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Gävle-Dala Natur
Vindkraftswebbinarium

28 april kl 18.30-20.30 

Medverkan av Kristina Öst-
man, energisakkunnig på 
Naturskyddsföreningens 
rikskansli och Jakob Ebner, 
projekt Hållbar vindkraft. 
Anmälan senast 26 april via 
https://shorturl.at/irvFN 

Naturskyddsföreningen kom-
mer att släppa en rapport om 
vindkraft i maj så förhopp-
ningsvis får vi en försmak av den. 

Projektet Hållbar vindkraft i Dalarna drevs av 
Länsstyrelsen i Dalarnas län. Målet var att öka 
förståelsen för behovet av mer vindkraft och att 
ta fram verktyg och metoder som gör det lättare 
för alla som berörs av vindkraftsutbyggnad att 
väga ihop olika samhällsintressen. 

Se ”Vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna” 
https://www.energiintelligent.se/projekt/hall-
bar-vindkraft-i-dalarna/

Vad händer med strandskyddet? 

Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till 
strandskyddsutredningen som föreslår en his-
torisk försvagning av strandskyddet i Sverige. 
Går förslaget igenom försvinner strandskyddet i 
landsbygdsområden, många stränder blir bebygg-
da och oåtkomliga för allmänheten samtidigt som 
växt- och djurlivet drabbas hårt. 

Här kan man hitta en del material om man vill ar-
beta med strandskyddsfrågan: https://naturvard.
naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/strand-
skydd/

Webbinarium strandskydd 

12 april kl 18.30 

• Vad innebär strandskyddsutredningen?
• Vilka frågor är aktuella i Gävleborg & Dalarna?
• Åtgärder på olika nivåer – hur mycket vill du 

engagera dig?

Medverkan av Mia Svedäng, sakkunnig sötvatten, 
Naturskyddsföreningens rikskansli. 

Anmälan senast 10 april 
via https://shorturl.at/vGIS1 Bli aktiv i en arbetsgrupp!

Kontakta gärna Gävleborgs kontaktpersoner för 
dina intresseområden.

Vatten: tommy.stenergard@telia.com (även Dala)
Skog: andersson.ingagreta@gmail.com
Rovdjur: daniel@fawltytowers.nu 
Vindkraft/energi: levanderhans@gmail.com 
bernt_valdemar@hotmail.com 
Handla Miljövänligt: nizanfahlander@gmail.com 
Ängar: nizanfahlander@gmail.com

Välkommen till digitala länsstämmor

Var med och påverka länsförbundens verksam-
het, välj styrelseledamöter och bli först med att få 
reda på vilka som får våra miljöpriser!

• Dalarna 18 april. Anmälan senast 15 april  
via shorturl.at/luBEI

• Gävleborg 22 april. Anmälan senast 19 april 
via shorturl.at/guNUZ



Nerväxt

Hur skulle ett sam-
hälle som övergav 
tillväxten kunna 
utformas? Vad skulle 
nerväxt innebära i 
praktiken och vilka 
långsiktiga politiska 
och ekonomiska kon-
sekvenser kan den 
tänkas få? Vad krävs 
för att människor fri-
villigt ska minska sin 
konsumtion och sin 
energianvändning? 

- Plötsliga tillväxt-
fall och recessioner 
utlöser kaos. I ett 
nerväxtanpassat 
samhälle blir landningen mjuk. Valet står mellan 
nerväxtpolitik eller barbari, skriver Per Wirtén på 
Expressen Kultur. 

Hur ett nerväxtsamhälle ska ordnas utan för-
sämrad välfärd är en öppen fråga. Giorgos Kallis, 
professor i miljöpolitik i Barcelona, bok är fylld av 
sympatisk osäkerhet. 

