.faltbiologerna.se/eve-
nemang/den-stora-lupinbekam-
pardagen/
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