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 Gävle-Dala Natur nyhetsbrev   

Kommande aktiviteter 

 
Miljövänliga Veckan 
2-10 okt 

 

Temat ”Ta vara på det du har” fortsätter. Ny vinkling för i år är slöseriet med möbler och 
inredning. Till exempel motsvarar en ny soffa 6 begagnade i form av påverkan på 
klimat och naturresurser. Välj andra hand i första hand!  
Läs mer på https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/miljovanliga-veckan/ och 
https://www.fixagrejen.nu/  

Flera kretsar (lokalföreningar) ordnar aktiviteter: 

 Söderhamn Klädbytardag på Studiefrämjandet 2 okt kl 10-15. 
https://www.facebook.com/events/2953698538227012  

 Voxnadalen Prylbytarkafé med utställning om textilt återbruk Byagården Runemo  
7 okt kl 18: https://www.facebook.com/events/4322880571135042  

 Gävle Tipspromenad i Hemlingby och utställning i Hemlingbystugan  
 

 Falun Prylbytardag 2 okt på Gamla Elverket. Inlämning kl 10-10.45. Byte kl 11–14. 
https://www.facebook.com/events/3058880934343481  

 Skattungbyn Klädbytardag 2 okt Gratisbutiken på Hansens kl 13-15.  
 Ludvika Utställning på biblioteket och tips om lokala fixare  
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Insändare Miljövänliga Veckan:  
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/10/01/sluta-slang-fungerande-saker/  
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/09/30/en-ny-soffa-sex-begagnade/  
 

Digital föreläsning Folkhälsa och miljö 
6 okt kl 19 

Vad är folkhälsa? Hur är den beroende av ekologisk hållbarhet? 
Erkända hälsorisker ställs i proportion till effekterna av nutida 
och eskalerande ekologisk kris. Coronapandemin lyfts som ett 
exempel på hur hela världen snabbt kan ställa om. Deltagarna 
får reflektera och diskutera klimaträttvisa och global folkhälsa. 
 

Föreläsningen hålls av Tua B. Frank. Anmäl dig gärna 
via https://shorturl.at/iwyJ7 senast 4 okt. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/miljo-och-folkhalsa-
hur-hanger-de-ihop/  
https://www.facebook.com/events/4329212837161274 

 
Bli Natursnoksledare! 
I Falun och Hedemora hålls härliga familjeaktiviteter, Natursnokarna. Prata gärna 
med Eva 070-355 11 98 eller Elin 070-571 79 85. Gävle och Leksand är också på gång. 
 
Du kan också bli Natursnoksledare:  
 
Ledarutbildning online 
16 oktober 
24 oktober 
20 november 
Kl 10-14.30 vid alla tillfällen 
 
SnokPepp   27 november kl 10-11.30 
 
Läs mer på https://naturskyddsforeningen.se/natursnokarna 
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Digital föreläsning Klimatflyktingar 
18 okt kl 18.30 

De extrema väderhändelserna löper som ett flimmer 
genom nyhetsrapporteringen. Bakom dem finns 
ansikten. 

I boken och föreläsningen ”Ur askan” kommer vi 
nära klimatflyktingarna. I personliga reportage skildrar Shora Esmailian individerna 
bakom de människoströmmar som rullar genom en värld under uppvärmning.  
Vem blir klimatflykting? Vem bär ansvaret? Och vilka ska ta emot de som flyr? 

Anmälan senast 15 okt via https://shorturl.at/eh047 

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/klimatflyktingar-ett-
vaxande-problem/ 
https://www.facebook.com/events/229671249089161   

 
Skogsträff 
21 okt kl 18-21, Stjärnsund 

Välkommen till nystart för skogsnätverket! Skogsgruppen i Stjärnsund berättar om sitt 
arbete, aktuella skogsfrågor, kampanjer m.m.  

Anmälan senast 18 okt via https://shorturl.at/ftFK7 
 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/traff-skogsnatverket-
dalarna/ 
 

Miljötinget 
23 okt kl 10-15 

Årets miljöting hålls digitalt och alla är välkomna. 
Anmälan via https://www.trippus.net/miljotinget-anmalan 
Mer info på www.miljotinget.se och 
https://www.facebook.com/Miljotinget  
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Drivmedelskonvent 
28 okt Gävleborg 
11 nov Dalarna  

https://biodrivmitt.se/evenemang  

 
Konferens: Vindkraft på rätt ställe 
30 okt kl 11.30-16.30, Bollnäs Folkhögskola 

 
I Gävleborg och Dalarna planeras ytterligare 357 verk per län till år 2040. 

Medverkan av Naturskyddsföreningens energisakkunniga, Länsstyrelsen Gävleborg, 
Vindkraftscentrum, Vindval Naturvårdsverket och projektet I med och Motvind. 

Se hela programmet på https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/184/2021/09/Inbj-Konf-Vindkraft-pa-ratt-plats-30-okt.pdf  

Anmälan senast 21 okt via https://shorturl.at/ghrMN 

https://www.facebook.com/events/821804651829687  
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/09/10/vindkraft-pa-ratt-plats/  

 
Vanliga frågor om vindkraft: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vanligafragor-om-vindkraft/  
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Klimatpsykologi 
4, 11 eller 29 nov kl 18.30 

Kali Andersson som varit med och skrivit boken Klimatpsykologi 
föreläser något av ovan datum. Håll utkik på webben och FB. 
Anmäl dig via https://shorturl.at/r1267  
 
Studiefrämjandet har tagit fram planer för studiecirklar. Läs mer 
på https://www.studieframjandet.se/klimatpsykologi/  

 
TV-tips: Slaget om skogen 

Vetenskapens Värld har en mycket sevärd serie i tre delar om skogen. Sista delen sänds 
måndagen den 4 oktober. Alla kan ses på https://www.svtplay.se/vetenskapens-varld-
slaget-om-skogen 

 

Hjälp till att stängsla! 

Vill du också hjälpa till att göra en konkret förebyggande 
insats för att förhindra konflikter mellan rovdjur och 
människa? Anmäl ditt intresse till stängslingsgruppen som 
hjälper till att sätta upp rovdjursavvisande stängsel (RAS) hos 
djurägare. Kontakta Denise på 070-646 10 42, 
nizanfahlander@gmail.com  
 
https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2021/09/08/hjalp-med-att-
stangsla/ 

 

Artiklar 
Nej till licensjakt på varg 

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/09/24/naturskyddsforeningen-
vill-inte-ha-licensjakt-pa-varg/ 

Radio Gävleborg: https://sverigesradio.se/avsnitt/1793881 ca 52:50 in i sändningen  
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https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/09/24/replik-jagareforbundet-
sprider-felaktig-information/ 
 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/09/30/naturskyddsforeningen-vill-inte-
ha-licensjakt-pa-varg/ 

SVT Dalarna: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/naturskyddsforeningen-
kritisk-till-licensjakt-pa-varg 
 

Ny svampart hittad i Gävleborg 

Under Naturskyddsföreningen Bollnäs utflykt 
hittades svampen storporig brandticka. Det är 
det första fyndet av den arten i Gävleborg! 

Foto: Per-Erik Modd 

https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2021/09/27/ny-
svampart-hittad-i-gavleborg/ 

 
 
 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/08/31/polisanmalan-avverkning-av-
botrad-for-hackspett/ 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/09/28/naturskyddsforeningen-
polisanmaler-illegal-dikning/ 

 
 

Friluftslivets År – Gilla naturen 
Temat för oktober är Lära ute. Naturskydds-
föreningen Skola har tagit fram ett jättebra 
material ”Gilla naturen” www.gillanaturen.se 
Novembers tema är Må bra i naturen. 
www.luftenarfri.nu  
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Rapporter 
Trevlig skogsinventeringshelg i Ängra, Ljusdal 
Fint väder, nöjda deltagare och fler fina artfynd. 
Under Jan Hedmans ledning hittade deltagarna bl a 
lunglav, rosenticka och ullticka samt blanksvart 
spiklav och andra signalarter för biologisk rikedom 
i en skog skyddad från modernt hyggesskogsbruk.  

https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2021/09/22/trevlig-
skogsinventeringshelg-i-angra/  

 
Föreläsning om ägande 
Docenten, arkitekten och snickaren Lars Jadelius gav nya perspektiv på ägande.  
Föreläsningen inspelad: https://www.youtube.com/watch?v=g0p1fP-7oWo&t=15s 
Frågestunden : https://www.youtube.com/watch?v=FXegjP7teCw  

 
Friluftskompis Dalarna 
Kursen ”Guida i naturen nära dig” avslutades vid 
Älvravinen i Borlänge. Kursen är en del i projekt 
Friluftskompis Dalarna, Friluftslivets år.  
 
Septembermörkret hade lagt sig när deltagarna 
avslutade kvällspasset. Glada och nöjda efter att 
ha kokat korv i elden i mjölkförpackning, gjort 
näringsvävar av småkryp,  sorterat och letat 
färger och småkryp.  

Efter kursen hoppas vi på flera kompismöten i naturen och kanske får vi läsa om det på 
Facebookgruppen Friluftskompis Dalarna? 

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

V.40 VOXNADALEN Miljövänliga veckan. Aktivitet med tema återbruk. Håll utkik på 
sociala medier. Jennie Forsblom 070-191 21 11.  

2/10 SÖDERHAMN Klädbytardag. Kl 10-12 inlämning av hela och rena kläder på 
Studiefrämjandet i Söderhamn. 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.  

3/10 BOLLNÄS Lavskrikeutflykt. Vi spanar efter lavskrikor vid Acktjärbo. Samling vid 
Circle K i Bollnäs kl. 08.30 eller vid Acktjärbo kl. 09.00 Ledare Carl-Erik Zetterlund och 
Åke Englund. Kontakt: Per-Erik. 073-055 31 90.  

9-10/10 SANDVIKEN Mossvandring kl 10-15 i Långängarnas naturreservat. Snitslad stig 
med foton och texter. Ev. guidade vandringar i mindre grupper. Kontakt: Nils-Gunnar 
070-376 60 22 eller Lotta 073-069 66 44.  

16/10 SANDVIKEN Utflykt till lavskrikorna. Samling vid Lidl i Sandviken kl 7.30 eller ca 
8.15 vid macken i Jädraås. Medtag bra kläder, kamera och något att äta. Lavskrikorna 
gillar korv och småfåglarna äter gärna frön/nötter om du vill bjuda även dem på något 
gott. Kanske tänder vi en brasa. Anders Ekholm awekholm@gmail.com, 072-702 96 06.  

30/10 GÄVLEBORG Konferens om vindkraft. Se artikel.  

Nov VOXNADALEN. Föreläsning om energislag, se sociala medier för tid och plats. 
Jennie Forsblom 070-191 21 11.  

18/11 LJUSDAL Årsavslutning med bildvisning av 
Magnus Marianini som visar sina egna foton från 
naturen. Kretsen bjuder på risgrynsgröt samt dryck 
med saffransbulle. Plats: Järvsöbaden, Järvsö. Alla 
medlemmar välkomna, ingen kostnad. Föranmälan till 
Alex: nortunagard@gmail.com 

 

Hofors bästa fågelsjö Bysjön restaureras tack vara LONA-
bidrag. Förhoppningsvis blir det även nya spänger. 
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DALARNA  

2/10 FALUN Utflykt till Lurån kl 10. Ett stycke kulturhistoria kombinerad med vacker 
natur får man vid en vandring längs Lurån, mellan sjöarna Rogsjön och Utgrycken. 
Samling kl 10 för samåkning, parkeringen vid Nybrokyrkan/ Musikkonservatoriet i 
Falun. Ta med egen matsäck. Anmälan till Leif Löwenberg 073-026 50 17, 
leiflowenberg@hotmail.com 

3/10 FALUN Natursnokarna Tema: Pyssel i skogen. Vi pysslar med det man kan hitta i 
skogen. Gör tavlor, trollspön, kottedjur m.m. Ta med eget fika! Samling 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 

3/10 FALUN Vandring i härliga höstskogen. Utflykt till världens bästa livförsäkring. 
Upptäcktsfärd och samtalsvandring om hur skogen kan bli en del av räddningen på 
klimatkrisen. Vi samlas vid Tiskenparkeringen kl 10. Hemkomst senast kl 15. Ta med 
svampkorg och matsäck. Kikare är alltid bra, och vänder man den bakfram fungerar 
den som lupp! Färdledare Helge Sonntag, helge@sonntag.se, 072 368 32 12 
Kontaktperson: tilde.lundin@hotmail.com Samarr. med Falu FN-förening.  

4/10 LEKSAND Vad vore livet utan fågelsång? Tomt och skrämmande. Ingemar kåserar 
och visar sin film Sångfåglar, på Naturum Dalarna klockan 19 – 20.30. 
Här blandas körsång med skönsjungande solister. Alfåglarnas vårhälsning från 
utskärgården, Blåhakens uppvaktning till sin hona från en blommande videbuske vid 
den lilla fjällbäcken. Entréavgift 100 kr betalas på plats. Kontakt: Petrus Tegnér 070-320 
36 19. Arrangeras av Studiefrämjandet i samarbete med Leksands Fågelklubb och Naturum 

Dalarna 

10/10 GAGNEF Gråthålsreservatet och Gråbuan Dalviks kvarn, Djurås kl 9. Eller Rhodos, 
Mockfjärd 9.10. Vi startar i Gråbuan och går 1 km till Gråthålets naturreservat, som är en 
förkastningsravin som går över gränsen till Leksand. I Gagnefsdelen finns en stig på ca 
1,5 km runt i reservatet. Vi avslutar i den stora välskötta fäboden Gråbuan. 
Kontaktperson: Pelle Florell 070-328 23 83. 

18/10 MORA Föreläsning om klimatflyktingar. Se artikel.  

21/10 DALARNA Träff skogsnätverket Dalarna. Se artikel.  

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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14/11 FALUN Natursnokarna Tema: Djuren på vintern. Vi lär oss hur djuren överlever 
vintern, leker och gör fågelmatare, som ni får ta med hem. Vi hänger också upp mat till 
fåglarna i Rottnebyskogen. Samling 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 

21/11 ORSA Medlemsmöte med Orsakretsens medlemmar. Vi planerar tillsammans 2022 
års verksamhet. Plats: se annons och på vår hemsida. 

 

        

Några eldsjälar i Naturskyddsföreningen Vansbro restaurerar Sagostigen.  

 

Riks aktiviteter: 

Kampanj: Eko för framtiden 
 
5 okt, 2 nov, 7 dec kl 19 Introträffar för nya medlemmar ”Så kan du engagera dig!” 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/digitalt-intro-sa-kan-
du-engagera-dig-2/ 
 
OKTOBER 
2–10/10 Miljövänliga veckan 2021 
5/10–19/11 Kampanj: Fossilförbud 2030  
Pressträffar 5 okt, 19 okt och 10 nov kl 9, spelas in 
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7/10 Digital workshop Kampanjen Levande skogar 
13/10 Digital träff med globala nätverket, tema miljöförsvarare 
16/10 Digital introduktionsutbildning för natursnoksledare 
19/10 Digitalt möte med Naturskyddsföreningens generalsekreterare och ordförande om 
dagsaktuella frågor 
24/10 Digital introduktionsutbildning för natursnoksledare 

 
NOVEMBER 
1/11 Sista dag att ansöka om valprojektbidrag (ansökningstillfälle ett av tre) 
10/11 Träff med globala nätverket 
17/11 Knytiskonferens med tema lokal påverkan 
17/11 Webbinarium: Gör en lokal partienkät inför valet 
20/11 Digital utbildning för kassörer i Naturskyddsföreningen 
20/11 Digital introduktionsutbildning för natursnoksledare 
24/11 Digitalt öppet hus med rikskansliet 
27/11 Digital träff för aktiva natursnoksledare 

 
DECEMBER 
1/12 Webbinarium: Nå ut i lokalmedia och sociala medier 
2/12 Digitalt möte med Naturskyddsföreningens generalsekreterare och ordförande om 
dagsaktuella frågor 
10/12 Manifestation för miljöförsvarare 
 

 

Mysig höst till er alla! 
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