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Gävle-Dala Natur
Avverkning pausad på Hornslandet

Earth Hour 27 mars

– Det är mycket olyckligt att avverka gammal
tallskog på Hornslandet, sa Jenny Olsson, ordförande Naturskyddsföreningen Gävleborg. Vi anser
att det bör råda ett tillfälligt avverkningsstopp
medan förslaget om blivande nationalpark diskuteras. Vårt statliga skogsbolag Sveaskog borde
inte planera några avverkningar på Hornslandet!

2007 grundade WWF
en enkel symbolhandling för klimatet. Ett
initiativ som innebär
att alla lampor släcks
under en timme, den
sista lördagen i mars. I dag är det världens största
klimatmanifestation med miljontals deltagare
över hela jorden. Den symboliska nedsläckningen
finns kvar, men Earth Hour har blivit mycket mer
än så.

Tack vare ett gott samarbete med Hudiksvallskretsen och andra aktörer lovade Sveaskog några
dagar senare att pausa avverkningsplanerna.

Gör Hornslandet till nationalpark!
Vi i Naturskyddsföreningen välkomnar Skogsutredningens förslag om att uppgradera Hornslandet till en nationalpark. Nationalparker har naturvårdens största attraktionskraft på besökare, inte
minst utländska turister.
Politiker, ta ställning för nationalparken i norra Hälsingland och börja prata om hur den kan
förverkligas. Det är en blygsam förhoppning att
en framtida nationalpark på Hornslandet kan
bidra med ytterligare 10 000 gästnätter. Dessa
turismintäkter överstiger i så fall med råge värdet av dagens skogsbruk och skapar avsevärt fler
arbetstillfällen i Hudiksvalls kommun.

Kallelse till digitala länsstämmor
Varmt välkomna till länsförbundens årsmöten:
•
•

Dalarna 18 april. Anmälan senast 15 april via
https://shorturl.at/lzCTW
Gävleborg 22 april. Anmälan senast 19 april
via shorturl.at/guNUZ

Motioner skickas till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se senast 28 feb.

https://www.wwf.se/earth-hour/

Hitta ut & bli friluftskompis!
Naturskyddsföreningen har
prel. beviljats medel till Friluftslivets År för fyra projekt:
1. Friluftskompisar - utlandsfödd och svenskfödd upplever naturen tillsammans
2. Hitta ut - orienteringskontroller med
naturinfo www.hittaut.nu
3. Naturupplevelser för invandrarbarn och
ungdomar
4. Slåtteräng vid Zorns gammelgård i Mora
- Februari månads tema är inspiratörer för
friluftsliv, i mars fokuserar vi på friluftskompisar
och i april firas Hela Sveriges friluftsdag, berättar
Lillian Lundin på Naturskyddsföreningens regionala kansli. Tillsammans med Studiefrämjandet
vill vi också ta fram kit för att laga mat ute, rädda
bina m.m.
Anmäl att du vill bli friluftskompis via
https://shorturl.at/xOQT5 Gå ut i naturen tillsammans med någon från ett annat land, ta kort och
dela i sociala medier under #friluftskompis.

