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Kursgården Lindsberg bjuder, i samarbete med fören-
ingen Skydda skogen, in till en helgkurs om skogen. 
Som föreläsare och kursledare finns Sebastian Kirppu, 
Erik Westholm, Leif Öster, Sofia Berg och Lina Burne-
lius. Exkursionen leds av Sebastian Kirppu, Bo Karl-
stens m.fl. 

Anmälan via https://forms.gle/4xbTWBMdxUDxAd2S9 
senast 14 april. 700-900 kr beroende på boende. Frågor: 
Lisa Olson livochrorelse@gmail.com

Upptäck gammelskogen i Gävleborg! 
Vill du lära dig mer om skogens ekologi och struktur? 
Hur skogen fungerar som ekosystem? Då är detta kur-
sen för dig. Samarr. med Skydda skogen. Anmäl dig till 
en, flera eller alla kurstillfällen. Kostnadsfritt. 

1. Skogens ekologi
26 april kl 18.30-20.30 
Digital teorikväll/föreläsning med Amanda Tas om 
skogens ekologi, olika naturtyper, naturvårdsarter och 
skogsbrukets påverkan på den biologiska mångfalden.
Anmälan via https://shorturl.at/mnsO6 senast 24 april. 
 

2. Skyddsformer och lagstiftning
3 maj kl. 18.30-20.30  
Digital teorikväll/föreläsning med Per Jiborn och Leif 
Öster om olika begrepp och definitioner inom skog, 
skogsbruk och naturvård gällande olika skyddsformer 
och lagstiftning. Hur mycket skog är egentligen skyd-
dad? Formellt skydd, frivilliga avsättningar och impe-
diment. Begreppen är många och ännu fler är procent-
siffrorna som far genom luften i en het skogsdebatt. 
Anmälan via https://shorturl.at/hrwAJ senast 1 maj.

Ute i skogen
Lär dig att se skillnad på en naturskog och en 
produktionsskog. Vi tittar på olika rödlistade 
arter och andra naturvårdsarter som indi-
kerar skogar med höga naturvärden. Max 20 
pers/tillfälle:

3. Helena Björnström 
7 maj kl 10-16
Samling: Konserthuset i Gävle kl 10. Ta med matsäck 
för en heldag. Anmälan via https://shorturl.at/iFMPS 
senast 3 maj. 

4. Sebastian Kirppu 
11 juni kl 10-16
Samling: Harsa kl 10. Ta med matsäck för en heldag.
Anmälan via https://shorturl.at/beksB senast 8 juni. 

Läs mer på Naturskyddsföreningen Gävleborgs webb 
och FB samt Skogsgruppen Gävleborg. 

Återbruk – roligt och miljövänligt! 
Om du återbrukar eller återanvänder något är du kli-
matsmart samtidigt som du minskar nyproduktionens 
effekter Det kan handla om allt från hormonstörande 
kemikalier, gruvbrytning, barnarbete till långa trans-
porter, onödiga förpackningar och mycket annat. 

Vi vill uppmuntra fler att haka på. Ett sätt att göra det 
är att uppmana er som redan återbrukar att dela med 
er av era bästa tips eller roligaste återbruk. Vi utlyser 
därför nu en tävling med återbrukstema. 

Skicka in en bild på ditt bästa eller roligaste återbruks-
föremål med en kort beskrivande text senast 30 april 
till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se Alla 
bidrag välkomnas. Vi lottar ut fina miljövänliga priser!  

De bilder ni skickar in kan komma att användas av oss 
både på hemsida, Facebook och Instagram, självklart 
uppger vi fotografens namn. 

Vi bjuder in till träff 19 maj, se kalendariet. Välkomna!



Skogsstyrelsens nya giv - 25 år för sent
Angående Skogsstyrelsens nya giv: https://www.
skogsstyrelsen.se/nyhetslista/ny-sidaefter-nya-do-
mar-skogsagare-behover-ta-mer-hansyn-till-fridlys-
ta-arter/.

Vi har längtat efter detta länge. Det är bra att Art-
skyddsförordningen implementeras i Skogsstyrelsens 
(SKS) tillsyn och regler. Egentligen är det inget nytt. 
Även tidigare skulle markägaren ha koll på natur- och 
kulturvärden i skogen, men det har inte krävts av SKS.