Less of everything
När jag skriver detta har vinterns kyla försvunnit och 
sportlovet ska börja. Det har varit milt nu i över en 
vecka och redan har den meteorologiska våren kom-
mit! När dygnsmedeltemperaturen har varit över noll 
i sju dagar i sträck, räknas den första av dessa dagar 
som vårens start. I Bjursås där jag bor skedde det den 
20 februari(!). Det är faktiskt en hel månad tidigare än 
i genomsnitt hos mig de senaste 15 åren. Det är härligt 
när det börjar droppa från taken och solen värmer. 
Men när det händer redan i februari känns det bitter-
ljuvt.  

Klimatet skenar. Trots det finns det företag som för-
söker göra snabba pengar på att utvinna gaser från 
jordens inre, i sken av att den är bättre än kol och olja. 
Det är Igrenes etablering i Mora jag tänker på. De vill 
utvinna gas för att ersätta annan fossil energi och 
göra vätgas av den. Stora pengar handlar det om. Tänk 
om de kunde använda de pengarna och all den ener-
gi de lägger ner på detta, på förnybar energi istället? 
Eller ännu hellre på teknik och beteenden som gör att 
vi använder mindre energi istället. Vi kommer göra 
allt vi kan för att det inte blir någon utvinning av gas i 
Siljansringen! 

Förnybar energi är bra, men vi vill inte ha vindkraft-
verk överallt. Vindkraft kommer behövas, men vi 
ska inte tro att vi bara kan öka vår elanvändning hur 
mycket som helst. Elen ska ersätta fossila bränslen, 
främst inom transportsektorn, men också räcka till 
serverhallar och allt annat vi ”måste ha”. I riksfören-
ingens rapport ”Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Fram-
tidens hållbara energisystem” har de kommit fram till 
att energianvändningen måste minska med 40 %(!) för 
att det ska gå ihop. Elanvändningen kan gå upp lite 
men inte alls så mycket som andra vill prognostisera. 
Det är farligt att bara tro att allt måste öka hela tiden. 
Då blir det ofta också så...

Om vi ska vara trovärdiga i våra aktiviteter med pro-
tester mot olika verksamheter måste vi också visa att 
vi kan gå före och använda vår energi smartare. Det 
gäller inte bara föreningen utan dig och mig också. 

Det blir fortsatt en del digitala möten, 
vår egen och riksföreningens stäm-
mor blir digitala tyvärr. Men vi hopp-
as att vi kan träffas utomhus nu när 
det blir varmare. Ha en härlig vår och 
försommar och ta hand om er!

Mattias Ahlstedt, ordförande Natur-
skyddsföreningen Dalarna

EU måste granska den svenska vargjakten

Under årets licensjakt har 27 fridlysta vargar 
skjutits, de flesta i Gävleborg. Den omfattan-
de jakten har varit förödande för en liten hotad 
vargstam. 

EU-kommissionen har under tio års tid riktat 
skarp kritik mot Sveriges licensjakt på varg och 
nu är det dags att den upphör. Vi har skickat ett 
brev till EU-kommissionen med uppmaning om 
att ta den svenska regeringen till EU-domstolen.

Vi är övertygade om att varken den svenska 
licensjakten på varg eller policyn om att begrän-
sa vargstammen till drygt 300 vargar håller för 
EU-domstolens granskning. 

Läs hela artikeln på Gävleborgs hemsida och 
www.aftonbladet.se/debatt



Cirkulär ekonomi - botemedel eller bromsmedicin?

4 maj kl 19

I detta webbinarium frågar vi oss vad cirkulär 
ekonomi egentligen betyder, varför det blivit så 
populärt och till vilken grad det kan användas 
som en strategi för att hålla vår civilisation inom 
planetens gränser.

Under kvällen bjuds det på föreläsning, panel-
samtal och frågestund. Se medverkande på www.
vårgrönaekonomi.se 

Anmälan senast 2 maj via shorturl.at/chrA7  

Riv småskalig vattenkraft och få 74 miljoner

Sandvikens kommun äger ett tiotal småskaliga 
kraftverk. Dessa kan nu åtgärdas genom den fond 
som de stora kraftbolagen skapat. Om Sandvi-
kens kommun väljer att avveckla kraftverken får 
de drygt 74 miljoner kronor av fonden i produk-
tionsersättning (minst).