Digitalisering och naturkärlek
Nytt år och nya utmaningar, förhoppningsvis
utan en pandemi hängande över oss alltför länge
till. Föregående år var på många sätt dystert och
sorgligt, men kanske finns det några ljusglimtar
och positiva erfarenheter vi kan bära med oss
mot en förhoppningsvis ljusare framtid. Många
kreativa lösningar har sett dagens ljus och det
digitala engagemanget har exploderat. Vi har
inom Naturskyddsföreningen Gävleborg lyckats
genomföra både årsmöte och kretskonferens på
digital väg. Med stor framgång vad gäller den
sistnämnda med temat "Älskade ängar" som
lockade deltagare från hela landet.
En annan ljusglimt har varit det explosionsartade besökstrycket till skyddade områden och naturområden överlag. Det har förhoppningsvis gett
människor mersmak för naturen (och den biologiska mångfalden) och gett större incitament till
att vilja skydda den.
2021 är faktiskt passande nog utsett till Friluftslivets år och det uppmärksammar Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv genom projektet "Luften är fri" med olika månadsteman under hela
året. Målgruppen är blandad med fokus på både
barn och beslutsfattare. Ett positivt och roligt initiativ tycker vi inom Naturskyddsföreningen som
alltid försöker främja kärleken till naturen.
Jag passar här på att lyfta det månadstema som
har satt tankarna i gungning hos mig och det
är augustitemat "jag har aldrig..." Den listan kan
göras oändlig; alla rara arter jag aldrig fått se, alla
skådespel i naturen jag aldrig tagit del av osv.
Det finns mycket värt att kämpa för och mycket
att se fram emot. Med hopp om ett friluftslivsrikt
år, som genererar många nya
naturskyddare!
Önskar en förhoppningsfull
länsförbundsordförande
Jenny Olsson, Naturskyddsföreningen Gävleborg
Läs gärna mer om
Friluftslivets år via
https://www.luftenarfri.nu/

Skogen på andra sidan hyggena (Carlssons)
Ola Engelmark

Det finns alternativ till kalhyggenas utarmning av arter,
ett etiskt skogsbrukstänk som
kan gynna ekosystemen och
ändå ge lönsamhet.
Skogsägaren och ekologen Ola
Engelmark förmedlar kunskap
på ett sätt som förenar konkretion och filosofi.

Klimatkrisens Sverige: Så förändras vårt land
från norr till söder (Norstedts)
SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström, med
rötter i Gävle, rapporterar ofta
om globala problem, men i sin
nya bok kartlägger hon förloppet på hemmaplan. Fjällandskapet som växer igen, skärgården som sjunker, djur och
växter som blir klimatflyktingar. Temperaturen ökar faktiskt
fortast här i norr.
Att presentera forskning går
före den egna smärtan, skriver
hon, men mellan raderna brinner förtvivlan inför förlusten av natur hon själv
söker tröst i.

Bråttom men inte kört: Frågor och svar om
klimatet (Votum)
Stefan Edman vill väcka en
optimism som leder till engagemang, kreativitet och handling.
Han ifrågasätter inte allvaret,
men fokuserar på positiva trender som kan förstärkas och
rollen Sverige kan spela i en
nödvändig omställning. Det är
lättläst och faktabaserat, men
också jordnära, poetiskt och med
en förundran inför livet som andas framtidshopp, trots allt.

Skogsutredningen försvårar naturvård

Höj det moraliska arbetet vid jakt

- Den största nyheten i Skogsutredningens förslag är att registreringen av nyckelbiotoper
upphör. Det är ett hårt slag för oss som kämpar
för att behålla naturvärden i skogen, säger Mattias Ahlstedt, ordförande i Naturskyddsföreningen
Dalarna.

Vi hoppas att såväl länsstyrelsen, Jägareförbundet och övriga vilt- och naturvårdsorganisationer tillsammans aktivt kan arbeta med att få en
fungerande lagstiftning – som används för att
minska att vilt utsätts för onödigt lidande – där
det blir nolltolerans mot den omfattande illegala
jakten och att man höjer det etiska och moraliska
arbetet vid jakt.

Istället införs Naturmiljöbeskrivning, NMB, som
innebär att Skogsstyrelsen endast får registrera
förekomst av naturvärden, inte bedöma områden.
- Jag befarar att NMB kommer att bli väldigt
svåranvänt, säger Malin Sahlin, skogsexpert på
rikskansliet.
Handläggningstiden för avverkningsanmälningar kortas från dagens sex till tre veckor. Staten
prioriterar skyddet av fjällnära skog. Det är i sig
bra, men riskerar att ske på bekostnad av skydd
av annan skog i landet.
Skogskampanjen ”Tyst skog” startade i januari. Den 4 februari håller rikskansliet en kampanj-workshop.
Tips! Dela bilder från www.skogsmissbruket.org:
Naturfotografer
visar i projektet
Skogsmissbruket
hur den "svenska
skogsbruksmodellen" egentligen ser
ut.
Foto:
Marcus Westberg

Läs hela debattsvaret på Gävleborgs webb.