Genom nyckelbiotopsinventeringar fick markägar-
na hjälp av staten/Skogsstyrelsen tidigare. Nu när 
de tagits bort ligger mer av ansvaret på markägarna 
själva. Hänsynen behöver höjas. Avverkningsanmälan 
kommer bli mer detaljerad och kommer kräva mer 
undersökningar av markägaren, och det är bra, anmä-
lan har varit bristfällig tidigare. Kalhyggesbruket kan 
inte fortsätta vara standard. Hyggesfria metoder är att 
föredra och har många fördelar, och kan även ekono-
miskt vara bra eller t o m bättre än kalavverkning.

Vi vet inte hur detta kommer se ut eller hur Skogs-
styrelsens regler och hur tillsynen kommer skötas. 
De måste tolka detta och det behövs mer resurser till 
dem. Kanske kommer det inte gå att avverka som 
förut under häckningssäsongen, kanske blir det mer 
avverkning andra delar av året, MEN totalt sett mindre 
avverkning. Det kan ha positiv påverkan på klimatet 
då skogen generellt sätt är ung och växer bra. Även 
den skog som räknas som avverkningsmogen är 
ganska ung och kommer fånga in koldioxid i många 
år framöver.

Men minskad avverkning kan innebära problem för 
en del, t ex så kan fjärrvärmeverk få svårare att få tag 
på avverkningsrester som de kan elda och biobränsle-
priserna kan gå upp. 

Förhoppningsvis leder allt detta till att andra värden i 
skogen blir viktigare för skogsägaren. 

Tänk om de i en nära framtid kom-
mer kunna ha andra inkomster 
från skogen än bara timmer/massa, 
t ex turism, bär/svamp, specialvir-
ke/råvaror (tjära, byggnadsvård-
smaterial m.m.) etc. Där finns det 
mycket att utveckla!

Mattias Ahlsted, ordförande 
Naturskyddsföreningen Dalarna
mattias.ahlstedt@naturskyddsfo-
reningen.se

Nu skapar vi Världens längsta blomsteräng!
Fram tills 2025 ska projektet Världens längsta 
blomsteräng ställa om vägkanter och cykelbanor till 
ett paradis för vår biologiska mångfald.  

Tillsammans med privatpersoner, kommuner och 
vägföreningar säkerställer 
vi att vägkanter som idag är 
outnyttjade resurser tas om 
hand på ett sätt som stärker 
möjligheterna för hotade arter 
att fortleva - vill du vara med? 

Lösningarna är enkla; vänta 
med att slå/klippa vägkanter-
na tills efter blomning, rensa 
bort invasiva arter där det är 
möjligt och så in lokala fröer. 
Registrera sedan er 
blomrika vägkant på Natur-
skyddsföreningens webb och se hur er blomsteräng 
växer fram tillsammans med hundratals andra ängar. 

Målsättningen är att 1000 kilometer vägkant ska stäl-
las om till ett sätt som gynnar den biologiska mångfal-
den. 1 miljon invånare har fått ökad medvetenhet om 
vikten av biologisk mångfald och 30 kretsar har hittat 
samarbeten med kommuner eller vägföreningar. 

Jag ser fram emot att skapa många blomsterängar 
med er! Det är bara att mejla mig om ni skulle ha frågor 
rörande projektet.

Lydwyn Wagenaar 
Bevarandebiolog och projektets koordinator i norra 
och mellersta Sverige  
 
lydwin.wagenaar@naturskyddsforeningen.se

Se filmer på våra Youtube-kanaler 

Sen senast hittar du bland annat föreläsningar 
av forskaren och författaren Björn Forsberg, John 
Lindström på Skogsstyrelsen, de tre vattenförelä-
sarna och Erland Lindblad. Sök på Naturskydds-
föreningen Gävleborg resp. Dalarna. 

Spana in vårt Instagram 

Kontot heter Kansli Gävle-Dala, men 
det går också att söka på #Natur-
skyddsföreningen Gävleborg resp. 
Dalarna. 



