Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen blickar tillbaka på ett speciellt år där pandemin ställde till det för hela vår verksamhet. Trots det
har vi genomfört en hel del aktiviteter och påverkansarbete. Till det positiva kan räknas att fler har hittat
ut i naturen på egen hand och att vår digitala kompetens har ökat..

Kretsar och medlemmar
Det totala medlemsantalet under 2020 var 6162, en minskning med 1090 personer mot förra året. Det beror
till största delen på att rikskansliet sorterat bort de familjemedlemmar som saknat personnummer i
medlemsregistret.
Antal
2020

Krets
Borlänge

Antal
2019

Förändr

%

959

1195

-236

-20%

1 885

2175

-290

-13%

Avesta

278

336

-58

-17%

Gagnef

205

239

-34

-14%

Hedemora

272

294

-22

-7%

Leksand

346

377

-31

-8%

Malung-Sälen

231

271

-40

-15%

Mora

555

681

-126

-19%

Orsa

236

271

-35

-13%

Rättvik

301

346

-45

-13%

Säter

197

250

-53

-21%

Vansbro

128

159

-31

-19%

Västerbergslagen

464

538

-74

-14%

Älvdalen

105

120

-15

-13%

Dalarna

6 162

7 252

-1 090

-15%

Falun

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.
Mattias Ahlstedt
Gun Kallur
Ulf Jernberg
Margareta Wikström
Johan Hallberg
Thord Lindqvist
Mikael Kjällbring
Pelle Florell
Gunilla Roos
Karin Koppla

Bjursås
Rättvik
Mora
Rättvik
Hedemora
Vansbro
Leksand
Gagnef
Falun
Säter

ordförande
kassör
vice ordförande

1

Monika Utter
Birgitta Blomberg Quintino
Torbjön Thalin
Hannes Willner
Vakanta

Västerbergslagen
Orsa
Borlänge
Avesta
Fältbiologerna och Älvdalen

Revisorer: Kåre Olsson (sammankallande) Skattungbyn och Kristina Harsbo, Falun.
Revisorsuppleanter: Viola Lundbäck och Jimmy Skord, båda Falun
Valberedning: Pia Modin (sammankallande)

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
Pia Modin, ersättare Margareta Wikström
Hållbar vindkraft
Mattias Ahlstedt, Monika Utter, Margareta Wikström och
Bertil Helmersson
Regionala skogsprogrammet
Mattias Ahlstedt ord, Margareta Wikström ersättare
Viltförvaltningsdelegationen
Asinja Holma (Rovdjursfören.) och Bisse Falk ordinarie
Richard Holmqvist (Ornitologiska Föreningen) och Mattias
Ahlstedt ersättare

Nätverksansvariga
Handla miljövänligt
Natursnokarna

Lillian Lundin
Eva Bååth Holmqvist

Styrelsen ansvarar för övriga nätverk inom skog, klimat, mat & jordbruk, rovdjur och kemikalier.

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 har varit anställd som verksamhetsutvecklare på 75%, Bitte Bergvall som kontorsassistent
på 75% och Mesud Djangoi som projektledare på 30%.
Under verksamhetsåret arbetade reg. kansliet bland annat med: ansökningar till Friluftslivets År,
omställning till digital verksamhet, planering, genomförande och dokumentation av webbinarier,
länsstämma och flera projekt. Lillian har även deltagit i referensgrupp för Naturskyddsföreningens
hemsidor och Hela Dalarna cyklar 2.0 samt uppdaterat välkomstbrev.
Styrgruppen bestod 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
18 jan
26 jan
3 feb
4 feb
4 feb
6 feb
12 feb
14 feb
19 feb
5 mars
7 mars
11 mars
11 mars
21-22 mars
19 april
24 april
28 april
4 maj
13 maj
13 maj
14 maj
27-28 maj
1 juni
5 juni
9 juni
14 juni
15 juni
24 juni
23 aug
24 aug
22 sept
25 sept
30 sept
6 okt
8 okt
13 okt