Vargjakt – nej tack!
Vi är generellt inte emot jakt och anser att
skyddsjakt är ett bra verktyg när alternativa och
förebyggande åtgärder har prövats och inte visat
sig tillräckliga, men menar att en licensjakt under
rådande förhållanden är oacceptabelt.
På 33 år har inavelsgraden endast gått ned med
en procent till 24% vilket är likställt med syskonparning. Stammens låga genetiska status är ett
misslyckande i förvaltningen och hotar artens
långsiktiga överlevnad eftersom få vargar invandrar österifrån och lyckas överleva utan att fällas i
skyddsjakt eller i den omfattande illegala jakten.

Rovdjursskola
Med medel från WWF och Strangells stiftelse har
www.rovdjursskolan.se utvecklats och moderniserats. Slå gärna en kik!

Begäran om moratorium vindkraft i Dalarna

Rovdjursaktiviteter planeras

Vi begär härmed att arbetet med alla vindkraftsparker som är under prövning och projektering
samt de som är beviljade, men fortfarande kan
överklagas, ska stoppas fram tills Länsstyrelsen
i Dalarna tagit fram analysen av de planmässiga
förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft i
Dalarna som Energimyndigheten och Naturvårdsverket begärt. Det är viktigt att dimensionering
och lokalisering präglas av de rekommendationer
som anges i den vägledning som under länsstyrelsens ledning utarbetats av parterna i projektet
Hållbar vindkraft i Dalarna.

Viltvårdsgruppen Naturskyddsföreningen Gävleborg har ett antal aktiviteter vi hoppas kunna
genomföra under våren 2021.
Seminarium alternativt webbinarium gällande
våra stora rovdjur och deras status, i samarbete
med Svenska Rovdjursföreningen arrangera
en vandring i något av våra vargrevir samt få
igång en stängslingsgrupp som kan vara behjälpliga med stängsling hos fårägare för en
förbättrad samexistens.
För närmare information kika in på länsförbundets hemsida.

Vätgas ersätter fossilt

10 saker kommunen kan göra för klimatet

Högskolan i Gävle har beviljats 6,4 miljoner
kronor för ett projekt som bl a ska kartlägga hur
aktörer inom transport och industri ska kunna
ersätta fossila bränslen med vätgas.

1. Gör en plan: Fossilfri kommun 2030. Granska
kommunens utgångsläge via t ex www.miljobarometern.se Koppla till koldioxidbudget.
Hur många ton koldioxid måste vår kommun
minska per år?
2. Mer vego och eko. Ex Karlstad minskat matsvinn med 40% (60 ton mat).
3. Klimatsmarta transporter. Underlätta för invånarna. Prova på elcyklar, busskort, bilpool.
Fler och bättre cykelvägar. Ex Lund cykelkarta, Umeå projekt Leva utan bil.
4. Klimatsmarta resor internt. Ex Halmstad
förmånscykel, tåg- och busskort för resor t o r
arbetet. Laholm restid som arbetstid.
5. Fossilfri fordonsflotta. Även arbetsmaskiner.
Ex medborgarförslag i Falun.
6. Fossilfria investeringar. Ex Örebro placerat
för klimatnytta och ordnat 2 miljarder i gröna
obligationer för hållbara investeringar som t
ex en solcellspark.
7. 100% förnybart för uppvärmning och el. Ex
Alvesta kommunhus solavskärmning vid
fönster, Ludvika sporthall/brandstation med
solceller.
8. Klimatsmarta material. Bygg i trä, återvunnet material. Ex hyreshus i Växjö, Byggdialog
Dalarna.
9. Förändrade P-normer. Vi har 5 ggr fler p-platser än människor i Sverige!
10. Återställa våtmarker. Plugga diken, skydda
skogar och bedriv hyggesfritt skogsbruk.