Lyckad skogsträff trots IRL-abstinens
 

Skogsgruppen Gävleborg anordnade en digital skogs-
träff med föredragshållare från Skogsstyrelsen, Na-
turcentrum och skogsaktiva. Mycket uppmärksamhet 
ägnades åt Artskyddsförordningen och dess tillämp-
ning liksom nyligen genomförda inventeringar i länet. 

Stjärnsunds skogsgrupp fick stjärnstatus när deras 
otroliga insatser för skogarna runt dem presenterades. 
Träffen avslutades med gruppdiskussioner där planer 
för 2022 smiddes. De önskemål som tydligast fram-
trädde var om mer inventeringskunskaper.

Omprövning av vattenkraft

På webbinariet hade vi tre mycket kunniga före-
dragshållare; Mia Svedäng från Naturskyddsför-
eningen Rikskansli, Christer Borg, Älvräddarnas 
generalsekreterare och Bernt Moberg, fiskevårds-
expert, Testeboåns vänner. 

Många vattendomar har många år på nacken och 
har behövt en översyn länge. Processen Nationell 
plan för omprövning av vattenkraften, s k NAP, är 
nu påbörjad och beräknas inte vara klar förrän år 
2037.

Förhoppningsvis ska NAP leda till att den svens-
ka vattenkraften överlag blir bättre miljöanpas-
sad. De vattenkraftverk som idag har någon form 
av fisktrappor, omlöp eller dylikt är generellt sett 
otillräckliga och många saknar fortfarande det 
helt. Oftast går det bara att ta sig upp för fisken, 
inte ner.

Älvräddarna är kritiska till hur förfarandet med 
NAP och Vattenkraftens miljöfond har gått till 
liksom implementeringen av relevant miljölag-
stiftning som Vattendirektivet. Många vatten-
kraftverk är idag undermåliga, har en stor negativ 
påverkan på den biologiska mångfalden i vatten-
dragen samtidigt som de i stort sett inte fyller nå-
gon funktion då deras elproduktion är obetydlig. 

Gävleborg har ett av Sveriges få vildlaxvatten, 
Testeboån. Det är därför glädjande att detta vat-
tendrag har kommit upp tidigt i omprövningspro-
cessen och att flera vandringshindrande vatten-
kraftverk planerar att rivas alt. att välfungerande 
vandringsvägar byggs. 

Miljöorganisationernas närvaro vid samråden är 
väldigt viktiga. Titta på de eminenta föredragen 
via Naturskyddsföreningen Gävleborgs Youtu-
be-kanal och fundera på hur du kan påverka. 

Q-GIS för digitala kartor
GIS-program kan användas för att presentera 
information geografiskt och är väldigt användbart 
exempelvis vid inventering av skogar. 

Bonnie Nilzon som höll i QGIS- kursen har lagt 
åtskilliga timmar på att inventera och presente-
ra Gyllbergens Skogsrike mellan Borlänge och 
Ludvika. 
 

QGIS kan laddas hem från: https://www.qgis.org/
en/site/ Välj alternativet 3.16 Hannover. Det finns 
bra instruktioner på nätet såsom ”QGIS på svens-
ka” av Klas Karlsson. På QGIS-föreningen Sverige 
https://www.qgis.se/ finns också lathundar och 
utbildningsmaterial.

Rapportera i Artportalen 

Erland Lindblad lärde mycket pedagogiskt ut hur 
fynd av arter registreras i Artportalen, främst i 
fält med mobilen via https://rapportera.artfakta.
se/, men även via datorn. 

Han visade också hur 
avverkningsanmälningar 
och nyckelbiotoper kan 
hittas via Skogsstyrelsens 
kartverktyg och inte minst 
delade han även med sig 
av en värdefull strategi 
för att skydda skogar från 
avverkning och gav exem-
pel på hur en kan skriva 
till myndigheter och dom-
stolar. 

Nej till lodjursjakt 

Naturskyddsföreningen 
Gävleborg överklagade 
skyddsjakten på lodjur på 
Hornslandet och Dalarna 
reserverade sig mot beslutet 
om lodjursjakt i viltförvalt-
ningsdelegationen.



