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 Gävle-Dala Natur nyhetsbrev   

Kommande aktiviteter 

 
Var med på slåtter i Gävleborg  

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/06/23/var-med-pa-slatter-i-
gavleborg/  

  

Lieslipning och hässjning på Wij, Ockelbo. Foto: Gefle Dagblad 

7/8 HUDIKSVALL Hästhagsvägen kl. 9-14. Kom när det passar, ju fler vi blir desto lättare 
går det! Redskap finns att låna. Kontakt Sven Carlberg 0730-546811. 

7/8 Söderhamn RÄFSNING AV ÄNG VID FÄBOD I ÄLGNÄS Carin Gisslén Schönning 
bjuder in till räfsning av slagen växtlighet vid sin fäbod i Älgnäs. Slagningen står hon 
själv för. Fäboden ligger vackert vid Tönnångersjön. En och annan rar växt kan 
påträffas på markerna. Medtag fika och kratta. Samling kl 10 vid fäboden alternativt 
gemensam samling vid resecentrum övre långtidsparkeringen kl 9:30. Ta med fika och 
räfsa. Anmälan till Carin 070-398 37 83 eller Christina Åström 070-202 47 32. 

8/8 Bollnäs SLÅTTER VID BLIXTS Välkommen till slåtter vid Blixts i Nordsjö utanför 
Vallsta. Vi börjar kl. 08.00 på morgonen. Medtag egna liar och räfsor om ni har, annars 
finns det räfsor att låna. Även om vi bjuder på lättare förtäring så ta med egen matsäck. 
Är du osäker på vägen ring Per-Erik, 0278-260 89, 073 055 31 90. 

8/8 Hanebo ÄNGSSLÅTTER I STUGUBACKEN Slåttern börjar vid 8-tiden på morgonen. 
Du är välkommen när det passar dig och jobbar så länge du har tid och ork. Ta med 
mugg för NF Hanebo bjuder på kaffe, te, saft och smörgåsar som tack för hjälpen. Ta 
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gärna med något i slåttersammanhang användbart redskap. Slåttern kan ställas in pga. 
rådande omständigheter! Kent 070 3501992 svarar på frågor om slåttern. 

14/8 GÄVLE Slåtter på Storåkersbacken. Ta gärna med egen lie och fika. Vi umgås och 
sköter ängen för att behålla det öppna landskapet. Kom och upplev en riktig slåtter! Vi 
arbetar naturligtvis med avstånd! För mer information: Per-Olof Erickson 073-035 85 42. 
Kl 10-15. Samling vid Konserthuset kl. 09.30. 

22/8 NORDANSTIG Andra slåtter i Rigberg. Samling kl 10 utanför skolan i Hassela. 
Ansvariga: Ragnar Svensson 0703-92 40 29 och Torsten Hansson 0702-65 70 44. 

 
Var med på slåtter i Dalarna 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/06/23/var-med-pa-slatter-i-dalarna/ 

7/8 ORSA Grafskänget Skattungbyn  
Slåttern börjar kl 08.00. Vi håller på fyra timmar. Vi bjuds på fin gemenskap samt 
frukost kl 9.30. Du är välkommen även om du inte kan komma exakt på klockslaget! 
Ledare: Roland Öjeskog, 070-245 53 75 och Håkan Rundström. 

7/8 FALUN Slåtter i Sågsbo, Bjursås.  

8/8 VÄSTERBERGSLAGEN Slåtter Nedre Pundet, vägen mot Gänsen. Start 10.00. 
Upplysningar Monika Utter 070 5813460  

8/8 GAGNEF Fagerbergets fäbod. Samling vid Dalviks kvarn, Djurås kl 9 eller Rhodos, 
Mockfjärd 9.10, ICA Dala-Floda 9.20 eller Tempo Björbo 9.30. Fagerberget är en mycket 
välbevarad fäbod söder om Björbo nära gränsen mot Grangärde. Ledaren Bengt 
Ehnström berättar om fäbodliv förr och hur värdefulla våra fäbodar är för flora och 
fauna. Kontaktperson: Pelle Florell 070-328 23 83.  

14/8 FALUN Slåtter i Stadsparken. 

 

Friluftslivets År  
Temat för augusti är ”Jag har aldrig…” Vad har du aldrig? 
Våga testa! September månads tema är Gilla friluftslivet 
och oktober Lära ute.  
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Bioblitz i Säterdalen 
14 aug 

  

Se eventet på https://www.facebook.com/events/1154383165068894 

Läs mer på https://bioblitzdalarna.wordpress.com/ , Facebook-gruppen ”Bioblitz Dalarna” 
eller maila till bioblitzdalarna@gmail.com    
 

Skogsinventeringshelg i Ljusdal 
28-29 aug 

Häng med och leta arter i skogarna kring Ängratörn, 
Albert Vikstens sommarviste. Det finns många 
intressanta nyckelbiotoper och naturreservat kring 
Skrälldalen och Ängratörn, t ex Risnosen, Skräbbmyren 
och Kyrkberget. Marken är Sveaskogs och ligger inom 
området där en stor vindkraftspark planeras. Hjälp till 
att hitta naturvärdena innan det är för sent!  
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Samling vid Lassekrogs rastplats kl 10. Anmälan via https://shorturl.at/jvBFR eller 070-
273 91 55 senast 20 aug.  
  

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/inventeringshelg-i-
ljusdal  
 
Mässa Trädgård & uteliv  
4-5 sept kl. 10-16 lördag och söndag 
 
Naturskyddsföreningen finns med i Studiefrämjandets tält och informerar om bin, 
invasiva arter m.m. Kom och gör bihotell, testa naturbingo eller ta Naturfalken! 

Plats: Gamla Stabergs barockträdgård, Falun 
Hemsida: https://tradgardochuteliv.se/falun.php 
Facebook: https://fb.me/e/3JYwrazy 

 

Guida i naturen nära dig 
8 sept kl 18-20, 29 sept kl 17-19 Sjöberget, Borlänge eller   
9 sept kl 18-20, 30 sept kl 17-19 Tuvan, Mora 

Kort kurs uppdelad på två tillfällen om hur man på olika, enkla, sätt delar med sig av 
naturkänsla och kunskap. Kursen ges på två platser. 

Anmäl via länken här senast 20 augusti. 

Kontakt: gittan.matsson@gmail.com 0723 41 80 62 
Läs mer på https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/ och FB Friluftskompis Dalarna. 

                       
Friluftskompisar hälsar på getter i Falun……                      ….. och bygger en tavla av natursaker i Mora. 

mailto:kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/
http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningenigavleborg
https://shorturl.at/jvBFR
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/inventeringshelg-i-ljusdal
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/inventeringshelg-i-ljusdal
http://p9671b.stats.theletter.se/?q=89876540906747900025&TId=1
http://p9671b.stats.theletter.se/?q=89876540906747900036&TId=1
https://docs.google.com/forms/d/1L04VMAKAa6XzRpynxnAmhoJooDDoBBEbTqC_EcBWSjc/edit
mailto:gittan.matsson@gmail.com
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/friluftskompis/


                        aug/sept 2021 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Naturskyddsföreningen Kansli Gävle-Dala, Strandgatan 10, 792 30 Mora 
070-273 91 55 (Lillian) kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 

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

 
 

Skogskurs på Lindsbergs kursgård 

17-19 sept 

Skydda Skogen och Lindsbergs Kursgård bjuder in till en helgkurs om skogen och det 
moderna skogsbrukets skadliga effekter. Innehållet riktar sig i första hand till dig som 
relativt nyligen börjat förstå att det moderna skogsbruket inte är hållbart. Föreläsare 
och kursledare: Sebastian Kirppu, Erik Westholm, Lina Burnelius, Jon Andersson, Jan-
Olof Hermansson m.fl. 

Start fre kl 16, avslut sön kl 15 i fält. Kostnad för kurs, mat och boende för hela helgen: 
500-800 kr beroende på boende. Frågor och anmälan senast 20 aug till 
livochrorelse@gmail.com  https://www.facebook.com/events/333594774966002/   

 

Föreläsning om äganderätt 

23 sept kl 18.30 digitalt eller i Borlänge 

Hur påverkar och styr ägandet dagens utveckling, alltifrån 
klimatkriser till användningen av internet? Klimatet och 
demokratin kräver en ny ägandefilosofi! Föreläsning av 
Lars Jadelius, docent i arkitektur, historiker och 
kulturvetare.  

Anmälan senast 20 sept via https://shorturl.at/jHSW8 
 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-
dig/kalender/agandet-av-himmel-och-hav-skog-och-bygd/  

 

Globala klimatmanifestationer i Gretas anda 
24 sept 

Ändra systemet, inte klimatet.  

Häng på Fridays for future:s klimatmanifestationer  
på din ort.  
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Bli Natursnoksledare! 
I Falun och Hedemora hålls härliga familjeaktiviteter, Natursnokarna. Prata gärna 
med Eva 070-355 11 98 eller Elin 070-571 79 85.  
 

                       
Hedemora Natursnokar gissade bajset och löste mysteriet med de försvunna daggmaskarna med 
hjälp av alla sinnen. 
 
Du kan också bli Natursnoksledare:  
 
Ledarutbildning online 
25 september 
16 oktober 
24 oktober 
20 november 
Kl 10-14.30 vid alla tillfällen 
 
SnokPepp  
15 september kl 19-20.30 
27 november kl 10-11.30 
 
Läs mer på https://naturskyddsforeningen.se/natursnokarna 
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Trainees på G 

Riksföreningen tar in ideella traineer som får lära känna 
föreningen och göra ett projektarbete i en krets eller ett 
länsförbund. Skattungbyn och Gävle är aktuella för att ta 
emot en varsin trainee 2021/22.  

 

Boktips 

Härliga tips på vandringsturer av olika längd och 
svårighetsgrad. Tydligt och inspirerande! 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/07/02/boktips-vandra-kring-falun-och-
borlange/ 

Riks kampanjer 

 23/8-30/9 Kampanj Eko för framtiden.  
                        Puffa för svekologiskt – svenskt och ekologiskt. Gör butiksundersökning  
                        av ekoutbudet och sprid filmen Byt till eko m.m. 

 Miljövänliga Veckan ”Slutslängt” 2-10 okt och Klädbytardagar 2 okt 
 Fossilförbud 2030 okt/nov 
 Levande skogar, del 2 – våren 2022 
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Riks aktiviteter: 

 23 aug Digital kampanjupptakt Eko för framtiden  

 22, 25, 29 aug, 1, 2, 6 sept Digitala kampanjupptakter inför Miljövänliga Veckan.  
     2 sept via telefon.  

 31 aug Digitalt öppet hus på rikskansliet 

 7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec Introträffar för nya medlemmar 

 11 sept Digital valupptakt. Rikskansliet ska göra en guide för lokala enkäter, utlysa  
     särskilda projektpengar att söka och arrangera en seminarieserie om bl a politisk  
     påverkan, hur nå ut i media och sociala medier.   

 17-18 sept Planeringskonferens arbetsgivare och regionala kanslister, i Gävle-trakten 
 

 
 

Cykelinspiration i Mora 

 
Artiklar 
https://www.dn.se/debatt/bilda-en-organisation-som-konkurrerar-med-
jagareforbundet/ 

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/07/13/debatt-skydda-vara-
strander-och-skogar/  

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/05/26/remissvar-bottenhavets-
vattendistrikt-2021-2027/ 
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https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/05/27/fri-vandringsvag-i-gopan-
ockelbo/ 

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/06/03/bottentralning-i-ostersjon-
och-ihallande-skogsskovling-politiker-det-ar-dags-att-vakna/ 

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/06/08/jo-anmalan-for-
avverkning-i-blivande-naturreservat/ 

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/06/09/galgberget-bor-jo-utredas-
for-att-varna-andra-naturomraden/  

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/06/03/remissvar-vindkraftsplaner-
koppangen/ 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/06/03/aggfloten-i-orsa-vart-
skogsskydd/ 
 
 

Rapporter 
Vindkraftswebbinarium 
Medverkan av Kristina Östman, energisakkunnig på Naturskyddsföreningens 
rikskansli och Jakob Ebner, projektledare för Hållbar vindkraft på länsstyrelsen i 
Dalarna. https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/05/18/dokumentation-
webbinarium-om-vindkraft/  

 
Webbinarium Cirkulär ekonomi  
Föreläsning av Roger Strand och panelsamtal med 
Isabella Lövin, Ola Alterå och Karin Bradley. 
Inspelning finns på www.vårgrönaekonomi.se  
 
 

Föreläsning om strandskydd 
Filmad föreläsning med Mia Svedäng, sakkunnig 
sötvatten, Naturskyddsföreningen:  
https://www.youtube.com/watch?v=TRGgIv-wmNs  
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Riksstämman  
https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2021/06/03/rapport-fran-
riksstamman/  

Se inspelningar på 
https://www.naturskyddsforeningen.se/riksstamma/  

Silverfalken till Risbergs 

Stort och innerligt grattis till Barbro och Lennart Risberg i Hofors-Torsåker som fick 
Naturskyddsföreningens pris Silverfalken för sitt mångåriga naturvårdsarbete!  

Skogspriset till Östers 

Naturskyddsföreningens skogspris gick till Leif och Cecilia Öster på Dalagård utanför 
Avesta för sin satsning på hyggesfritt skogsbruk och turism. Stort grattis!  

 

Ratt-X för fossilfria transporter 

https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2021/07/02/ratt-x-for-fossilfria-transporter/  

 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/05/06/utedag-med-arskurs-4-i-
kyrkbyskolan-orsa-friluftslivets-ar/  

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/06/02/utflykt-till-naturreservatet-
tomossen-ludvika/ 

 

Kretsaktiviteter 
Dubbelkolla gärna att aktiviteterna blir av trots Covid-19. Alla är välkomna! 
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GÄVLEBORG 

Aug SANDVIKEN Växtplats för ryl när den blommar. Info: Laila Bissman 0730-60 16 49 

7/8 SÖDERHAMN Utflykt till fin fäbod i Älgnäs. Carin Gisslén-Scönning bjuder in till sin 
fäbod i Älgnäs för att hjälpa till med krattning av slagen växtlighet. Slagning står hon 
själv för. Fäboden ligger vackert vid Tönnångersjön. En och annan rar växt kan hittas 
på området. Medtag fika och kratta. Kl 10 vid fäboden alt. gemensam samling vid 
Resecentrum i Söderhamn kl 9:30, övre parkeringen. Anmälan till Carin 070-398 37 83 
eller Christina Åström 070-202 47 32.  

11/8 SANDVIKEN Vandring längs TRÄDSTIGEN i den vackra bruksparken i Gästrike 
Hammarby. Lotta Delin, aktiv i skogsgruppen i Naturskyddsföreningen, leder 
vandringen. Hon är den som tillsammans med elever i Hammarby skola, för nästan 30 
år sedan, sammanställde faktabladet om Trädstigen. Stigen är ca 1,5 km lång. 22 lövträd 
och ett barrträd är markerade längs den. Några av träden borde inte växa där under 
normala omständigheter utan de är inplanterade. Välkomna till en intressant 
naturupplevelse. Gamla Stenhuset Ribacksvägen 5, 812 41 Gästrike-Hammarby 
www.gamlastenhuset.se Facebook: Stiftelsen Gamla Stenhuset 

15/8 NORDANSTIG Kretsstämma på Vallenbodarna i Gnarp kl 15.00 

28/8 LJUSDAL Guidad exkursion i utvidgade Törnbergets naturreservat, Ängratörn, 
under ledning av Jan Hedman, f d kommunekolog. Samling vid Lassekrogs rastplats kl 
10. Oömma kläder och stövlar anbefalles. Ta med eget fika. 

3-4/9 OCKELBO Ev. kommer utställningen Drivande skog till Wij Trädgårdar och i 
samband med det ordnas isåfall ett Skogstorg. Den danska konstnären Pia Rönicke har 
rört sig i det föränderliga skogslandskapet runt Ockelbo. Skogen är något som vi gör 
tillsammans; en livsavgörande förhandling, trängd mellan olika behov, intressen och 
tolkningsföreträden. Så, vad gör vi av skogen? http://www.gavlekonstcentrum.se/ Ev. 
ska Pella Thiel föreläsa om Naturens rättigheter. 

5/9 SÖDERHAMN Svamputflykt. Samling kl 10 på Resecentrum övre 
långtidsparkeringen. Ta med svampkorg och matsäck För information ring Christina 
Åström tel 070-202 47 32 eller Hans Berggren tel 073-059 03 63.  

14/9 LJUSDAL Offentlig hearing om vindkraft, Ramsjö, i samarrangemang med Ramsjö 
bygderåd och Naturskyddsföreningen riks. Kristina Östman, energihandläggare vid 
Naturskyddsföreningen, introducerar den nya vindkraftsboken. Samtal och debatt med 
inbjudna företrädare för kommunens politiska partier, bygderåd, allmänhet. 
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DALARNA  

8/8 GAGNEF Fagerbergets fäbod. Samling vid Dalviks kvarn, Djurås kl 9 eller Rhodos, 
Mockfjärd 9.10, ICA Dala-Floda 9.20 eller Tempo Björbo 9.30. Fagerberget är en mycket 
välbevarad fäbod söder om Björbo nära gränsen mot Grangärde. Ledaren Bengt 
Ehnström berättar om fäbodliv förr och hur värdefulla våra fäbodar är för flora och 
fauna. Kontaktperson: Pelle Florell 070-328 23 83.  

14/8 ORSA Skåda nattfjärilar med Felix Fotling. Samling kl 21.00 på Willys P. Ledare: 
Roland Öjeskog tel 070-245 53 75  

15/8 GAGNEF Vandring från Bästen till Tryssjöberget. Samling vid Dalviks kvarn, Djurås 
kl 9 eller Rhodos, Mockfjärd 9.15. Vi startar i Grånsbuan vid sjön Bästen. Vi går söderut 
via Holbuan till Tryssjöbergets fina naturreservat. Åter går vi en annan fäbodstig till 
Finntorpets fäbod och därifrån tillbaks till Grånsbuan. Totalt ca 11 km och åter ca kl 15. 
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29.  

18/8 MORA Medlemsmingel med wok. Samling kl 18 vid Mora Folkhögskola. Mat från 
flera länder.  

22/8 ORSA Skogsutflykt till Bjurdammsberget, Kaisberget. Samåkning från Willys 
parkering 10.00. Ledare: Peter Turander 076-671 08 19 och Bengt Oldhammer  

28/8 SÄTER Bispbergs klack. Samling vid Gruvplan kl. 10.00. Info: Karin K 070-280 96 30. 

29/8 GAGNEF Tansvägga naturreservat. Samling vid Dalviks kvarn, Djurås kl 9 eller 
Rhodos, Mockfjärd 9.10. Tansvägga ligger drygt 1 mil söder om Mockfjärd och söder om 
sjön Tansen på gränsen mot Ludvika kommun. Vi ställer bilarna i Södra Tansbuan och 
vandrar en slinga på ca 7 km. Sommaren 2020 brann det i reservatet efter ett 
blixtnedslag. Kontaktperson: Pelle Florell 070-328 23 83.  

4/9 FALUN Svampexkursion kl 10.00. Utflykt i Stadsparken i Falun med efterföljande 
svampgenomgång. Området  förmodas vara mycket intressant som svampmark för 
såväl ätliga som oätliga arter. Här finns rikligt med gamla träd av många olika trädslag. 
Ta med egen fika! Samling vid kaféet i hörnet mot lasarettet. Ett samarrangemang med 
föreningen Skogsriskan. Kontaktperson: Anders Janols 070 651 92 13 

5/9 VÄSTERBERSLAGEN Båtutflykt till öarna Nyckelön och Sollen i Barken, 
Smedjebackens kommun. Upplysningar Monika Utter 070-58 13 460  

5/9 ORSA Svamputflykt med Ewa och Leif. Vi plockar svamp och lär oss några. 
Samåkning från Willys parkering kl 10.00. Tag med svampkorg, kniv. Ledare: Ewa och 
Leif Andersson 0250-41721. 
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Heldag sept ORSA Ringmärkarmorgon. Lindängets naturreservat vid fågelplattformen. 
Dag: se annons i Orsakompassen. Medtag fika. Samarr med Ovansiljans 
ringmärkargrupp. Vid regn gör vi ett nytt försök dagen efter. Kontakt: Magnus 
Strömberg 072-731 72 76  

11/9 ORSA Hemkonservering. Hur tillvaratar vi grönsaker vid en kris? Tid och plats, se 
kommande annons.  

12/9 GAGNEF Närsbergets naturreservat, Dala-Floda Dalviks kvarn, Djurås kl 9 eller 
Rhodos Mockfjärd 9.10 och ICA Dala-Floda 9.20. Reservatet norr om Dala-Floda öster om 
Mosselbuan är delvis blockigt med stark naturskogskaraktär. I norra delen av reservatet 
finns en ca 2 km lång stig från vägen upp till Nastutjärn. Kontaktperson: Pelle Florell 
070-328 23 83 

12/9 Natursnokarna i Falun Höstens träffar startar med tema ”Småkryp”. Vi letar efter 
de allra minsta djuren. Sedan tittar vi efter vilken art det är, räknar ben och antenner, 
innan vi gör en fin tavla och ritar av krypet. Vi släpper förstås ut dem igen när vi är 
klara. Humlan bjuder nog på blåbärskaka i år också. Vi hoppas att Coronan har lättat till 
september så vi kan köra som vanligt, men håll för säkerhets skull ett öga på vår 
hemsida ifall det blir ändringar. Vi ses på ängen ovanför P till Rottneby Naturreservat 
kl. 10.00 och håller på till kl. 12.00. Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-681 19 49 

22-24/10 STJÄRNSUND Kurs i naturnära skogsbruk 
https://plockhugget.se/product/naturnara-skogsbruk-steg-1-stjarnsund-dalarna-22-24-
oktober-2021/ 
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