- Vätgas kan framställas från förnybara källor och
leda till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser, säger Ola Eriksson, professor i miljövetenskap.
Inlandsbanan AB och Statkraft har planer på
vätgasproduktion i inlandet och vätgasdrift för
befintliga dieseldrivna järnvägsfordon. Två vätgasbussar ska levereras till Sandviken i slutet av
2021 och Gävle Hamn har spännande arbete på
gång kring förnybara bränslen, inte minst vätgas.

Ny biogasmack i Borlänge

Foto: Pär Sönnert

”Världens bästa bihotell”
Kampanjen Operation Rädda bina fick innan jul
ett generöst bi-drag på 7500 kr från SPF Moras
Bistuge-grupp. Mora-sonen och humleexperten
Björn Cederberg, som jobbar på Artdatabanken
med bl a Svenska vildbin, höll ett föredrag som
blev startskottet till tillverkningen av bihotell i
Mora.
– Efter föredraget har vi produktutvecklat och
byggt massor av bihotell, berättar Thomas Edoff.
Det är mycket uppskattat!

Tips:
• www.nettonoll.se
• Checklistor och Lokal påverkansguide: Ställ
om din kommun! https://www.naturskyddsforeningen.se/hela-sverige-staller-om

Bihotellet på bilden är
extrautrustat med en
blomranka.
Beställ gärna via
matspers.mora@gmail.
com
070-691 51 69.

Vår gröna ekonomi – sociala rörelser

Älskade ängar

- Inga stora, grundläggande samhällsförändringar hade skett utan sociala rörelser, inledde Håkan
Thörn, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.

Den digitala konferensen bjöd på
en härlig blandning av föredrag
om ängar, blomrika vägkanter,
kommunala grönytor, äng i stan,
Rädda bina, och mycket mera.
Vi blev inspirerade av eldsjälar
som pratade om lupinbekämpning, slåttergemenskap och föryngring och fick se fina bilder på
ängssvampar, fjärilar och vackra ängsblommor.

Människan vill vara en meningsfull del, vill
känna makt och delaktighet. Det finns en social
snöbollseffekt som innebär att vi vill göra som
alla andra, inte minst grannen Vi närmar oss en
samhällelig ”tipping point”.
- Det handlar ju om att vi ska få behålla så mycket
som möjligt av det vi gillar; åka på skidsemester,
bada i Östersjön, demokrati och trygghet, sa Björn
Wiman, kulturchef på DN. Förändring är jobbigt.
Var ärlig med att omställning också är tuff, men
mycket mer attraktiv än klimatkollapsen. Det
handlar om utsläppsminskning, anpassning och
lidande. Om vi misslyckas med den första får vi
mer av de andra två.
- Jag vill se det som i ljuset av apokalypsen, sa
Pella Thiel. Tappa hoppet! Vi ska lämna ett system och gå över till ett annat. Det är viktigt att
omställningen känns attraktiv. Jag vill mynta
ordet ”ecstasy”, sa Pella. Man ska känna att det är
så härligt att man längtar dit!
- Hur kan vi organisera oss med nerväxt? Hur ska
vi bo, få mat etc. Det experimenterar vi med i Omställningsrörelsen, fortsatte Pella. Vad är viktigt
på riktigt? Vad är det goda livet och det goda samhället? Vad är möjligt utifrån oss som bor här?
- Många verkar se marknaden som en egen organism, sa David Kihlberg, klimatchef på Naturskyddsföreningen. Ekonomi är ju ett verktyg vi
människor hittat på. Det verkar svårare att föreställa sig kapitalismens undergång än jordens!