Kommunen kan bli av med kostsamma, småska-
liga vattenkraftverk samtidigt som miljön får en 
ordentlig skjuts. Därmed skapas också förutsätt-
ningar för en mer livskraftig besöksnäring kopp-
lad till fria vattendrag, paddling och sportfiske. 
Vad väntar ni på?

Läs hela artikeln på Gävleborg hemsida.

I Dalarna pågår fortfarande kampen mot utbygg-
nad av Ejforsen, efter snart 40 år.

Artrika vägkanter

I Ockelbo finns en nystartad samverkan mellan 
kommunen, Kolonilottsföreningen och Natur-
skyddsföreningen för artrika vägkanter. I slutet 
av februari hölls två välbesökta webbinarier; rik-
tade till kommuner, vägföreningar, bostadsbolag 
resp. allmänheten.

Isak Isaksson gav inspirerande exempel från 
kommuner som är bivänliga genom att t ex ha en 
pollineringsplan, rabattrecept, låta MTB-cyklister 
cykla i sandtag och köpa in mycket ekologisk 
mat. Sök på ”Sverige surrar” för fler exempel.  
www.räddabina.nu

– Det är viktigt att alla personer, från politiker till 
traktorförare, förstår hur och varför man ska göra 
om gräsytor till äng, sa Tomas Strid, Naturcen-
trum AB. Det sparar både arbete och kostnader.

Emma Andersson, från Naturskyddsföreningen 
Ådalen-Höga Kusten, såg till att kommunen höll 
en container för insamling av slagna lupiner och 
lyckades samla massor av folk. Hon har själv 
slagit på sin tomt i 5 år och nu börjar det märkas 
skillnad.

- I LONA-projektet i Ockelbo har vi bland annat 
haft lupinbekämpardagar och kommer att fort-
sätta i sommar. Boka in den 19 juni, hälsar Denise 
Fahlander. Kom med oss i kampen!

- Jag tycker att ni ska ge kronprinsessan Victo-
ria, som ju har koppling till Ockelbo, en present 
när hon fyller 45 år den 14 juli 2022, avslutade 
Ebba Werner. 45 km blommande vägkant! Eller 
åtminstone 45 meter.

All dokumentation finns på Naturskyddsfören-
ingen Gävleborgs hemsida.

Filmtips!

• More of everything – 
en film om den svenska 
skogsbruksmodellen. 
https://youtu.be/q51FMb-
TOn_Q

• Om skogen. Hyr filmen 
här: https://vimeo.com/on-
demand/omskogen

• Vad ska vi ha samhället till? Föreläsning med 
Birger Schlaug https://youtu.be/YokXLWYuN0s 



Gittan ny projektanställd

Hej, jag heter Gittan Matsson och har börjat jobba 
25% på Naturskyddsföreningen Dalarna för att 
jobba med Friluftslivets år 2021 och då främst 
med Friluftskompis. Jag bor i Falun men kommer 
förhoppningsvis att under året ha kontakt med 
medlemmar i hela Dalarna, och kanske några i 
Gävleborg. Om inte fysiskt, så i alla fall via datorn.

Naturen har alltid varit min drivkraft och redan 
som tonåring blev jag inbiten fågelskådare och 
driver numera en av Dalarnas två ringmärkar-
platser. Jag hade förmånen att få starta Falu 
naturskola för drygt 30 år sedan och därefter har 
jag jobbat som kommunens skolsamordnare inom 
lärande för hållbar utveckling och sista året med 
länsstyrelseprojektet Hela Dalarna cyklar 2.0. 

Säkrast når ni mig på torsdagar, men jag jobbar 
flexibelt och svarar när jag kan. 
Det ska bli väldigt spännande att 
se vad vi tillsammans kan genom-
föra under Friluftslivets år. 

Hör gärna av er!  
/Gittan 0723 41 80 62
gittan.matsson@naturskyddsfo-
reningen.se

Ingen gas ur Siljansringen!

Igrene AB har ansökt om tillstånd för att utvinna 50 000 ton metangas, främst i Mora/Orsa-området. 
Metangas är en starkt klimatdrivande gas, uppemot 120 gånger värre än koldioxid. Det blir också ofta 
stora läckage i anläggningarna. 

I den politiska överenskommelsen januariavtalet föreslås ett förbud mot upptag av kol, olja och gas 
fr o m 2022. Vilka signaler skulle det sända att ge tillstånd till Igrene nu och 25 år framåt? Vad skulle 
investeringen på ca 600 miljoner kunna användas till i klimatpositiva åtgärder istället?

Följ oss gärna i kampen mot utvinning! Se Dalarnas hemsida och www.fossilgasfallan.se 

Fortsatt firande av Friluftslivets År

- Den 29 april firas Hela Sveriges friluftsdag, i 
maj är det fokus på friluftsliv i skyddad natur 
och i juni är det dags att äta ute, berättar Lillian 
Lundin på Naturskyddsföreningens regionala 
kansli.

Peppa din arbetsplats att ta friluftsdag, använd 
länsstyrelsernas krysslistor för naturreservat på 
kreativa sätt och ut och prova årets julklapp – 
stormköket.

Hitta ut!

Orientera och få naturkunskap på köpet. Hitta 
ut är en av Sveriges största friskvårdsaktiviteter. 
Målet är att fler människor ska hitta ut i sin när-
miljö. 2020 gjorde nästan 100 000 deltagare på 57 
orter i landet 5 miljoner registreringar! Läs mer 
på https://www.orientering.se/hittaut/ och ladda 
ner appen Hitta ut.

- Tillsammans med IFK Mora OK driver vi ett 
projekt inom Friluftslivets År med naturinforma-
tion vid så kallade checkpoints, berättar Lillian. 
Bland annat kommer en checkpoint att finnas 
vid Naturskyddsföreningens reg. kansli.

Mer info och skyltar som du kan använda på din 
ort hittar du på https://dalarna.naturskyddsfo-
reningen.se/hittaut/

Bli friluftskompis!

Vill du följa med någon som är lite ovan vid 
friluftsliv ut i naturen? Ta chansen att bli frilufts-
kompis och få nya härliga upplevelser ihop. 

Vi håller på att samla intresserade och göra det 
enkelt för alla som vill bli friluftskompisar. Läs 
mer och anmäl ditt intresse på https://dalarna.
naturskyddsforeningen.se/friluftskompis 



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

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

April FALUN  Fossilfri framtid – quiz/tipsprome-
nad. Kontaktperson:  Lovisa Höök 076-346 20 85

7/4 och 21/4 FALUN Kortkurs om mossor och 
lavar för nybörjare kl 18-20 ovanför P till Rottneby 
naturreservat. Ta med lupp om du har!
Ledare: Urban Gunnarsson. OBS: Begränsat antal 
deltagare. Anmälan till Eva, 070-681 19 49

14/4, 28/4, 12/5, 20/5, 9/6 FALUN Levande trädgår-
dar – studiecirkel utomhus. Vid fem tillfällen träf-
fas 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 070-
651 41 07.

17/4 FALUN Vandring i Lustebo. Vi tar oss ge-
nom en nyckelbiotop förbi grytan till Koxåsber-
get, ner till Flobergs gruvor. Avslutning i Sören 
Johanssons slogbod, där han bjuder på kolbul-
lar, samtidigt som vi kan beskåda sjöfåglarna i 
hans viltvatten. Anmälan senast 14 april, till Leif 
Löwenberg, 070-026 50 17. Samling kl 10 vid Mu-
sik i Dalarnas parkering.

17/4 ORSA Klädbytardag 11-14 i samarbete med 
bytesbutiken i Hansesgården Skattungbyn. Tag 
gärna med hela rena kläder och prylar. Byt till dig 
nya. Parkering vid majstången. Kontakt Birgitta 
Blomberg Quintino 076-786 21 50

17/4 GAGNEF Vi kollar åkrarna mellan Kyrkbyn 
och Österfors där flockar av vårfåglar brukar 
rasta. Därefter fortsätter vi till betesmarkerna vid 
Österfors och Gråda kanal. Området är en av våra 
bästa fågellokaler genom den stora variationen i 
biotoper och närheten till älven. Samling: Öster-
fors ICA Gagnefshallen kl 9. Kontaktperson: Pelle 
Florell 070-328 23 83

17/4 SÄTER Fågelmorgon Samling vid Gruvplanen 
kl. 06. Info: Staffan 070-206 40 04

18/4 DALARNA Digital länsstämma kl 10. Anmä-
lan senast 15 april via shorturl.at/luBEI

25/4 AVESTA Årsmöte. Huvudsakligen digitalt i 
Teams. Mer information kommer.

2/5 FALUN Fagning av stadsparksängen, kl 10. 
Kontakt: Niklas Trogen, 070-643 71 35

2/5 GAGNEF Sköna maj firar vi vid Siljansbygdens 
bästa fågellokal. Här finns flera fågeltorn. sam-
ling: Limsjön, Leksand ICA Gagnefshallen kl 8.00. 
Här behövs inte stövlar, men tänk på att det kan 
vara kallt att stå still i ett fågeltorn. Kontaktper-
son: Åke Tidigs 076-824 73 29.

8/5 SÄTER Vårblommor i Säterdalen. Samling vid 
Gruvplanen kl 10. I samarbete med Dalarnas Bota-
niska Sällskap. Info: Staffan 070-206 40 04

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

9/5 FALUN Fagning ängen i Sågsbo. Kl 10 på plats 
på ängen. Info Mattias 073-039 54 61

9/5 RÄTTVIK Fågeltornens dag & Glisstjärnsda-
gen. Samling vid Glisstjärns fågeltorn kl 9.00. 
Anmäl deltagande till Christer Larsen, tel 070-306 
46 19.

9/5 GAGNEF Fågelskådningens dag firar vi genom 
att vandra i Änjansdalen. Den utnyttjades förr för 
slåtter, men är nu nästan helt igenväxt av gran- 
och lövskog. Den markerade 
leden runt dalen är ca 3 km 
lång. Samling: Änjansdalen, 
Sifferbo Dalviks kvarn, Djur-
ås kl 8.00. Eller P-platsen vid 
järnvägen vid Sifferbo stugor 
8.10. Kontaktperson: Ragnar 
Nyberg 070-540 62 96.



16/5 RÄTTVIK Fågelskådningens dag. Samling på 
Torget kl 18.00 för avfärd till Bingsjö, alternativt 
vid parkeringen vid fågeltornet 18.30. Anmäl del-
tagande till Christer Larsen, tel 070-306 46 19.

16/5 FALUN Vandring längs Törnbergsstig som 
går mellan Grycksbo och Rogsjön. Anmälan till 
Leif Löwenberg, 073-026 50 17

22/5 ORSA Biologiska mångfaldens dag firas med 
en exkursion till Långfloten vid Unnån. Samling 
på Willys parkering 10. Heldag. Ta med matsäck. 
Kontakt: Peter Turander 076-671 08 19, Bengt Old-
hammer

22/5 FALUN Biologiska Mångfaldens dag firar vi 
med en guidad tur i Rottneby Naturreservat. Vi 
träffas kl. 9 ovanför parkeringen. Efteråt kan du 
testa dina artkunskaper och ta Naturfalken. Kon-
taktperson: Eva Bååth-Holmqvist, 070-681 19 49.

23/5 GAGNEF Mojesjön runt Moje bystuga kl 6. 
Att vandra ca 4 km runt Mojesjön en tidig mor-
gon hör försommaren till. Naturen varierar mel-
lan bymiljöer, åkermark och skogsmark. Denna 
traditionella vandring bjuder alltid på intressanta 
upplevelser! Grova skor eller stövlar är lämpligt. 
Kontaktperson: Ragnar Nyberg 070-540 62 96.

22/5 VÄSTERBERGSLAGEN Biologiska mång-
faldens dag. Vi gräver lupiner efter cykelbanan 
Skuthamn - Iviken. Start vid 10-tiden. Upplys-
ningar Monika Utter 070-581 34 60.

22/5 SÄTER Pingstvandring Solvarbo - Säterda-
len. Dalatrafiks buss nr 212 går från Säter kl. 9.00. 
Bussen ska beställas senast 2 tim före resan på 
telefon 0774-44 00 00. Samling vid Busshållplat-
sen Solvarbo kl. 9.15. Info: Lisbeth 073-954 77 99

29/5 MORA Cykelinspirationsdag vid Åmåsäng kl 
10-14. Visa gärna upp din egen el- eller lastcykel.

5/6 SÄTER Naturnatta vid Långhag. Samling vid 
Gruvplanen kl. 18.00. Info: Lena 070-732 42 70

5/6 RÄTTVIK Naturnatta. Mer information kom-
mer senare.

5/6 VÄSTERBERGSLAGEN Utflykt till Tomossen 
bortom Norhyttan. Samling 10.00 Folkets hus 
parkering i Ludvika. Upplysningar Monika Utter 
070-581 34 60

5/6 ORSA Naturnatten firar vi på Näsudden mel-
lan världsmiljö-dagen 5 juni och nationaldagen 
6 juni. Samåkning kl 20.30 från Willys parkering 
till Fredshammar. Ta med matsäck. Tälta gärna. 
Kontakt: Birgitta Blomberg Quintino, 076-786 21 
50 och Ewa Andersson, 0250-417 21

5/6 GAGNEF Naturnatta firar vi i år genom att 
vandra ca 5 km på Sjöbotten mellan Sör Rälta och 
fäboden Korpholen. Vi går på åkervägarna och 
spanar efter däggdjur och fåglar. Genom området 
rinner Rältaån med bäver. Sjöbotten, Sör Rälta ICA 
Gagnefshallen kl 20.00. Eller Djura kyrka 20.10. 
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29.

12/6 ORSA Skåda dagfjärilar med Felix Fotling. 
Samling kl 14.00 på Willys parkering.
Ledare: Roland Öjeskog tel 070-245 53 75

13/6 GAGNEF Fäbodvandring i Floda Dalviks 
kvarn, Djurås kl 9.00. Eller Rhodos, Mockfjärd 9.15 
eller ICA, Dala-Floda 9.30. Vi börjar i Ekfännsber-
gets fäbod och går efter den gamla fäbodstigen 
uppför Kläberget till den fina fäboden med sam-
ma namn. Tillbakafärden går via Dammsjön och 
Idtjärnen. Totalt ca 13 km och åter ca kl 15. Kon-
taktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29.

ORSA Allmogeåkern på Brantudden vid små-
båtshamnen

30/4 Vårbruk
21/5 Sådag
21/8 Skördedag
25 sep Skördedag

Samling kl 9 alla dagar. Ledare: Roland Öjeskog 
070-245 53 75

ORSA Naturvård på våra ängar
Vi hjälps åt att städa och röja. Samling på resp 
äng kl 09.00

2/5 Knutar Einars äng
8/5 Frisks äng Bjus
15/5 Grafskänget Skattungbyn
23/5 Hackgården Nederberga
29/5 Hällbergs fäbodar med Gökotta

Ledare: Roland Öjeskog 070-245 53 75 och
Håkan Rundström 070-665 13 85



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

12/4 BOLLNÄS Årsmöte kl 18.30. Digitalt eller ut-
omhus. Se hemsidan. Anmälan senast 5 april till 
torbjorn.alsing@telia.com

13/4 GÄVLE Bilfria bostadsområden i Gävle. - bil-
fria städer i världen? Webbinarium kl. 18.30 med 
Nina Vogel, forskare vid Urban Futures. Anmäl 
dig till lars.igeland@gmail.com så får du länk till 
webbinariet.

15/4 HANEBO Årsmöte i Lötens skola, Kilafors kl. 
19.00. Enbart årsmötesförhandlingarna avhand-
las på mötet pga. covid 19. Om någon har några 
förslag eller funderingar inför mötet så hör av er. 
Alla välkomna, även icke medlemmar. Kent tel. 
070-350 19 92

Prel 17/4 GÄVLE Nationell Prylbytardag. I Gävle 
gör vi ett digitalt event som pågår hela v. 15 mer 
info: Facebook.com/Bytagrejerdag

17/4 VOXNADALEN Prylbytardag. Vi hoppas på 
att det går att ordna bytardagar utomhus där vi 
byter fröer, sticklingar och saker. Det bygger på 
att aktuella nationella råd och riktlinjer efterlevs. 
Se våra sociala medier!

22/4 GÄVLEBORG Digital länsstämma (årsmöte) 
kl 18.30. Anmälan senast 19 april via shorturl.at/
guNUZ

24/4 GÄVLE Fagning Storåkersbacken. Kom med 
till Storåkersbacken och gör den fin efter vintern! 
Vi sköter om ängen enligt gamla principer. Ta 
med fika och gärna egen kratta. En härlig vår-
dag att se fram emot! Vi arbetar naturligtvis med 
avstånd! För info: Per-Olof Erickson 073-035 85 42. 
Kl.10-15. Samåkning från Konserthuset kl 09.30.

24-25/4 SANDVIKEN Mossvandring i Långäng-
arnas naturreservat kl 11-16. Coronaanpassad. 
Kontakt delinlotta@gmail.com eller 0730-696644. 

1/5  LJUSDAL Fågelskådningens Dag vid Kläppa-
ängarna, Ljusdal, under ledning av Tony Persson 
070-534 19 96. Samling vid golfparkeringen kl 
06.00. Ta med eget fika, kikare och varma kläder. 
Bokpris till den som gissar rätt antal upptäckta 
fågelarter.

2/5 VOXNADALEN Vårfåglar vid Sässmanom-
rådet. Samling vid reningsverket i Edsbyn kl. 
06.30. Samåkning från Circle K i Bollnäs kl. 05.55. 
Per-Erik 073-055 31 90. Ledare. Anders Delander, 
Bollnäs Fågelklubb

8/5 VOXNADALEN Årsmöte kl 14, utomhus. An-
mälan till jennie.forsblom@helsingenet.se 

8/5 VOXNADALEN Fågeltornskampen i Edsbyn kl. 
05-13. Kom och gå som du vill till fågeltornet vid 
Muckeltjärn i Sässmanområdet. Information: An-
ders Delander, tel. 073-841 33 13. Denna aktivitet 
kan bli inställd på grund av corona!

11/5 NORDANSTIG Fågelvandring till Ornnäset. 
Samling reningsverket Strömsbruk 18.00. 

11/5 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. Vi träffas 
vid ICA parkeringen för samåkning 18:00. Ta med 
fika! Kent tel. 070-350 19 92

22/5 SANDVIKEN Biologiska mångfaldens dag i 
Långängarnas naturreservat med föreningen på 
plats kl 11-16. Coronaanpassat. Texter och bilder 
hänger kvar t o m 30 maj. delinlotta@gmail.com 

22/5 LJUSDAL Biologiska mångfaldens dag. 
Utomhusinspiration: om fågelholkar, fåglar och 
ekosystemen, och vilka fåglar har egentligen 
störst bostadsbrist? Under ledning av Fredrik 
Robertsson, samling vid parkeringen vid Torön kl 
11. Ta med eget fika.