14 okt
15 okt
27 okt
3 nov
4 nov
10 nov
11 nov
14-15 nov
18 nov
18 nov

Aktivitet
Länsförbundsträff &
motionsverkstad
Skogskonferens
Styrgruppsmöte
Strömmande vatten
Fossilfria pensioner
Skog och klimat
Möte inför riksstämman
Skolstrejk för klimatet
Telemöte riksstämman
Riksstämomöte
Träff vitryggig hackspett
Årsmöte Leksand
Styrelsemöte
Länsordförandekonferens
Länsstämma
Klimatmanifestation FFF
Naturvårdsråd Dalarna
Styrgruppsmöte
Viltförvaltningsdelegationen
Naturvårdsråd Dalarna
Styrelsemöte
Reg kansliträff
Styrgruppsmöte
Naturnatten
Webbinarium vindkraft
Vilda blommornas dag
Länsordförandemöte
Nationell skogsnätverksträff
MVV-upptakt
Styrelsemöte
Webbinarium Grön
tillväxt
Klimatmanifestation FFF
Seminarium Hela Dalarna
cyklar
Filmvisning Om skogen
Styrelsemöte
Webbinarium Ny teknik
och effektiviseringar
tillräckligt?
Länsordförandemöte
Möte Friluftslivets År
Webbinarium
Energiomställning
10 saker din kommun kan
göra för klimatet
Slutseminarium Hållbar
vindkraft i Dalarna
Webbinarium Sociala
rörelser
Riks kurs i digitalt
engagemang
Länsordförandekonferens
Biodriv Mitts
drivmedelskonvent
Naturumråd Siljansnäs

Plats
Hallsberg
Mora
Falun
Ludvika
Rättvik
Mora
Flera platser

Gysinge

Deltagare
Mattias,
Ulf, Lillian
50

Kommentar

25

Föreläsning med Christer Borg
Föreläsning med Annelie Nordling
Föreläsning med Amanda Tas

Mattias deltog
Ulf och Lillian deltog

Leksand
Digital
Digital
Digital

Protest mot Vasaloppsponsorn Preem

Leksand

Falun
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21 nov
24 nov
1 dec
2 dec
14 dec
14 dec
16 dec
10 dec

Älskade ängar
Kurs digitalt värdskap
Möte klimatupprop
Dalarnas tidningar
Styrelsemöte
Illegal jakt
Möte reg utveckl.strategi,
civilsamhället
Styrgruppsmöte
Ljusmanifestation
miljöförsvarare

Ludvika

Många möten har hållits inom Hela Dalarna cyklar samt före och efter webbinarierna inom Vår gröna
ekonomi.
Mattias har deltagit i flera möten med ordförandena i de andra naturorganisationerna i Dalarna.
Revisionsbesök gjordes på de Bra Miljöval-märkta Willys-butikerna i länet för att kontrollera att de
uppfyller kriterierna.

Föreningsutveckling
En trainee, Lovisa Höök, bor i Falun och genomför sitt ideella projektarbete där.
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.

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 890 följare, en ökning med 90 under året.
Flera kretsar har också skaffat Facebook-sidor under året. Kansliet har också startat en Youtube-kanal, mest
för att kunna lägga ut filmade webbinarier.
Naturkontakt har använts för intern informationsspridning, mest i form av artiklar från arrangemang.
Spridande av arrangemang via Veckobrevet har gett mycket bra resultat i form av många deltagare från
hela landet.
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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 2020 till:
Åsa Rydell som med outtröttlig energi och smittande entusiasm gör naturen i Leksand lockande
och lättillgänglig. Med samma glädje bedriver hon slåtter, folkbildar om arter och bekämpar
invasiva arter.
Källslättenföreningen som bedrivit slåtter utanför Falun under fantastiska 54 år. Några ungdomar
i Tunabygdens fältbiologer började 1966 och de håller på fortfarande! Nu tillsammans med släkt
och vänner i olika generationer med stor fest efteråt. De har med stor frenesi huggit ner granar,
ryckt upp stubbar och återskapat ängarna. Verksamheten har med åren utökats med byggnadsvård,
stängsling, biodling, betande djur och svedjeodling m.m. Dessutom lyckas de med konststycket att
föryngra föreningen.
Miljösvikarpriset Kängan gick i år till:
Scandinavian Mountains Airport. För 10 år sedan gav vi dem vårt miljösvikarpris och nu
känner vi oss nödgade att göra det igen. För en hopplöst passé idé att inviga en flygplats mitt i en
brinnande klimatkris.