- Ängen är åkerns moder. Den har många nyttor
och förmåga att samla gamla och unga till glädjefylld gemenskap, inledde entusiasten Ebba Werner, nyligen utsedd till ”Årets pollinerare”.
Hon tipsade om FB-gruppen Blomrika vägkanter: https://www.facebook.com/
groups/2477956012530786 och att man kan beställa en mycket fin folder via blomrika.
vagkanter@gmail.com
- Biosfärsområde Voxnadalen har bland annat
haft en tävling om den bästa trädgården för
pollinatörer, sa Hanna Alfredsson. Nu har vi sökt
pengar för bete av slalombackar!
- I Nordanstig samlas vi till slåtter i en blandning
av hårt arbete, vila med trevligt prat och en härlig
avslutningsmiddag, sa Erling Selling. Vi har räknat hundratals fjällgentianor på vår äng i Rigberg.
- Vi samlas kring slåtter år efter år i alla generationer med enkelt, kravlöst arbete, sa Bonnie
Nilzon från Källslättenföreningen. Vi har redskap
anpassade för barn och inte minst närvarande
skärmfria vuxna!

”Jag har lärt mig massor om ängar och vill ha en
egen!”
”Bredden på föreläsarna, både med akademisk
inriktning och mer vanliga personer.”
”På det hela en strålande dag! Nya infallsvinklar
på ämnet t.ex. hur engagera unga, vikten av lust
och gemenskap.”

Läs mer på www.vårgrönaekonomi.se. Där finns
filmer från föreläsningar och samtal, diskussionsfrågor och litteraturtips. Alldeles perfekt för en
studiecirkel!

Se filmer och bildspel från föreläsningarna, länktips och gruppdiskussioner på
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.
se/2020/11/23/dokumentation-alskade-angar/

Lovisa är trainee

Besök vår fina natur

Jag är 25 år och bor och arbetar i Falun. Under
läsåret 2020-2021 året deltar jag i Naturskyddsföreningens ideella traineeprogram vilket innebär att jag genom bland annat föreläsningar och
workshops får lära mig mer om miljöfrågor och
om Naturskyddsföreningens arbete. Jag deltar
i traineeprogrammet på min fritid tillsammans
med ca 20 andra traineer i olika delar av Sverige.
Förhoppningsvis kommer programmet utgöra
en bra grund för ett fortsatt engagemang inom
Naturskyddsföreningen.

Med anledning av årsbok en "Hitta ut i naturen",
Friluftslivets år osv. vill vi passa på att lyfta den
fantastiska natur som ryms i våra två län.

- På lokal nivå kommer jag under våren
bland annat att anordna naturbingo och
andra utomhusaktiviteter som går bra
att genomföra på
egen hand eller i liten
grupp, och som på så
sätt passar bra även i
pandemitider.
/Lovisa Höök

I Gävleborg finns två nationalparker (Färnebofjärden och Hamra), över 220 naturreservat och två
biosfärsområden. Här kan du uppleva trollska
skogar, vackert karga kustlandskap, fågelsjöar,
utsiktsberg och vildmark.
I Dalarna finns tre nationalparker (Färnebofjärden, Fulufjället och Töfsingdalen) och över 360
naturreservat och en hel del andra besöksmål.
Möt böljande fjäll, milsvida skogar, myllrande myrar, blommande slåtterängar och betesmark.
- Naturum Dalarna i Siljansnäs ska äntligen få ett
nytt utsiktstorn byggt i trä, berättar föreståndarinnan Karen Kämpe.
Hitta ut med hjälp av bl a:
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://naturkartan.se/sv/
https://lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal.html
https://lansstyrelsen.se/gavleborg/besoksmal.
https://naturkraft-gestrikland.se/