Kalendarium Dalarna
Dalarna
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se
www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna

6/4-10/6 FALUN Studiecirkel om mat och hållbar 
utveckling. Vi träffas 5 ggr under våren, ca 2 h/gång. 
Träffar: 29/3, 5/4, 26/4, 3/5, 10/5  med start kl. 17.00. 
Kursen kostar 200:- och då får du boken “Middagskom-
passen och mat sista gången. Max 6 deltagare! Amä-
lan/frågor: Madelaine Johansson, 072-252 60 61 eller 
Eva Bååth-Holmqvist, 070-681 19 49 

9/4 ORSA Kl.11.00-14.00 Klädbytardag i samarbete med 
bytesbutiken i Hansesgården, Skattungbyn, Tag gärna 
med hela  & rena kläder och prylar. Byt till dig nya. 
Parkering vid majstången. Kontakt: Maja Kjellerås, 
070-816 22 69 

15/4 GAGNEF Fågelutflykt Limsjön, Leksand, Samling 
ICA Gagnefshallen kl.9.00. Första påskmorgonen firar 
vi vid Siljansbygdens bästa fågellokal. Här finns flera 
fågeltorn. Här behövs inte stövlar, men tänk på att det 
är kallt att stå still i ett fågeltorn. Kontaktperson: Rag-
nar Nyberg 070-540 62 96

16/4 FALUN Vandring med Katt Sören Andersson som 
startar från hans gård utanför Lustebo.  Vandringen 
går genom  delvis kuperad terräng, med fin utsikt. Vi 
tittar på kulturlämningar och avslutar med att Sören 
bjuder på kolbullar över öppen eld. Samlingsplats för 
samåkning 9.30, vid Musik i Dalarna, Nybrogatan 12 
(Obs: Kör ej efter GPS på adressen för då kommer ni till 
fel samlingspunkt). för färd till Hedningbacken 13. An-
mälan görs via mejl, senast 14 april:  kattsoren.anders-
son@gmail.com Kontaktperson:  Kontaktperson: Leif 
Löwenberg, 073-026 50 17, Leiflowenberg@hotmail.com 

17/4 MORA Start Hitta ut! Se https://www.orientering.
se/provapaaktiviteter/hittaut/mora/ 

19/4 (preliminärt) BORLÄNGE Fagning av Tures Äng i 
Tuna Hästberg, Kontaktperson: Anders Janols 070-651 
92 13 

20/4 MORA Föreläsning om bin och biodling med Ste-
fan Kärn kl.18.00 Mora Bibliotek & Kulturhus 

23/4 SÄTER Fågelmorgon, samling vid Gruvplan kl. 
6.00, kontaktperson: Leif, 070-588 10 50 

24/4 AVESTA Årsmöte kl.15.00 i ABF:s lokaler i Avesta. 
Innan årsmötet berättar Kalle Hedin om Färnebofjär-
dens nationalpark. Årsmötesförhandlingarna börjar 
ungefär kl.16.00.

24/4 Natursnokarna, tema fåglar. 
Vi tittar efter vilka flyttfåglar 
som kommit tillbaka och lyssnar 
på deras sång. Ta med kikare om 
du har en! Ta med eget fika! Kon-
takt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-
681 19 49. Samling vid Rottneby P 
kl 10. Vi håller på till kl 12.

30/4 ORSA Naturvård på våra 
ängar. Vi hjälps åt att städa och 
röja. Samling kl.9.00 vid Brändan 
Åberga

1/5 GAGNEF Bröttjärnaåns naturreservat Samling 
Dalviks kvarn, Djurås kl. 9.00 eller Bystugan, Bröttjärna 
9.15. Första maj firar vi genom att vandra i Bröttjärna-
åns naturreservat. Området utnyttjades förr för slåtter, 
men är nu nästan helt igenväxt av gran- och lövskog. 
Granarna ringbarkades för några år sedan för att skapa 
död ved. Kontaktperson: Pelle Florell, 070-328 23 83

1/5 FALUN Fagning (vårstädning och räfsning av gam-
malt gräs) på föreningens slåtteräng i Stadsparken i 
Falun. Ängen ligger i skogsdungen bredvid lasarettet, 
precis bakom förskolorna som ligger längs Gläntvägen. 
Vi börjar kl.10.00. Det kommer att finnas några räfsor 
att låna, men ta gärna med egen om du har! Vi bjuder 
på fika, ta gärna med egen kopp! Välkomna hela famil-
jen på en rolig och givande söndagsaktivitet! Kontakt-
person: Niklas Trogen, 070-643 71 35

6-8 maj Skogskurs för nya, Lindsberg utanför Falun. Se 
artikel på framsidan av detta blad.

7/5 BORLÄNGE Möt våren i Säterdalen med Dalarnas 
Botaniska Sällskap! Följ med på DABS traditionella 
vårexkursion i Säterdalen med Staffan Jansson som 
guide. Samling: P-platsen vid gruvplan i Säter kl.10.00. 
Ta gärna med fika samt flora och lupp, om du har!

7/5 ORSA Naturvård på våra ängar. Vi hjälps åt att städa 
och röja! Samling kl.9.00 vid Frisks äng Bjus.

7/5 SÄTER Vårblommor i Säterdalen i samarbete med 
Dalarnas Botaniska Sällskap! Samling vid Gruvplanen 
kl.10.00  Kontaktperson: Staffan, 070-206 40 04

8/5 BORLÄNGE Fågelskådningens dag med Tu-
nabygdens Fågelklubb, Kontaktperson: Lars-Erik 
Nilsson, 070-303 19 05

8/5 MALUNG-SÄLEN Fågelskådningens dag. Se 
annons i Malungsbladet.



8/5 FALUN Fagning (vårstädning), kl.10 på ängen i 
Sågsbo! Vi ses i Sågsbo, Bjursås  för att vårstäda slåt-
terängen. Det kommer att finnas några räfsor att låna, 
men ta gärna med egen om du har. Vi ser över hässje-
virket och gör lite nytt, vi har verktygen och behöver 
bara din hjälp. Vi bjuder på fika, ta med egen kopp! Om 
vädret tillåter spanar vi efter humlor och gör insekts-
hotell. Alla är hjärtligt välkomna! Samling för samåk-
ning kl.9.30, vid Musik i Dalarna, Nybrog. 12 (Obs: Kör 
ej efter GPS på adressen för då kommer ni fel). Kontak-
person: Mattias Ahlstedt, 073-039 54 61

Utflykter rikskonferensen, se baksidan av detta blad
12 maj Ore Skogsrike 
13 maj Studiebesök: Hansjö Mejeri och Solsyran 
13 maj Unnåns svämskog
14 maj Fågelmorgon Lindänget

14/5 ORSA Naturvård på Grafskänget Skattungbyn

14/5 MORA Cykeluppvisning. Kom gärna med din egen 
cykel, elcykel, cykelvagn. Kl.12-15 utanför Moraparken

14-15 maj Barnaktiviteter – vårens knoppisar, håva 
vattendjur, så frön, gör bihotell m.m. Moraparken.

15 maj Hemulån
15 maj Alderängarna 

15/5 GAGNEF Mojesjön runt, Samling Moje bystuga 
kl.6.00.  Att vandra ca 4 km runt Mojesjön en tidig 
morgon hör försommaren till. Naturen varierar mellan 
bymiljöer, åkermark och skogsmark. Denna traditio-
nella vandring bjuder alltid på intressanta upplevelser! 
Grova skor eller stövlar är lämpligt. Kontaktperson: 
Ragnar Nyberg, 070-540 62 96

22/5 MALUNG-SÄLEN Fågeltur till fågeltornet i Tisjön, 
sms:a Bertil Helmersson 070-320 70 61 för samåkning!

22/5 BORLÄNGE Biologiska mångfaldens dag. Kl.9-12 
inviger vi Lusmyrens naturreservat med fågel- och 
blomstervandring, tillsammans med fågelklubben 
och Borlänge kommun. Kl 9 Fågelvandring med guide. 
Kl 10 Invigning med tal. Kl 11 Blomstervandring med 
guide.