Skog
Skogsnätverket, kretsar och länsförbundet jobbar vidare för skydd på landskapsnivå av Ore Skogsrike,
Vildmarksriket och Gyllbergens skogsrike.
Vi har deltagit i länsstyrelsens projekt Hållbar vindkraft och fortsatt att sälja skogsböcker.

Projekt Hållbar vindkraft
Projektet Hållbar vindkraft i Dalarna drevs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och samlade olika intressen,
däribland Naturskyddsföreningen Dalarna, för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna.
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. I en dialogprocess
togs en vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna fram som aktörerna förväntas följa.
Projektets huvudprodukt är en ”Vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna” presenterar 27
rekommendationer som är viktiga för att nå en hållbar etablering av vindkraft. Rekommendationerna riktar
sig till nationella myndigheter, kommuner och organisationer samt verksamhetsutövare som avser bygga
vindkraft.

Projekt Vår gröna ekonomi
Hösten 2020 genomförde Naturskyddsföreningen Dalarna och Högskolan Dalarna i samarbete med
Studiefrämjandet en webbinarieserie om grön ekonomi i tre delar:
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Grön tillväxt – nödvändighet eller önsketänkande?
Ny teknik och effektivisering – hur skapas verklig miljönytta?
Vår gröna ekonomi – vilka är vägarna som tar oss dit?

Det var över 100 deltagare från hela landet på resp. seminarium och i utvärderingen var de mycket nöjda.
På www.vårgrönaekonomi.se finns föreläsningar, panelsamtal och frågestund inspelade. Studiefrämjandet
ska utarbeta ett nationellt studiematerial utifrån det.

Projekt Naturupplevelser för invandrarbarn och unga
I LONA-projektet Naturupplevelser för invandrarbarn och unga har fyra arrangemang hållits för invandrare
i samarbete med Mora Folkhögskola och Morkarlbyhöjdens skola.
Mesud Djangoi har även hållit i två svamputflykter som friskvård för Mora kommuns anställda.

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. Från Svenskt Friluftsliv sökte vi och fick projektmedel
till Friluftslivets år 2021 – Hitta ut i Dalarna.
Från SPF Mora fick riksföreningen ett bi-drag till kampanjen Operation Rädda bina. Lillian mottog ett
bevis på det och fick se deras fina bihotell.

Mediamedverkan Dalarna
Datum
17 feb

Rubrik

20 feb

Naturskyddsföreningen Mora kritisk mot Vasaloppet: "Tunga snötransporter vräker
ut avgaser i skogen – det är miljövidrigt" https://www.dalademokraten.se/loggain/naturskyddsforeningen-mora-kritisk-mot-vasaloppet-tunga-snotransportervraker-ut-avgaser-i-skogen-det-ar-miljovidrigt

DD

1 april

Debatt: vargens fortlevnad kräver samförstånd av alla parter

DT

Vargjakt stoppas i Dalarna https://www.avestatidning.com/artikel/vargjakt-stoppasi-dalarna

Media
Avesta
tidning

https://www.dt.se/artikel/debatt-vargens-fortlevnad-kraver-samforstand-av-allaparter-4
20 maj

22 maj

23 maj

Insändare: Låt naturen bli en del av din nya vardag
https://www.dalademokraten.se/artikel/insandare-lat-naturen-bli-en-del-av-dinnya-vardag
DEBATT: Ny jakttidsförslag från Naturvårdsverket krossar biologisk mångfald på
många punkter https://www.dt.se/artikel/debatt-ny-jakttidsforslag-frannaturvardsverket-krossar-biologisk-mangfald-pa-manga-punkter
Digital "bioblitz" ska få fler att upptäcka naturen
https://sverigesradio.se/artikel/7480093
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DD

DT, DD

Radio
Dalarna

14 jun

4 jul
27 jul

27 jul
6 aug
14 sep
14 sept

25 sept

28 sept

28 sept

1 okt

1 okt
25 nov

Insändare: Blir Haftahedarna i Malung snart ett stort hygge?
https://www.dalademokraten.se/artikel/insandare-blir-haftahedarna-i-malungsnart-ett-stort-hygge
Jägareförbundets krav: Halverad vargstam
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/jagarforbundets-krav-halverad-vargstam
Insändare: Girigt agerande gällande Haftahedarna – "höj ambitionerna"
https://www.dt.se/artikel/insandare-girigt-agerande-gallande-haftahedarna-hojambitionerna
Artikelserie om hotade arter Artikelserie om hotade arter – Naturskyddsföreningen
Dalarna (naturskyddsforeningen.se)
Boka & sprid: Öppet fönster mot svensk natur Boka & sprid: Öppet fönster mot svensk
natur – Naturskyddsföreningen Dalarna (naturskyddsforeningen.se)
Naturskyddsföreningen rosar två och risar en https://www.dalademokraten.se/loggain/naturskyddsforeningen-rosar-tva-och-risar-en
Utdelning av miljöpriser
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/04/20/miljopriserna-till-asa-rydelloch-kallslattenforeningen-svikarpriset-till-salens-flygplats/

DD

Klimatmanifestationer i hela Dalarna och Sverige!
Protester vid Vasaloppsmålet mot raffinaderiplaner
https://sverigesradio.se/artikel/7561848
Butiken som inte tar betalt uppmärksammar Miljövänliga veckan
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/miljoorganisation-uppmanar-till-mer-fixoch-mindre-slang-miljovanliga-veckan-2020
Även Naturskyddsföreningen rasar mot grässkötseln – fridlysta orkidéer stryker
med: "Hur i herrans namn ska de då kunna föröka sig?" https://www.dt.se/loggain/aven-naturskyddsforeningen-rasar-mot-grasskotseln-fridlysta-orkideer-strykermed-hur-i-herrans-namn-ska-de-da-kunna-foroka-sig
Insändare: Fyra åtgärder för att minska slöseriet – vi utmanar alla dalakommuner
https://www.dt.se/artikel/insandare-fyra-atgarder-for-att-minska-sloseriet-viutmanar-alla-dalakommuner
Jägare vill skjuta fler vargar – överklagar https://www.vk.se/2020-09-30/jagare-villskjuta-fler-vargar-overklagar
Nya skyddsjaktregler https://etidning.dt.se/shared/spread/mora-tidning-2020-11-25p6-7/l_7Z3_QX