Natursnokarna i Falun
14/2 Spår av djur Vi snokar och ser vilka djur som varit ute och rört på sig och lämnat spår. Vår fågelmatning behöver säkert fyllas på! Om det finns snö åker vi pulka eller bygger i snön. Ta med pulka om
du har! Vi bjuder på korv med bröd!
14/3 Träd och knoppar Vi lär oss känna igen träden med hjälp av deras
knopp-kompisar. Det blir också tid att leka 30-leken. Ta med eget fika!
18/4 Fåglar Vårfåglarna börjar sjunga och flyttfåglarna kommer igen. Vi kollar
vilka som är här och lyssnar på hur de låter. Det blir också fågel-skattjakt. Ta med
egen kikare om du har. Ta med eget fika!
30/5 Arter Vi tittar på lite olika sorters träd och blommor och tar reda på vad de
heter. Man kan också ta Naturfalken. Träffen avslutas med ett STORT TÅRTKALAS
med anledning av att Natursnokarna fått Falu kommuns Miljöpris 2020.
Välkommen alla gammel-gamla, gamla och nya natursnokar!!!!
Vi träffas kl. 10.00 ovanför P till Rottneby Naturreservat och håller på till kl. 12.00.
Välkomna!
Håll ett öga på Naturskyddsföreningen i Faluns hemsida ifall vi måste ställa in p.g.a. coronan.
Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-681 19 49.
Grattis till Natursnokarna som fick Falu kommuns miljöpris!

Kalendarium
Dalarna

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

3/2 Regional digital skogsträff kl 18. Anmälan via
https://shorturl.at/knvDX senast 1 feb.
28/2 LEKSAND Naturfototävling "vinterbilder"
Sista dag att skicka in bilderna. Alla är välkomna
att delta, oavsett om man är vuxen, barn, har digitalkamera eller mobilkamera!
Första pris är 1000 kr. Se FB.

27/3 FALUN Earth Hour. Kvällsvandring kl 20, i
samarbete med Falu kommun.
April FALUN Fossilfri framtid –tipspromenad.
Kontaktperson Lovisa Höök 076-346 20 85.
2/4 GAGNEF Vårfågelspaning ICA Gagnefshallen
kl 9.00. 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.

8/3 ORSA Årsmöte. Upplysningar Birgitta Quintino birgittaquintino@hotmail.com 076-786 21 50.

7/4 & 21/4 FALUN Kortkurs om mossor och lavar
för nybörjare. Vi träffas kl 18-20 ovanför P till
Rottneby naturreservat. Ta med lupp om du har!
Ledare: Urban Gunnarsson. OBS! Begränsat antal
deltagare. Anmälan till Eva Bååth-Holmqvist, 070681 19 49.

9/3 GAGNEF Årsmöte Gagnefsbyns bystuga kl
18.30. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer Åsa Rydell, kommunekolog i
Leksand och berättar om verksamheten. Hon fick
Naturskyddsföreningen Dalarnas miljöpris 2020
för sitt framgångsrika arbete. Fika. Kontaktperson: Pelle Florell 070-328 23 83.

14/4, 28/4, 12/5, 20/5, 9/6 FALUN Levande trädgårdar – studiecirkel utomhus. Vid fem tillfällen träffas vi utomhus för att diskutera och lära oss, hur
vi genom en levande trädgård kan göra skillnad
för klimatet och miljön. Kontaktpersoner: Ellen
Andreason 073-776 56 07, Birgitta Johansson 070651 41 07.

10/3 VÄSTERBERGSLAGEN Digitalt årsmöte kl
18. Handlingar och länk mailas ut. Anmälan och
upplysningar Monika Utter monutt17@gmail.com
070-581 34 60.

17/4 FALUN Prylbytardagen. Kontaktperson:
Christine Riedwyl 070-295 51 60.

1/3-7/3 FALUN Sportlovsaktivitet vecka 9: Naturbingo. Kontaktperson: Lovisa Höök 076-346 20 85.

10/3 SÄTER Årsmöte i Siggebolokalen i Säter kl
18.30. Lokalen är stor och normalt bjuder vi på
soppa med bröd och kaffe/te te men med tanke på
ev. restriktioner kanske vi hoppar förtäring eller
ordnar på annat sätt. Upplysningar Lena Stigsdotter 070-732 42 70.
10/3 MORA Digitalt årsmöte kl 18.30. Anmälan till
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se Upplysningar Ulf Jernberg 070-176 37 89.
20/3 GAGNEF Ugglekväll kl 19.30 Dalviks kvarn,
Djurås. Vindstilla, gnistrande stjärnhimmel, några
minusgrader och full fart i uggleskogen är vad vi
hoppas på. Kom ihåg att ta på varma kläder! Kontaktpersoner: Bror och Britta Wallbom 070-600 37
88, 070-286 15 05.
25/3 FALUN Årsstämma digitalt kl 17.30.