22/5 FALUN – Vi firar Biologiska Mångfaldens Dag på 
Källslätten. Det blir aktiviteter för barn kl.10.00-13.00 
och Bonnie Nilzon från Källslättenföreningen guidar 
på området kl.10.30. Du kan också ta Naturfalken! Kon-
takt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-681 19 49

22/5 VÄSTERBERGSLAGEN Biologiska mångfaldens 
dag: Vi gräver lupiner vid Skuthamn och norrut på 
gamla banvallen, numera gång- och cykelbana. Väl-
kommen med hacka och jordgrep! Vi startar ca kl.10. 
Information: Monika Utter, 070-581 34 60

23/5 LEKSAND Åsa Rydell berättar om invasiva arter 
som vi har i vår närmiljö och vad du själv kan göra för 
insatser. Samling vid Wasa-salen, Djura kl.18.30

24/5 LEKSAND Exkursion till skog som brukas med 
hyggesfria metoder med Lars-Olof Sarenmark, sak-
kunnig inom hyggesfritt skogsbruk. Fältbesöket riktar 
sig både till skogsägare och en intresserad allmänhet. 
Samåkning från parkeringen vid Wasa-salen, Djura 
kl.18.00  

26/5 GAGNEF Backmon, Dalviks kvarn, Djurås kl.8.00. 
Gökotta på Krist Himmelsfärdsdag i det lilla fina re-
servatet mellan Djurås by och älven. Reservatet domi-
neras av lövskog och omges av åkrar. Kuperingen gör 
att man har fin utsikt över älvområdet. Kontaktperson: 
Pelle Florell 0703-282 383.

26/5 BORLÄNGE Stigtrampardag i samverkan med 
Stora Tuna Scoutkår, vandring från Bjusanstugan, där 
vi samlas, cirka 2 km till två naturreservat ; Reptjärns-
berget och Åkersmyran

28/5 BORLÄNGE Stigtrampardag i samverkan med 
Borlänge Scoutkår, vandring från Bjusanstugan, där vi 
samlas, cirka 2 km till två naturreservat; Reptjärnsber-
get och Åkersmyran

28/5 ORSA Naturvård på våra ängar. Vi hjälps åt att 
städa och röja. Samling kl.9.00 vid Hällbergs fäbodar.
Denna gång med Gökotta! Ledare: Roland Öjeskog 070-
245 53 75 och Håkan Rundström 070-665 13 85

4/6 MALUNG-SÄLEN Naturnatta Bertil Helmersson 
070-320 70 61

4/6 SÄTER Pingstvandring Solvarbo – Säterdalen! 
Dalatrafiks buss nr 370 går från Säter kl. 9.00. Bussen 
ska beställas senast 2 h före resan på telefon 0774-44 
00 00. Samling vid Busshållplatsen Solvarbo kl.9.15. 
Kontaktperson: Lisbeth 073-954 77 99

4-5/6 LEKSAND Under två dagar uppmärksammar vi 
den fantastiska naturen runt Djura. På programmet 
står alltifrån fågelskådning till att gräva lupiner och 
testa hängmattor till skogs, och mer därtill. Varmt 
välkommen att delta!  

För senaste uppdatering av pro-
grammet se ”Djura Naturdagar” 
på Facebook. Kontaktperson: 
Ann-Sofie Rönnegård annsofie.
ronnegard@telia.com

5/6 Naturnatten. Se nästa num-
mer som kommer ut 3:e juni och 
webben.



BOLLNÄS Upptäck naturen i din närhet! 
April-maj, Tema 1: Lär dig om våra vanligaste vårfåglar 
i skog och sjö Med besök i bl a fågeltornet vid Kyrk-
bytjärn, Kilafors. Möjlighet till lån av tubkikare. Samt 
skåda nattsångare, m.m. 2-3 träffar med ornitologerna 
Åke Kvick och Per-Erik Modd. 

Maj-juni, Tema 2: Flora och Naturens skafferi Lär dig 
våra vanliga växter och hur man använder dem som 
krydda och i matlagning. 2-3 träffar med Torbjörn Al-
sing från Naturskyddsföreningen. 

Juni-juli, Tema 3: Fjärilar och insekter 
Upptäck de vanligaste arterna i vår 
närmiljö. 2-3 träffar med fjärilsexpert 
Kjell Trosell. 

Augusti-september Tema 4: Svamp 
Lär dig våra vanligaste svampar och 
matsvampar. 2 träffar med svampex-
pert Monica Svensson. 

Kostnad: 100 kr/person och tema. När: lördag eller 
söndag, vi återkommer med datum. Tid: ca 2-3 tim-
mar/gång. Max 12 personer/grupp. Anmälan: birgitta.     
jonsson@studieframjandet.se 076-125 96 28

7/4 GÄVLEBORG Föreläsning med Sebastion Kirppu; 
Skogen och dess invånare: ett demokrati- och rättig-
hetsperspektiv på skogen och den biologiska mångfal-
den. Föreläsningen är kostnadsfri och sker med publik 
i Gävle stadsbibliotek kl 18.00-19.15, och kommer 
samtidigt att livesändas. Länk till sändningen skickas 
till de som anmält sig senast 5/4 till johan.lindman@
sensus.se 
Sebastian Kirppu är inventerare och talesperson för 
Naturskogen och dess invånare. Ett samarrangemang 
mellan Diskrimineringsbyrån Gävleborg och Natur-
skyddsföreningen Gävleborg. 

9/4 SÖDERHAMN Vandring runt Ormberg i Trönö - 
Vandringen går genom gammal tallskog med över 250 
år gamla tallar. Vi hälsar på en tall som är konstaterat 
minst 375 år gammal. Har vi tur kan vi se den rödlista-
de vedsvampen Vintertagging, som indikerar höga bio-
logiska värden i skogen. Vi går på en stig över själva 
berget bestående av hällmarker och följer en skogsbil-
väg tillbaka till bilarna. Sträckan är 6-6,5 km. Guide på 
turen är Alf Pallin. Samling kl.10 Trönö centrum, mitt 
emot kyrkan. Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32 
eller Alf Pallin 070-247 44 20

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

GÄVLE Naturvandringar på torsdagar udda veckor 
kl.10. Anmälan och info: P-O Erickson 073 035 85 42

GÄVLE Natursnokarna i Gävle träffas på förmiddagen 
sista söndagen i månaden. Se mer information på 
Facebook Natursnokar i Gävle och Naturskyddsfören-
ingen Gävles hemsida. Kontaktperson: Åsa Larsson 
asa.l.larsson@gmail.com

6/4- 17/5 GÄVLE Omställnings tid är NU, seminariese-
rie kl.18.00-19.00 i Gävle konstcentrum, Kungsbäcks-
vägen 32, Gävle. Se www.omstallninggavle.se, info@
omstallninggavle.se och bild nedan:



19/5 Handla Miljövänligt-nätverket bjuder in till en 
inspirationsträff. Se mer på Gävleborgs hemsida.

21/5 SÖDERHAMN Biologiska mångfaldens dag vid Ål-
sjön! Vi kommer att försöka ha lite aktiviteter för barn 
som t ex att håva insekter i sjön och att titta på fåglar, 
vilket även passar vuxna såklart. Byggnaderna ska 
hållas öppna och förhoppningsvis har vi fått ihop en 
utställning med Ålsjön som tema i den ena byggnaden. 
Mer information kommer längre fram på Naturskydds-
föreningens hemsida, Facebook och Instagram.

28/5 HANEBO Utflykt till kyrkans skog vid Nannsjön, 
en naturskog med senvuxen gran (200-300 år). Skogen 
är anmäld till Länsstyrelsen. Vi träffas vid ICA-parke-
ringen kl.09.00. Glöm inte fikat! Tord 072-714 81 66 

4/6 SÖDERHAMN Nattsångarutflykt Nu 
är nattsångarna i gång och fågelklub-
ben guidar en tur ut till några lokaler för 
att lyssna. Det finns chans att få höra 
nattskärra. Tänk på att det kan bli kallt 
under natten. Varma kläder och ordent-
ligt med fika. Samling vid resecentrum 
kl.22.00. För mer information kontakta 
Stefan Persson 070-342 64 63. Se även 
hemsidan http://www.silvertarna.se/
program.html

5/6 NORDANSTIG Naturnatten, samling kl.20.00 Val-
lenbodarna Gnarp

5/6 SANDVIKEN Naturnatten, Sandvikens skogsgrupp 
bjuder in till Naturnatta vid Järbo Västerhällarna, mer 
information kommer.