Radio
Dalarna,
MT
SVT

SVT
Dalarna
DT

DD
P4
Dalarna
DD
P4
Dalarna
och DT

DT,
Avesta
tidning
DT

VK
Mora
Tidning

Skrivelser
Datum
17 jan

In/ut Från/till
In
DalaFrakt AB/MuKon AB

11 feb

In

DalaFrakt AB/MuKon AB

23 mars

In

Länsstyrelsen Dalarna

25 mars

In

Trafikverket

31 mars
mars

In
Ut

Länsstyrelsen Dalarna
Till Länsstyrelsen &
Bergstaten
Till Länsstyrelsen Dalarna

Ut

Angående
Samrådsunderlag för fortsatt täktverksamhet
Bergtäkt Knusberget Borgsheden 1:12, Mockfjärd,
Gagnefs Kommun
Samrådsunderlag för fortsatt täkttillstånd bergtäkt
Björnberget, Mårtanberg Rättvik
Remiss angående revidering av beslut och skötseloch bevarandeplan för det befintliga naturreservatet
Våckelberget, Falu kommun
Samråd för E16/väg 70, Borlänge- Djurås, delen
Sifferbo- Djurås (etapp 3), Gagnef kommun, Dalarnas
län.
Förslag till beslut för naturreservatet Nysundberget
Stoppa Igrenes planer på att utvinna gas och olja i
Siljansringen
Synpunkter och frågor från Naturskyddsföreningen
Dalarna angående Boliden Mineral AB:s planer på att
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Åtgärd
*

*
*

*

*

7 maj
11 maj

In
In

Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna

18 maj
22 maj

In
In

Naturskyddsföreningen
Svenska kraftnät

28 maj
18 juni
18 juni

In
In
In

Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna

8 juni
8 juni

In
In

Naturskyddsföreningen Orsa
Länsstyrelsen i Dalarna

In

Gasum

3 juli
16 aug

In
Ut

Länsstyrelsen Dalarna
Till Ludvika kommun

19 aug

In

Länsstyrelsen Dalarna

14 sep
22 sep
22 sep

Ut
Ut
In
Ut

Till Länsstyrelsen Dalarna
Till Länsstyrelsen Dalarna
Trafikverket
Till Skogsstyrelsen

1 okt

Ut

Till länsstyrelsen & regionen

5 okt

In

Länsstyrelsen Dalarna

16 okt
16 okt

In
In

Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna

5 nov

In

Mora kommun

17 nov

In

Region Dalarna

25 nov

In

Region Dalarna

26 nov

In

Njordr AB

28 dec
29 dec

Ut
Ut

Till Media Dalarna
Till Länsstyrelsen Dalarna

ökad produktionen i gruvan i Garpenberg, Hedemora
Bildande av naturreservatet Tranumyren, Rättvik
Beslut om tillfälligt tillträdesförbud i naturreservatet
Tvärstupet i Borlänge kommun
Yttrande över Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)
Avgränsningssamråd förnyelse av 220 kV-ledning
mellan Horndal och Avesta.
Bildande av naturreservatet Tomossen i Ludvika
Beslut om Nysundbergets naturreservat
Beslut om utvidgning av Styggforsens naturreservat
Rättviks kommun
Begäran om reservatsskydd för Gällsjöberget i Orsa
Förslag till reviderat beslut och skötselplan
naturreservatet Städjan-Nipfjället i Älvdalen
Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd för
etablering av en biogasanläggning i Borlänge
Bildande av naturreservatet Tranumyren i Rättvik
Begäran om att tillgängliggöra Ludvika kommuns
naturvårdsprogram
Önskemål om skydd för område vid Uppljusensjöarna
nordväst om Evertsberg, Älvdalens kommun
Förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna
Svar på remissen om Städjan-Nipfjället
Inbj workshop åtgärdsvalsstudie E16 Djurås-Malung
Öppet brev mot bekämpning av granbarkborrar i
skyddade områden
Skrivelse: Varför fick vi inte svara på remissen om
Dalarnas regionala skogsstrategi?
Svar på skrivelse från Naturskyddsföreningen
gällande förslaget till regional skogsstrategi
Beslut om revidering av naturreservat Våckelberget
Beslut om bildande av naturreservatet Stormorvallen
i Älvdalens kommun
Utställning och samråd av förslag till Plan för
vatten och avlopp
Inbjudan till civilsamhällets aktörer:
Dialog om förslaget till den nya Dalastrategin
Remiss Regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin
2030 - Tillsammans för ett hållbart Dalarna
Inbjudan till samråd för planerad
vindkraftsanläggning och bergtäkt vid Galmsjömyran
Dala-uppropet, gör en tidning om klimatet á la Greta
Begäran om moratorium för vindkraft i Dalarna

* = Meddelat berörd krets
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