OBS! Fysiska aktiviteter anordnas endast om
Folkhälsomyndighetens restriktioner tillåter det.
Se resp. hemsida och Facebook eller fråga kontaktpersonen för arrangemanget om det blir av.

Gävleborg

http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se
www.facebook.com/naturskyddsforeningenigavleborg

9/3 HOFORS-TORSÅKER Digitalt årsmöte. Anmäl
dig till till barbro.risberg@gmail.com så att vi får
din e-postadress och kan maila en länk till mötet.
Handlingarna inför stämman hittar du från 1
februari på https://hofors-torsaker.naturskyddsforeningen.se Du kan också få dem via mail. Har du
förslag som du vill ska behandlas av stämman vill
vi ha dem senast 26 februari till samma e-postadress som anmälan.

15/3 SÖDERHAMN Årsmöte kl 18.30 på Studiefrämjandet. Programpunkt och fika. Medlemmar i
Naturskyddsföreningen får lämna motion, förslag,
till styrelsen, som kan handla om synpunkter på
föreningsverksamheten i Söderhamn. Motioner
skall vara skriftliga och inlämnade senast den
10 februari. Skickas till Naturskyddsföreningen i
Söderhamn, c/o Christina Åström, Ellne 848, 826
61 Söderala, eller christina.astrom51@gmail.com.
19/3 NORDANSTIG Ugglevandring för alla. Samling ICA Harmånger 18.30.
21/3 LJUSDAL Digitalt årsmöte kl 13. Särskilt inbjuden talare kommer att förgylla tillställningen.
Nominera till valberedningen: jens@dharmacafe.
se Ev motioner senast 1 mars och anmälan senast
19 mars till nortunagard@gmail.com.
17/4 SÖDERHAMN Klädbytardag på Studiefrämjandet. Kl 10-12 inlämning av hela och rena kläder. För varje godkänt plagg får man en bricka.
Kl 13-15 kommer man tillbaka och kan byta varje bricka till ett nytt plagg. Kontakt: Christina
Åström 070-202 47 32.

Gemensamt
Nationella kampanjer och utbildningar:
18 jan-28 feb 		

Tyst skog

6 mars 		

Ledarutb. Natursnokarna

1-31 mars		

Fossilfria pensioner

27 mars		

Earth Hour

27 mars-30 juni

Framtidens mat

10/2 Vad ska vi ha samhället till? Digital föreläsning av Birger Schlaug kl 18.30. Anmälan senast 7
feb via https://shorturl.at/juwyR Läs mer på
Dalarnas hemsida.
17/4 Kläd/prylbytardagen rekommenderas hållas
utomhus.

Vill du bli Natursnoksledare?
Till våren kommer flera digitala endagars-utbildningar att ordnas.
Den första hålls 6 mars. Kontakta mig om du är
intresserad.

Anmäl din familj som medlemmar!
Gå in på https://www.naturskyddsforeningen.se/
komplettera-familj och fyll i dina familjemedlemmars uppgifter.

Det är en jätterolig sysselsättning!!!!
Eva Bååth-Holmqvist
evabth@yahoo.se 070-681 19 49

Stort tack på förhand!

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.
Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, vårt studieförbund.
Ansvarig utgivare: Jenny Olsson, jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se
Redaktör: Lillian, 070-273 91 55, layout, Bitte
Bidra med material till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se
Utgivningsplan:
Manusstopp

1 jan

1 mars

30 april

1 aug

15 okt

Utgivning

5 feb

9 april

4 juni

10 sept

19 nov

Med stöd från:

