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Gävle-Dala Natur nyhetsbrev   
Kommande aktiviteter regionalt  
(fler nationella och lokala längre ner i nyhetsbrevet) 

 
Digital filmkväll "Om skogen" med diskussion 
2 mars kl 18:00 @ Zoom  
 
Uppsala skogsgrupp bjuder in. Facebook: https://fb.me/e/15T2obnBm 
Anmälan: https://forms.gle/kJzPiDVmk7vVqqYy7 
Här kan du se filmen när du 
vill: https://vimeo.com/ondemand/omskogen 
 

Global klimatmanifestation ”Inga fler tomma löften”  
19 mars 

Fridays for future kraftsamlar med digitala manifestationer för 
klimatet. https://fridaysforfuture.org/march19/ 
#nomoreemptypromises  
 
Flera lokala grupper i Gävle-Dala området hakar på. Mora 
protesterar t ex mot planerna på utvinning av fossilgas #FFFMora. 
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-
gora/kalender/klimatstrejk-mot-gasplaner-i-mora-digitalt 

 

Dags för fossilfria pensioner!  
23 mars kl 18.30  

Digital föreläsning med Annelie Nordling, Naturskyddsföreningens rikskansli. 

Anmälan senast 20 mars via https://shorturl.at/owEH9 
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/dags-fossilfria-
pensioner-0 
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Earth Hour  
27 mars kl 20.30-21.30 
 

 

 
Vad händer med strandskyddet? 
12 april kl 18.30 
Medverkan av Mia Svedäng, sakkunnig sötvatten, Naturskyddsföreningens rikskansli. 
Anmälan senast 10 april via https://shorturl.at/vGIS1 
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/vad-hander-med-
strandskyddet  
 
 
Länsstämma Dalarna 
18 april kl 10 
Anmälan senast 15 april via https://shorturl.at/lzCTW 

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/digital-
lansstamma-dalarna 
 

Länsstämma Gävleborg 
22 april kl 18.30 
Anmälan senas 19 april via https://shorturl.at/guNUZ 
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/digital-
lansstamma-gavleborg 
 

Vindkraftswebbinarium 
28 april kl 18.30-20.30 

Medverkan av Kristina Östman, energisakkunnig 
på Naturskyddsföreningens rikskansli och Jakob 
Ebner, projektledare för Hållbar vindkraft på 
länsstyrelsen i Dalarna. Anmälan senast 26 april 
via https://shorturl.at/irvFN 
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/digital-vindkraftstraff  
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Artiklar 
Anmäl dina familjemedlemmar 
Gå in på https://www.naturskyddsforeningen.se/komplettera  
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/02/26/hej-medlem/  

Ge förslag till miljöpristagare 
Vem vill du ska få Naturskyddsföreningen Gävleborgs resp. Dalarnas miljöpris? Maila 
dina förslag till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se  med en kort motivering.  

Böcker till salu  
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/bocker-till-salu/  

Hitta ut i naturen i Dalarna  
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/naturen-i-dalarna/  

Hitta ut i naturen i Gävleborg  
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/natur-i-gavleborg/  

Kul tips på naturaktiviteter 
T ex krysslistor för Gävleborgs naturreservat 
https://www.sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-
nationalpark/upplevelser/  
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Bli friluftskompis! 
Naturskyddsföreningen Dalarna har fått medel från Friluftslivets År, bl a för projekt 
friluftskompis. Gittan Matsson i Falun kommer arbeta med projektet på 25% fr o m 1 
mars. Kontakt: gittan.matsson@gmail.com 
 
Som en start kan du anmäla intresse att bli friluftskompis 
via https://shorturl.at/xOQT5 Gå ut i naturen tillsammans, ta kort och dela under 
#friluftskompis   Studiefrämjandet Mitt har Naturskyddsföreningen som 
fokusorganisation i mars och kommer att dela filmer på sociala medier bl a.  

https://www.luftenarfri.nu/friluftskompis/ 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/01/07/hitta-ut-bli-friluftskompis/ 
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Hitta ut – naturinfo vid orienteringskontroller 
Ett annat projekt vi fått medel till är att ha naturinformation vid 
orienteringskontroller inom konceptet Hitta ut Hittaut - Orientering.se. Kontakta 
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se eller anders.c.claesson@gmail.com, IFK 
Mora OK, om du vill veta mer eller sprida på din ort.  

 

Remissvar Dalarnas regionala utvecklingsstrategi 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/01/29/remissvar-dalastrategin/ 

Nationalpark på Hornslandet – en möjlighet för Hudiksvall https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2021/02/22/nationalpark-pa-hornslandet-en-mojlighet-
for-hudiksvall/ 

Skogsutredningen försvårar naturvård https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2021/01/07/skogsutredningen-forsvarar-naturvard/ 

Sprid bilder på skogsmissbruk https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2021/01/07/sprid-bilder-fran-skogsmissbruket/ 
 
Avverka inte på myrholmar i Malung-Sälen 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/02/15/avverka-inte-pa-myrholmar-i-
malung-salen/ 
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Debattsvar: Otydligheten från Jägarnas Riksförbund är fundamental 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/02/16/otydligheten-fran-
jagarnas-riksforbund-ar-fundamental/ 

Remissvar Bra Miljöval el  
https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2021/01/21/remissvar-bra-
miljoval-el/ 

Filmtips! 
More of everything – en film om den svenska 
skogsbruksmodellen. https://youtu.be/q51FMbTOn_Q 
Med svensk textning: 

https://www.youtube.com/watch?v=q51FMbTOn_Q&feature=youtu.be 

 

Rapporter från aktiviteter 
Tips från skogskonferensen 20 jan 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/01/27/tips-skog-klimat-och-
hyggesfritt/ 

Rapportsläpp Skog, klimat och biologisk mångfald 
https://www.youtube.com/watch?v=pF4Of-6BzWo&feature=youtu.be filmat 

Referat Politisk påverkan för naturen  
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/02/02/politisk-paverkan-for-
naturen/ 

Föreläsning med Birger Schlaug  
”Vad ska vi ha samhället till?” https://youtu.be/YokXLWYuN0s filmat webbinarium 
Läs mer på www.vårgrönaekonomi.se  
 
Artrika vägkanter  
Referat från de två webbinarier som hölls den 25 februari kommer på 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/ang-jordbruk/  
Programmet finns på https://ockelbo.se/artrikavagkanter.se  
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Andra träffar 
Dessutom har vi ordnat träffar för skogsnätverket i Dalarna och kretsträff i Gävleborg 
samt spridit kurser om skogscertifieringen FSC och Hur man skyddar skog. 
Dokumentation från dessa har skickats till de som deltog.  
 

 

Nationella aktiviteter 
 Riks kampanj Fossilfria pensioner 1-31/3 

https://www.naturskyddsforeningen.se/fossilfria-pensioner  
 Webbinarium om remiss Åtgärdsprogram för havsmiljön 3/3 kl 18.30. Hur kan 

Naturskyddsföreningen vara med och påverka så att programmet blir så bra 
som möjligt? Deltar från Naturskyddsföreningen gör Stina Tano, marina 
ekosystem & fiske, Mia Svedäng, övergödning och Johanna Fox, marina 
skyddade områden. Anmälan senast 2 mars via  
https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/z7e1uuw0n6fn4b/ 

 Natursnoksutbildning 6/3 och 24/4 
https://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna/bli-ledare  

 Kurs sociala medier 10/3 https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-
gora/kalender/webinarium-hur-kan-vi-na-ut-battre-i-lokalmedia-pa-sociala-
medier  

 Webbinarium inför valet nästa år 16/3 
https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/hur-kan-vi-
vassa-arbetet-infor-valet-2022/  

 Workshop mobilisering inför kampanjen Framtidens mat 18/3 
https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/digital-
workshop-om-mobilisering-for-framtidens-mat-18-mars-2021/ Se även 
https://www.naturskyddsforeningen.se/hela-sverige-staller-om/visioner-
framtiden/framtidens-mat  

 Natursnokspepp för ledare 20/3 
https://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna  

 Riksstämma 26 maj-2 juni. Digitalt via det textbaserade verktyget VoteIT, ca 1-3 
timmar/dag valfri tid på dygnet. Kompletteras med träffar i det digitala 
verktyget Zoom. Anmälan 1-30 april. Läs mer på 
https://www.naturskyddsforeningen.se/evenemang/  

 Riks kampanj Framtidens mat 23/8-30/9 (framflyttad från mars och kommer 
att heta ”Eko för framtiden”) 
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Kretsaktiviteter 
Dubbelkolla gärna att aktiviteterna blir av trots Covid-19. Alla är välkomna! 

GÄVLEBORG 

9/3 HOFORS-TORSÅKER Digitalt årsmöte. Anmäl dig till barbro.risberg@gmail.com  så 
att vi får din e-postadress och kan maila en länk till mötet. Handlingarna inför 
stämman hittar du på https://hofors-torsaker.naturskyddsforeningen.se  

15/3 SÖDERHAMN Årsmöte kl 18.30. Anmälan till christina.astrom51@gmail.com 
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/arsmote-
naturskyddsforeningen-soderhamn-0 

19/3 NORDANSTIG Ugglevandring för alla. Samling ICA Harmånger 18.30. 

21/3 LJUSDAL Digitalt årsmöte kl 13. Amanda Tas föreläser om skog, klimat och 
biologisk mångfald. Anmälan senast 19 mars till nortunagard@gmail.com  

13/4 GÄVLE Bilfria bostadsområden i Gävle - bilfria 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. 

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

 

DALARNA  

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

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

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

10/3 SÄTER Årsmöte i Siggebolokalen i Säter kl 18.30. Upplysningar Lena Stigsdotter 
070-732 42 70. 

10/3 MORA Digitalt årsmöte kl 18.30. Anmälan till 
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se 070-273 91 55. 

14/3 MORA Snöskor & naturbingo. Anmälan till mesud.djangoi@gmail.com 
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/snoskor-
naturbingo 

14/3 FALUN Natursnokarna 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! 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. 

19/3 MORA Klimatmanifestation mot fossilgas i Mora/Orsa 
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/klimatstrejk-mot-
gasplaner-i-mora-digitalt 

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. 

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. 

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, 070-681 19 49. 
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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 070- 651 41 07. 

18/4 FALUN Natursnokarna 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! 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. 

 

Trevlig vårvinter! 
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