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Verksamhetsberättelse 2021  
 

Kretsar och medlemmar 

Det totala medlemsantalet under 2021 var 5959, en minskning med 203 personer mot förra året.  

 

 

Krets   
Antal 

2020 

Antal 

2021 

Föränd-

ring 

Föränd-

ring % 

Borlänge   959 894 -65 -6,7 

Falun 1 885 1849 -36 -1,9 

Avesta 278 283 5 +1,8 

Gagnef   205 201 -4 -2,0 

Hedemora 272 257 -15 -5,5 

Leksand   346 329 -17 -4,9 

Malung-Sälen 231 232 1 +0,4 

Mora   555 525 -30 -5,4 

Orsa   236 222 -14 -5,9 

Rättvik   301 296 -5 -1,7 

Säter   197 210 13 +6,6 

Vansbro 128 117 -11 -8,6 

Västerbergslagen 464 442 -22 -4,7 

Älvdalen   105 102 -3 -2,9 

Dalarna   6 162 5959 -203 -3,3 

 

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 Bjursås ordförande 

Gun Kallur Rättvik kassör 

Ulf Jernberg Mora vice ordförande 

Margareta Wikström Rättvik 

Johan Hallberg Hedemora 

Vakant Vansbro  

Mikael Kjällbring  Leksand  

Pelle Florell Gagnef  

Gunilla Roos Falun  

Karin Koppla Säter  

Monika Utter Västerbergslagen  

Birgitta Blomberg Quintino Orsa  

Bernt Belt Borlänge 

Hannes Willner Avesta 
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Vakanta Fältbiologerna, Malung-Sälen och Älvdalen 

 

Revisorer: Kåre Olsson (sammankallande) Skattungbyn och Kristina Harsbo, Falun.  

Revisorsuppleanter: Viola Lundbäck och Jimmy Skord, båda Falun 

Valberedning: Pia Modin och Sandra Johansson (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  Lillian Lundin 

Natursnokarna  Eva Bååth Holmqvist 

 

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

Uppföljning av verksamhetplanen 

 

1 Atmosfären –  ren luft och begränsad klimatpåverkan  

 Stödja #fridaysforfuture FFF. Samordnat och spridit de digitala demonstrationer som hållits 

lokalt.  

 Motverka planerna på gasutvinning vid Siljan. Haft arbetsmöten, skrivit yttranden och 

debattartikel. 

 Peppa kretsarna inför Earth Hour, Köpfria Dagen och andra klimatmanifestationer. 

Genomfört. Radioreportage om Black Friday/Köpfria Dagen. Peppat för de globala 

manifestationerna inom FFF. 

 Delta i Energiintelligent Dalarnas nätverksmöten och årliga energiseminarium. Har ej 

arrangerats, men vi har varit med på Biodriv Mitts drivmedelskonvent och spridit flera av 

deras andra evenemang. 

 

2 Landbaserade ekosystem –  livskraftig natur i skog och mark  

 Anordna en bioblitz. Genomfördes i Säterdalen i augusti. 

 Fortsätta kämpa för Skogsrikena: Ore, Vildmarksriket, Gyllbergen, Venjan m fl. Flera lokala 

skogsgrupper har bildats i t ex Falun, Borlänge, Stjärnsund och Säter. Orsa och Gyllbergen 

fanns sedan tidigare. 

 Verka för biologisk mångfald och mot invasiva arter (t ex lupiner, jätteloka och 

jättebalsamin). Arrangerat en digital konferens tillsammans med Gävleborgs länsförbund, 

Kolonilottsföreningen och Ockelbo kommun på temat. Flera kretsar har haft 

lupinbekämpardagar.  

 Jobba för mer skogsskydd och en ny skogspolitik. Absolut. Skogsutredningen, TV-serien 

Slaget om skogen, filmen Om skogen, kampanjen Tyst skog, skogsmissbruket.org har alla 

bidragit till att få upp skogspolitiken på agendan. Vi har haft filmvisningar och spridit de 

olika kampanjerna brett. Vi har börjat sammanställa vilka av våra kampanjskogar från -99 

och naturreservatsbegäran som blivit skyddade. 

 Inventera skogar i Dalarna och rapportera fynd. Genomfört via de lokala grupperna. 
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 Ordna en kurs om kartverktyg för skogsskydd. På den digitala skogsnätverksträffen på våren 

hölls en snabb genomgång av olika verktyg. Riks handledning till skogsgrupper har också 

spridits.  

 Granska avverkningsanmälningar och avverkningar. Genomfört via de lokala grupperna. På 

den fysiska skogsnätverksträffen i Stjärnsund fick vi se exempel på hur detta kan göras 

systematiskt och effektivt. 

 Delta i Dalarnas naturvårdsråd. Utfört. 

 Sälja skogsböcker. Utfört, om än försäljningstakten avtagit. 

 Besvara skogsutredningen. Remissvar skickat. 

 Nytt: Sökt medel för tre LONA-projekt med skogsinriktning. 

 Nytt: Länsordföranden har deltagit i regionala skogsprogrammets styrgrupp och en 

arbetsgrupp. 

 

 Delta i länsstyrelsens jury för Årets ängsbrukare och partnerskap för landsbygdsprogrammet. 

Pelle Florell har representerat föreningen. 

 Arbeta med opinionsbildning i rovdjursfrågor. Ja, vi har protesterat mot besluten om varg- 

och lojakt. Press och TV-inslag. 

 Delta i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation. Bisse Falk har representerat föreningen. 

 Medverka i riks kampanj Hela Sverige ställer om: Tyst skog, Eko för framtiden, Fossilfri 

värld. Ja, delvis, men det har varit lite svårt att förstå sig på hur kampanjerna kan genomföras 

lokalt och regionalt.  

 

3 Akvatiska ekosystem –  livfulla vatten från källa till hav  

 Kämpa för hotade vattendrag som Ejforsen. Ja tyvärr fortsätter kampen efter 37 år! 

 Besvara strandskyddsutredningen. Remissvar inskickat. 

 Delta i Dalarnas Vattenråd. Representant för föreningen finns.  

 Samla aktiva medlemmar i Gävle-Dala havs- och sötvattengrupp. Ja, men majoriteten är från 

Gävleborg. 

 

4 Människan –  miljökloka människor i hållbara samhällen  

 Utföra butikskontroller för Bra Miljöval butik. Utfört. 

 Samordna aktiviteter under Miljövänliga veckan v. 40. Ja, flera kretsar hade aktiviteter. 

Kansliet skickade ett samlat pressmeddelande och en insändare om hur mycket bättre 

begagnade möbler är än nya.  

 Lyfta miljömålen och Agenda 2030 i debatten. Nja, inte specifikt, men nästan allt vi gör kan 

kopplas till målen. 

 

5 Föreningens resurser –  en stark och inflytelserik organisation 

 Delta i ordförandemöten med andra naturorganisationer i Dalarna. Ja, Mattias har deltagit. 

 Anordna en kretsordförandeträff. Nej, länsförbundets styrelse tyckte inte att något behov 

fanns. Kansliet bjöd in till Gävleborgs träff, men ingen från Dalarna deltog.  

 Ge ut medlemsbladet Gävle-Dala Natur och e-nyhetsbrev. Fem nummer av varje har skickats. 

 Uppdatera hemsida och Facebook. Utfört.   

 Nytt: lagt ut filmer från digitala föreläsningar på vår Youtube-kanal. 

 Skicka välkomstbrev till nya medlemmar. Utfört.   

 Stötta barn- och familjeverksamheten Natursnokarna. Ja, vi skriver med Faluns program i 

GDN och har kopplat ihop Faluns natursnoksledare med Leksandskretsen som vill starta 

igång samt spridit riks utbildningar m.m..  

 Medverka vid Miljötinget för ungdomar. Nej, eftersom det genomfördes digitalt och vi inte 

bjöds in att medverka i år. 

 Besvara remisser. Ja bl a skogsutredningen och strandskyddsutredningen. 

 Dela ut regionala miljöpriser. Ja, se nedan. 

 Delta på länsordförandekonferenser. Mattias och Ulf har deltagit.  

 Anordna medlemsträffar/webbinarier och länsstämma. Ja, se tabell med aktiviteter. 

 Planera opinionsarbete inför valet 2022. Ja, planerat för valupptakt i jan -22, spridit riks 

träffar, material m.m.. 
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Projekt 

 Vår gröna ekonomi – webbinarium om cirkulär ekonomi. Genomfört ett fjärde och sista 

seminarium. Sammanställt och spridit dokumentation.  

 Öppet fönster till svensk natur, naturupplevelser med invandrarbarn- och ungdomar. 

Genomfört, om än något stukat p g a pandemin. 

 Friluftslivets År – Hitta ut i Dalarna: friluftskompis, naturinfo vid orienteringskontroller, och 

slåtteräng i Mora. Genomfört 

 

Genomförda aktiviteter och möten 

Aktiviteter i fet stil har arrangerats direkt av länsförbundet. 

 

Datum Aktivitet Plats Deltagare Kommentar 

15 jan Styrgruppsmöte    

19 jan VU-konferens reg. kanslier    

20 jan Skogskonferens Dalarna   Även deltagare från 

Gävleborg 

21 jan Samråd vatten   Mattias  

28 jan Webbinarium God politisk 

påverkan 

  Även deltagare från 

Gävleborg 

3 feb Skogsträff Dalarna    

8 feb Utbildning i Teams för 

årsmöten 

  Hölls av 

Studiefrämjandet 

10 feb Webbinarium Vad ska vi ha 

samhället till? 

  Även deltagare från 

Gävleborg 

15 feb Kretsträff Gävleborg    

17 feb Möte Siljan Geopark    

17 feb Styrelsemöte Dalarna    

23 feb Styrgruppsmöte    

24 feb, 4 

18 mars 

Arbetsmöte mot fossilgas    

19 mars Global manifestation FFF   Flera kretsar deltog 

22 mars Styrguppsmöte    

23 mars Webbinarium fossilfria 

pensioner 

  Även Gävleborg 

27-28 

mars 
Länsordförandekonferens  Mattias, 

Ulf 

 

30 mars Styrelsemöte Dalarna    

12 april Strandskyddsträff   Även Gävleborg 

17 april Hitta ut-släpp    

18 april Länsstämma Dalarna    

20 april Regional skogsträff   Även Gävleborg 

28 april Webbinarium vindkraft    

4 maj Webbinarium Cirkulär 

ekonomi 

  Även Gävleborg 

17 maj Styrgruppsmöte    

18 maj Styrelsemöte Dalarna    

19 maj Nätverksmöte länsförbunden    

22 maj Biologiska Mångfaldens Dag   Flera kretsar deltog 

26 maj- 

2 juni 

Riksstämma    

5 juni Naturnatten   Flera kretsar deltog 
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9 juni Webbinarium Bra Miljöval 

el fond 

   

13 juni De Vilda Blommornas Dag   Flera kretsar deltog 

28 juli Funkisdag i naturen Falun   

14 aug Bioblitz Dalarna Säterdalen   

aug Digitala MVV-upptakter    

25 aug Funkisdag i naturen Mora   

25 aug Styrelsemöte Dalarna Borlänge   

2 sept Nystart Leksandskretsen    

4-5 sept Trädgårdsmässa Staberg, 

Falun 

  

6 sept Styrgruppsmöte    

8 sept Guideutbildning  Borlänge   

9 sept Skogsdag med Mellanskog Siljansfors  Lillian deltog 

9 sept Utbildning nya 

förtroendevalda 

  Hölls av 

Studiefrämjandet 

11 sept Val-kickoff    

14 sept Webbinarium Illegal jakt och 

jaktsabotage 

  Rovdjurscentrum 

arrangerade 

21 sept Möte RUS Dalarna    

23 sept Webbinarium om ägande   Även Gävleborg 

26 sept Möte skogsgrupper i landet    

29 sept Guideutbildning Borlänge   

2-10 okt Miljövänliga Veckan   Flera kretsar deltog 

6 okt Webbinarium Folkhälsa & 

miljö 

  Även Gävleborg 

7 okt Ute i naturen-dag med 

personliga assistenter 

Ludvika   

13 okt Styrelsemöte Dalarna    

18 okt Webbinarium 

Kimatflyktingar 

  Även Gävleborg 

21 okt Skogsnätverksträff Dalarna Stjärnsund  Även deltagare från 

Gävleborg 

23-24 

okt 

Länsordförandekonferens  Mattias, 

Ulf 

 

26 okt Nationell skogsnätverksträff    

27 okt Webbinarium Att leda och 

motivera ideella 

 Jenny, 

Lillian 

 

10 nov Styrgruppsmöte    

11 nov Biodriv Mitts 

drivmedelskonvent 

Tällberg Lillian  

17 nov Digital knytiskonferens om 

lokal påverkan 

 Monika, 

Lillian 

Rikskansliet 

arrangerade 

22 nov Möte Siljan Geopark    

22 nov Nätverksmöte länsförbunden    

29 nov Webbinarium 

Klimatpsykologi 

   

2 dec Planeringsmöte med Naturum 

Dalarna 

Siljansnäs   

6 dec Planeringsmöte 

rikskonferensen 

   

7 dec Start studiecirkel    
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klimatpsykologi 

9 dec Styrelsemöte Dalarna    

10 dec Ljusmanifestation 

miljöförsvarare 

   

14 dec Styrgruppsmöte    

 

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 100%, Bitte Bergvall som 

kontorsassistent på 75% , Mesud Djangoi som projektledare på 30% t o m mars och Gittan Matsson 

som projektledare på 25% fr o m mars.  

 

Under verksamhetsåret arbetade det regionala kansliet bland annat med: möten om och genomförande 

av projekt Friluftslivets År och Vår gröna ekonomi, planering, genomförande och dokumentation av 

webbinarier, kretsträffar och länsstämmor. Kansliet har fortsatt med omställningen till digital 

verksamhet och hjälpt flera kretsar att genomföra digitala styrelse- och årsmöten.  

 

Varannan måndag hålls ett digitalt möte med alla verksamhetsutvecklare på de regionala kanslierna i 

landet. Ibland är det medverkan från rikskansliet om ett särskilt ämne eller kampanj. Lillian har även 

deltagit i möten med riks om folkrörelsens nya webb. 

 

Styrgruppen för kansliet bestod av Mattias Ahlstedt, Hannes Willner och Ulf Jernberg från Dalarna 

samt Jenny Olsson och Jan Östlund från Gävleborg. Jenny har som arbetsgivarrepresentant varit med 

på möten för arbetsgivarna i landet. 

Kansliet har sammanställt adresslistor över styrelserna i kretsar och länsförbund. Kalendarium i form 

av Bra att ha-datum/årsplan 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.  

 

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 950 följare, en ökning med 60 under 

året.  

 

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.  

 

En viktig informationskanal är allmänna media, se nedan sammanställning över vår medverkan där. 

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

Naturskyddsföreningen Dalarnas natur- och miljöpris Lyckosparken gick 2021 till: 

REKO-ringar i Dalarna 
Lokal mat blandat med förtroende, glädje och engagemang. Lokala matproducenter och 

kunder möts utan mellanhänder. Genialiskt enkelt och populärt. Nu hoppas vi på fler ringar 

och mer ekologiskt! 

 

Säljgården AB 
Ekologiska lantbrukare växer inte på träd. I Dala-Järna odlar Säljgården KRAV-potatis och 

producerar ekologiska ägg med engagemang, drivkraft och lust. De förgyller även tre REKO-

ringar i Dalarna. Heja svekologiskt! 

 

Miljösvikarpriset gick till: 

Karl Hedin 
Med en natursyn som förskräcker motarbetar han allt som har med naturvård och rovdjur att 

göra. Naturen är bara till för människan som skogsbrukare eller jägare, verkar han tycka. En 

natursyn som är livsfarlig för allt liv! Han har jämfört oss med terrorister och får för detta en 

lerig känga! 

 

Projekt Friluftslivets År 

a) Friluftskompis Dalarna. Knappt 100 möten mellan ovana och vana friluftskompisar 

dokumenterades. Bra samarbete med SFI och Skola utan väggar samt Rehabiliteringen och 

Funktionsrätt Dalarna. 14 vägledare utbildade. FB-gruppen lever kvar.  

b) Hitta ut med Naturkul. Ca 75 skyltar med natur- och kulturinfo producerades och sattes ut i 

samarbete med IFK Mora orienteringsklubb. Över 2000 personer registrerade 60 000 s k 

checkpoints i Mora och Orsa. Projektet nominerades till en av fem finalister i Årets 

naturvägledning (självguidande). 

c) Slåtteräng i Mora. Fröer köptes in för att anlägga en äng tillsammans med Mora kommun 

under 2022. 

 

Projekt Naturupplevelser för invandrarbarn och unga 

 
I LONA-projektet har fyra arrangemang hållits för invandrare i samarbete med Mora Folkhögskola 

och Morkarlbyhöjdens skola.  

 

Projekt Vår gröna ekonomi 

Webbinarieserien från 2020 avslutades med den digitala föreläsningen ”Vad ska vi ha 

samhället till?” och ett webbinarium om cirkulär ekonomi. Båda var välbesökta och 

uppskattade.  
 

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.  
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Från Svenskt Friluftsliv sökte vi och fick projektmedel till Friluftslivets år 2021 – Hitta ut i Dalarna.  

 

Kansliet sökte även pengar för innovationsprojekt om rovdjur av WWF, men fick avslag. 

 

 

Mediamedverkan 

 
Datum Rubrik Media 

14 jan Yttrande Samrådshandling vindkraft Galmsjömyran (PDF)  

6 feb Debatt: Vill ha tillfälligt stopp för vindkraftbyggande  Debatt: Vill ha tillfälligt stopp för 

vindkraftbyggande (dalademokraten.se) 

DD 

14 feb Insändare: Naturskyddsföreningen vill tillfälligt stoppa vindkraftsetableringarna – begär 

analyser på hållbar vindkraft  Insändare: Naturskyddsföreningen vill tillfälligt stoppa 

vindkraftsetableringarna – begär analyser på hållbar vindkraft (avestatidning.com) 

Avesta 

tidning 

15 feb DEBATT: Krav på seriös planering för vindkraft  DEBATT: Krav på seriös planering för 

vindkraft (dt.se) 

DT 

1 mars Naturskyddsföreningen vill dra licensjakten på varg till EU-domstolen 

https://svenskjakt.se/start/nyhet/naturskyddsforeningen-vill-dra-licensjakten-pa-varg-till-

eu-domstolen/  

Svensk 

jakt 

18 mars Fredagsprotester mot gasplanerna i Siljansringen – AB Igrenes Mats Budh: "Miljöivrarna 

har bristande insikter"  https://www.dt.se/artikel/fredagsprotester-mot-gasplanerna-i-

siljansringen-ab-igrenes-mats-budh-miljoivrarna-har-bristande-insikter 

DT 

18 mars DEBATT: Stoppa utvinningen av gas i Siljansringen https://www.dt.se/2021-03-18/debatt-

stoppa-utvinningen-av-gas-i-siljansringen  

DT 

29 mars Falueleverna vinnare i svenska mästerskapen i fågelholk: "Kommer att göra konkret nytta" 

https://www.dt.se/artikel/falueleverna-vinnare-i-svenska-masterskapen-i-fagelholk-

kommer-att-gora-konkret-nytta  

DT 

4 april Insändare: Sluta förstöra klimatet med våra pensionspengar  Insändare: Sluta förstöra 

klimatet med våra pensionspengar (dalademokraten.se) 

DD 

13 april Rättvikaren skulle fånga fågel – fick en järv på bild: ”Det blir mer järv och det är trevligt” 

https://www.dt.se/artikel/rattvikaren-skulle-fanga-fagel-fick-en-jarv-pa-bild-det-blir-mer-

jarv-och-det-ar-trevligt  

DT 

18 april INSÄNDARE: Sluta förstöra klimatet med våra pensionspengar  INSÄNDARE: Sluta 

förstöra klimatet med våra pensionspengar (dt.se) 

DT 

21 april Matproducent från Dala-Järna prisas av Naturskyddsföreningen: "Väldigt hedrande"  

Matproducent från Dala-Järna prisas av Naturskyddsföreningen: "Väldigt hedrande" 

(dalademokraten.se) 

DD 

21 april Matproducent från Dala-Järna prisas av Naturskyddsföreningen: "Väldigt hedrande"  

Matproducent från Dala-Järna prisas av Naturskyddsföreningen: "Väldigt hedrande" (dt.se) 

DT 

24 maj Fyllde nio sopsäckar med blommor vid räddningsaktion: ”Vet att det gör nytta”  Fyllde nio 

sopsäckar med blommor vid räddningsaktion: ”Vet att det gör nytta” (dalademokraten.se) 

DD 

28 maj Insänt: Coronasäker morgonvandring i Storbyhagen  Insänt: Coronasäker morgonvandring 

i Storbyhagen (dalademokraten.se) 

DD 

29 maj Insändare: Om fem år är storskogen borta  Insändare: Om fem år är storskogen borta 

(dalademokraten.se) 

DD 

3 jun Insänt: Natursnokarna firade med tårta i naturreservat  Insänt: Natursnokarna firade med 

tårta i naturreservat (dalademokraten.se) 

DD 

5 jun Debatt: Orsas skogar blir ett industrilandskap  Debatt: Orsas skogar blir ett 

industrilandskap (dalademokraten.se) 

DD 

9 jun Debatt: Orsas skogar blir ett industrilandskap  Debatt: Orsas skogar blir ett 

industrilandskap (dt.se) 

DT 

12 jun Debatt: Gedigen process för vindkraftsetablering  Debatt: Gedigen process för 

vindkraftsetablering (dalademokraten.se) 

DD 

https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-vill-ha-tillfalligt-stopp-for-vindkraftbyggande
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-vill-ha-tillfalligt-stopp-for-vindkraftbyggande
https://www.avestatidning.com/logga-in/insandare-naturskyddsforeningen-vill-tillfalligt-stoppa-vindkraftsetableringarna-begar-analyser-pa-hallbar-vindkraft
https://www.avestatidning.com/logga-in/insandare-naturskyddsforeningen-vill-tillfalligt-stoppa-vindkraftsetableringarna-begar-analyser-pa-hallbar-vindkraft
https://www.dt.se/artikel/debatt-krav-pa-serios-planering-for-vindkraft
https://www.dt.se/artikel/debatt-krav-pa-serios-planering-for-vindkraft
https://svenskjakt.se/start/nyhet/naturskyddsforeningen-vill-dra-licensjakten-pa-varg-till-eu-domstolen/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/naturskyddsforeningen-vill-dra-licensjakten-pa-varg-till-eu-domstolen/
https://www.dt.se/artikel/fredagsprotester-mot-gasplanerna-i-siljansringen-ab-igrenes-mats-budh-miljoivrarna-har-bristande-insikter
https://www.dt.se/artikel/fredagsprotester-mot-gasplanerna-i-siljansringen-ab-igrenes-mats-budh-miljoivrarna-har-bristande-insikter
https://www.dt.se/2021-03-18/debatt-stoppa-utvinningen-av-gas-i-siljansringen
https://www.dt.se/2021-03-18/debatt-stoppa-utvinningen-av-gas-i-siljansringen
https://www.dt.se/artikel/falueleverna-vinnare-i-svenska-masterskapen-i-fagelholk-kommer-att-gora-konkret-nytta
https://www.dt.se/artikel/falueleverna-vinnare-i-svenska-masterskapen-i-fagelholk-kommer-att-gora-konkret-nytta
https://www.dalademokraten.se/artikel/insandare-sluta-forstora-klimatet-med-vara-pensionspengar
https://www.dalademokraten.se/artikel/insandare-sluta-forstora-klimatet-med-vara-pensionspengar
https://www.dt.se/artikel/rattvikaren-skulle-fanga-fagel-fick-en-jarv-pa-bild-det-blir-mer-jarv-och-det-ar-trevligt
https://www.dt.se/artikel/rattvikaren-skulle-fanga-fagel-fick-en-jarv-pa-bild-det-blir-mer-jarv-och-det-ar-trevligt
https://www.dt.se/artikel/insandare-sluta-forstora-klimatet-med-vara-pensionspengar-2
https://www.dt.se/artikel/insandare-sluta-forstora-klimatet-med-vara-pensionspengar-2
https://www.dalademokraten.se/logga-in/matproducent-fran-dala-jarna-prisas-av-naturskyddsforeningen-valdigt-hedrande
https://www.dalademokraten.se/logga-in/matproducent-fran-dala-jarna-prisas-av-naturskyddsforeningen-valdigt-hedrande
https://www.dt.se/logga-in/matproducent-fran-dala-jarna-prisas-av-naturskyddsforeningen-valdigt-hedrande
https://www.dalademokraten.se/logga-in/fyllde-nio-sopsackar-med-blommor-vet-att-det-gor-nytta
https://www.dalademokraten.se/logga-in/fyllde-nio-sopsackar-med-blommor-vet-att-det-gor-nytta
https://www.dalademokraten.se/artikel/insant-coronasaker-morgonvandring-i-storbyhagen
https://www.dalademokraten.se/artikel/insant-coronasaker-morgonvandring-i-storbyhagen
https://www.dalademokraten.se/artikel/insandare-om-fem-ar-ar-storskogen-borta
https://www.dalademokraten.se/artikel/insandare-om-fem-ar-ar-storskogen-borta
https://www.dalademokraten.se/artikel/insant-natursnokarna-firade-med-tarta-i-naturreservat
https://www.dalademokraten.se/artikel/insant-natursnokarna-firade-med-tarta-i-naturreservat
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-orsas-skogar-blir-ett-industrilandskap
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-orsas-skogar-blir-ett-industrilandskap
https://www.dt.se/artikel/debatt-orsas-skogar-blir-ett-industrilandskap-1
https://www.dt.se/artikel/debatt-orsas-skogar-blir-ett-industrilandskap-1
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-gedigen-process-for-vindkraftsetablering
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-gedigen-process-for-vindkraftsetablering
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16 jun Debatt: Folkliga stödet för utbyggnad av vindkraft vacklar betydligt  Debatt: Folkliga 

stödet för utbyggnad av vindkraft vacklar betydligt (dalademokraten.se) 

DD 

17 jun Glada miner när integration och friluftsliv kombinerades på gruvan: ”En hjälp på vägen”  

https://www.dt.se/artikel/glada-miner-nar-integration-och-friluftsliv-kombinerades-pa-

gruvan-en-hjalp-pa-vagen 

DT 

2 jul Debatt/WWF: Sverige, driv på för att säkra ett ambitiöst avtal för den biologiska 

mångfalden  Debatt/WWF: Sverige, driv på för att säkra ett ambitiöst avtal för den 

biologiska mångfalden (dalademokraten.se) 

DD 

2 jul Insänt: Brudsporre i Iviken  Insänt: Brudsporre i Iviken (dalademokraten.se) DD 

15 jul Debatt: Slå vakt om de sista skyddsvärda skogarna i Orsa  Debatt: Slå vakt om de sista 

skyddsvärda skogarna i Orsa (dalademokraten.se) 

DD 

15 jul Aktiv i Naturskyddsföreningen efterlyser ny jaktorganisation 

https://www.jaktjournalen.se/aktiv-i-naturskyddsforeningen-efterlyser-ny-jaktorganisation/  

jaktjourn

alen 

7 aug Lär dig slå med lie – "Jätteviktigt för den biologiska mångfalden" 

https://sverigesradio.se/artikel/lar-dig-sla-med-lie-viktigt-for-den-biologiska-mangfalden  

SVT 

Dalarna 

3 sept Naturskyddsföreningen om gräsytan vid Saxviken: "Det blir en slåtteräng" 

https://www.dalademokraten.se/2021-09-03/naturskyddsforeningen-om-grasytan-vid-

saxviken-det-blir-en-slatterang  

DD 

3 sept Mellanskog polisanmäls för boträd https://www.atl.nu/naturskyddsforeningen-

polisanmaler-mellanskog  

Atl.se 

6 dec Klart för Dalarnas största vindkraftspark – "illa" https://sverigesradio.se/artikel/klartecken-

till-vindkraftsetablering-i-norra-rattvik-dalarnas-storsta  

SVT 

Dalarna 

10 dec Insändare: Stoppa hoten mot miljöförsvarare DT 

 

Skrivelser 

 

Inkomna domar Naturskyddsföreningen Dalarna 

Naturskyddsföreningen Dalarna tillsammans med Stjärnsunds skogsgrupp överklagade 

Skogsstyrelsens hantering av avverkningsanmälningarna A34360-2021 och A34361-2021, 

vilka inkluderade områden med knärot, till Nacka Mark- och miljödomstol. Domstolsbeskedet 

kom dock inte förrän 2022. Vidare anmäldes Mellanskog för brott mot Miljöbalken i samband 

med anläggning av en skogsbilväg i Hedemora kommun. Det glädjande dombeskedet kom 

dock heller inte förrän 2022. Totalt har föreningen skickat in 12 överklaganden (?) rörande 

dels licensjakt, dels avverkningsanmälningar samt en anmälan om brott mot Miljöbalken. 

Observera att vissa mål har överklagats i fler instanser samt att föreningen ibland har 

överklagat tillsammans med andra intresseorganisationer såsom Rovdjursföreningen och 

Jaktkritikerna. 

 

Datum Instans Beslut 

210827 Skogsstyrelsen via Nacka 

Tingsrätt Mark- och 

miljödomstolen 

Skogsstyrelsens yttrande i mål nr 5551–21 

Skogsstyrelsen har förelagts att yttra sig i 

rubricerat ärende. Skogsstyrelsen motsätter sig 

överklagandet av en avverkningsanmälan och 

menar att det bör avslås.  

210922 Nacka Tingsrätt Mark- och 

miljödomstolen 

Skogsstyrelsens beslut 2018-09-04 i ärende nr 

A 40951–2018, anmälan om avverkning av 

skog på fastigheten Born 1:6 i Hedemora 

kommun, Mark- och miljödomstolen avslår 

överklagandet. 

211108 Länsstyrelsen i Dalarna Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan om 

skyddsjakt efter samtliga vargar i 

Lobergsreviret, Rättviks kommun. 

211111 Förvaltningsrätten i Falun Avslag gällande överklagan av Skogsstyrelsens 

beslut om två avverkningar av skog med knärot 

https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-folkliga-stodet-for-utbyggnad-av-vindkraft-vacklar-betydligt
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-folkliga-stodet-for-utbyggnad-av-vindkraft-vacklar-betydligt
https://www.dt.se/artikel/glada-miner-nar-integration-och-friluftsliv-kombinerades-pa-gruvan-en-hjalp-pa-vagen
https://www.dt.se/artikel/glada-miner-nar-integration-och-friluftsliv-kombinerades-pa-gruvan-en-hjalp-pa-vagen
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-wwf-sverige-driv-pa-for-att-sakra-ett-ambitiost-avtal-for-den-biologiska-mangfalden
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-wwf-sverige-driv-pa-for-att-sakra-ett-ambitiost-avtal-for-den-biologiska-mangfalden
https://www.dalademokraten.se/artikel/insant-brudsporre-i-iviken
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-sla-vakt-om-de-sista-skyddsvarda-skogarna-i-orsa
https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-sla-vakt-om-de-sista-skyddsvarda-skogarna-i-orsa
https://www.jaktjournalen.se/aktiv-i-naturskyddsforeningen-efterlyser-ny-jaktorganisation/
https://sverigesradio.se/artikel/lar-dig-sla-med-lie-viktigt-for-den-biologiska-mangfalden
https://www.dalademokraten.se/2021-09-03/naturskyddsforeningen-om-grasytan-vid-saxviken-det-blir-en-slatterang
https://www.dalademokraten.se/2021-09-03/naturskyddsforeningen-om-grasytan-vid-saxviken-det-blir-en-slatterang
https://www.atl.nu/naturskyddsforeningen-polisanmaler-mellanskog
https://www.atl.nu/naturskyddsforeningen-polisanmaler-mellanskog
https://sverigesradio.se/artikel/klartecken-till-vindkraftsetablering-i-norra-rattvik-dalarnas-storsta
https://sverigesradio.se/artikel/klartecken-till-vindkraftsetablering-i-norra-rattvik-dalarnas-storsta
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211112 Förvaltningsrätten i Luleå Förvaltningsrätten avslår samtliga yrkanden om 

inhämtande av  

förhandsavgörande från EU-domstolen och 

yttrande från Naturvårdsverket.  

1926–21, 1927–21, 1928–21, 1862–21 

1873–21 (2 sistnämnda ej slutgiltigt) 

211206 Kammarrätten i Sundsvall Avslår överklagandet mot Förvaltningsrättens 

beslut om avslag av yrkandet om interimistiskt  

beslut som hindrar att skogsavverkning och 

andra skogsbruksåtgärder vidtas innan  

den juridiska processen är slutförd. 

211207 Förvaltningsrätten i Luleå Licensjakt på varg får ej bedrivas i reviret 

Prästskogen. 

211207 Förvaltningsrätten i Luleå Förvaltningsrätten avslår överklagandena 

211228 Kammarrätten i Sundsvall Meddelar inte prövningstillstånd, 

Förvaltningsrättens avgörande står fast. 

211231 Kammarrätten i Sundsvall Avslår yrkandena om att inhämta 

förhandsavgörande från  

EU-domstolen 

 

Därtill har föreningen svarat på remisser och yttrat sig i ärenden t ex Dalarnas regionala 

utvecklingsstrategi, strandskyddsutredningen, skogsutredningen. Begäran om moratorium för 

vindkraft i länet.  

 

 
December 2021 

Delgivning om beslut från Kammarrätten i Sundsvall i mål 3439–21 och 3590–21: Kammarrätten 

avslår yrkandena om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Kammarrätten meddelar inte 

prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Inkom 211231. 

 

Delgivning om beslut från Kammarrätten i Sundsvall i mål nr 3332–21: Kammarrätten meddelar 

inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Inkom 211228. 

 

Delgivning av beslut från Förvaltningsrätten i Luleå Mål/Ärende 1926–21 H3:7: 
Förvaltningsrätten avslår överklagandena från Föreningen Nordulv, Svenska Rovdjursföreningen, 

Naturskyddsföreningen Dalarna och Jaktkritikerna i övrigt. Inkom 211207.  

 

Delgivning av beslut från Förvaltningsrätten i Luleå i Mål/Ärende 1862–21 H3:7: 
Förvaltningsrätten avvisar överklagandena från Foreningen Ulvetid, David Hedtjärn och Helle N 

Juntermanns. Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandena från Föreningen Nordulv, Svenska 

Rovdjursföreningen, Jaktkritikerna och Naturskyddsföreningen Gävleborg avseende mål nr 1862–21 

och beslutar att licensjakt inte får ske i reviret Prästskogen. I denna del upphävs det överklagade 

beslutet. Inkom 211207. 

 

Förvaltningsrätten i Faluns beslut den 11 november 2021 i mål nr 4925–21: Målet föredras med 

anledning av att Naturskyddsföreningen yrkar ett interimistiskt beslut som hindrar att skogsavverkning 

och andra skogsbruksåtgärder vidtas innan den juridiska processen är slutförd. Kammarrätten avslår 

yrkandet. Inkom 211206. 

 

Delgivning av beslut från Förvaltningsrätten i Luleå i Mål nr 1926–21, 1927-21, 1928-21: 

Licensjakt på varg; nu fråga om inhibition och handläggningsåtgärder, Förvaltningsrätten avslår 

samtliga yrkanden om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen och yttrande från 

Naturvårdsverket.  