22/5 SÖDERHAMN Biologiska mångfaldens dag 
vid Lugnesjön. Samling kl. 09.30 vid parkeringen 
nära djurkyrkogården vid Lugnesjön. Medtag fika. 
Vi kommer 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. Kon-
takt: Christina Åström 070-202 47 32

2/6 LJUSDAL Guidad exkursion i nya naturreser-
vatet Björnberget, Järvsö, under ledning av Carina 
Frost och Jenss Hansen, samling vid Sortvattnet, 
1 mil väster om Järvsö längs Rödmyravägen, kl 18. 
Ta med eget fika.
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12/4 Vad händer med strandskyddet? Webbinari-
um kl 18.30. Anmälan senast 10 april via https://
shorturl.at/vGIS1

13/4 Digitalt Öppet Hus på rikskansliet

17/4 Prylbytardagen ställs in. Ev är vandrande 
kassar en idé att testa lokalt, som Voxnadalen. 
Läs mer på http://www.vandrandekassar.se 

19/4-23/5 Nationell kampanj Rädda bina https://
raddabina.nu/

24/4 Ledarutbildning Natursnokarna https://www.
naturskyddsforeningen.se/natursnokarna 

28/4 Webbinarium vindkraft kl 18.30 Anmälan 
senast 26 april via https://shorturl.at/irvFN  

4/5 Webbinarium Cirkulär ekonomi - botemedel 
eller bromsmedicin? Kl 19-21. Anmälan senast 2 
maj via shorturl.at/chrA7

26/5-2/6 Digital riksstämma via det textbaserade 
verktyget VoteIT. Du får räkna med att lägga ca 
1-3 timmar/dag, valfri tid på dygnet. Kompletteras 
med digitala träffar i Zoom. Läs mer och anmäl 
dig innan 30 april på https://www.naturskyddsfo-
reningen.se/evenemang/

5/6 SÖDERHAMN Naturnatten. Samling vid Ålsjö-
parkeringen kl 21. Vi startar med lite fågelskåd-
ning vid Ålsjön och åker sedan vidare. Ev avslut-
ning med nattskärror i tallskogen en bit söder 
om Ålsjön. Varma kläder och ordentligt med fika. 
Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32, Hans 
Berggren 073-059 03 63

5/6 LJUSDAL Naturnatten: nattfåglarnas läten, 
under ledning av Tony Persson, 070-534 19 96. 
Samling vid parkeringen nedanför Ljusdals kyrka 
kl 22.00, för bilfärd till lämpliga platser. Medtag 
eget fika och varma kläder.

5/6 SANDVIKEN Naturnatta Västerhällarna. Sam-
ling vid Järbo IP kl. 18. Ca 2½ km promenad längs 
en bred stig. Ta med matsäck! Ingen eldning. Vi 
går tillbaka vid 21-tiden Anmälan till delinlotta@
gmail.com, 073-069 66 44 för max 8 pers/grupp.  

6/6 NORDANSTIG Familjenatt med grillning i Ils-
bo, tornet. Samling macken Ilsbo kl 20. 

13/6 NORDANSTIG De vilda blommornas dag 
Gränsfors. Samling vid Yxsmedjan 10.00. 

13/6 HANEBO Utflykt till Björnbettet. Björnbettet 
är en naturskog och nyckelbiotop efter Hammars-
bovägen. Vi träffas vid ICA-parkeringen kl. 09. 
Glöm inte fikat! Kent 070-350 19 92

Natursnokarna i Falun

18/4 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 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 gamla-gamla, 
gamla och nya natursnokar!!!!

Vi träffas kl. 10.00 ovanför P till Rottneby Naturreservat och håller på till kl. 12.00.  
Välkomna! Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-681 19 49.