Mer om Naturnatten på fler orter i nästa nummer 3/6.

HOFORS-TORSÅKER Dessutom några gånger under 
våren, sommaren och hösten inventerar vi skogs- 
områden. Datum och tid bestäms efterhand. Anmälan 
till Barbro 076-138 29 00

11/6 Skogskurs, praktik 2 Sebastian Kirppu Järvsö. Se 
framsidan.

Riksföreningens aktiviteter
11/4–15/5 Kampanj Operation: Rädda bina 
3/5 Digital träff för natursnoksledare
15/5 Sista dag att ansöka om valprojektbidrag  
13/5 Skogskonferens, Mora
14–15/5 Rikskonferens, Mora
18/5-11/9 Kampanj Val 2022 
5/6 Klädbytardagen igen
Se www.naturskyddsforeningen.se

10/4 GÄVLEBORG Digital länsstämma kl.10-12

23/4 NORDANSTIG Vårfågelexkursion. Samling parke-
ringen brandstationen Jättendal kl.09.00.

26/4 Skogskurs, digital teori med Amanda Tas. Se 
framsidan.

30/4 VOXNADALEN Vårfåglar vid Sässmanområdet, 
Samling vid reningsverket i Edsbyn kl.06.30 alt. Sam-
ling vid Circle K i Bollnäs kl.05.55. Per-Erik 073-055 31 
90 Ledare: Anders Delander, Bollnäs Fågelklubb.

1/5 LJUSDAL Fågelskådning på Kläppaängarna i Ljus-
dal. Ledare Tony Persson 070-534 19 96. Samling vid 
golfparkeringen kl 06.00. Ta med eget fika, kikare och 
varma kläder. Bokpris till den som gissar rätt antal 
upptäckta fågelarter.

3/5 Skogskurs, digital teori Per Jiborn och Leif Öster. 
Se framsidan.

5/5 GÄVLE Arne Müller, “Är de storstilade planerna 
hållbara?” kl.18.00-19.00 i Gävle konstcentrum, Kungs-
bäcksvägen 32, Gävle 

7/5 Skogskurs, praktik 1 Helena Björnström kalkbarr-
skog Gävle. Se framsidan.

7/5 VOXNADALEN Fågeltornskampen i Edsbyn 
kl.05.00-13.00, Kom och gå som du vill till fågeltornet 
vid Muckeltjärn i Sässmanområdet. Information: An-
ders Delander, tel. 073-841 33 13. 

7/5 SÖDERHAMN Utflykt till Nianforsskogarna med 
Ove Larsson som guide. Det blir en heldagsutflykt. 
Samling på parkeringen ner mot ån vid Sveabiografen 
kl.9.30. Medtag matsäck för hela dagen och lämpliga 
kläder. Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32, Ove 
Larsson 072-234 41 58

7/5 HOFORS-TORSÅKER Fågeltornskampen Kom till 
Bysjön mellan kl.5.00-13.00 och delta du med!

8/5 HOFORS-TORSÅKER Fågelskådningens dag Vand-
ring kring Bysjön med start kl.18.00, medtag fika!

10/5 NORDANSTIG Fågelvandring Ornskarpen. Sam-
ling vid reningsverket i Strömsbruk kl.18.00

10/5 HANEBO Städkväll vid kretsens stuga på Kölber-
get, efter städningen fikar vi och beskådar den vackra 
utsikten över Myckelängarna. Med lite tur kanske vi 
får höra eller se något spännande. Vi träffas vid ICA 
parkeringen kl:18.00. Ta med fika! Kent tel. 070-350 19 
92

17/5 GÄVLE Sven Hillert, “Religionens roll i omställ-
ningen” kl.18.00-19.00 i Gävle konstcentrum, Kungs-
bäcksvägen 32, Gävle



Ansvarig utgivare: Jenny Olsson, jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se 
Redaktör: Lillian, 070-273 91 55
Bidra med material till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 
Utgivningsplan:

Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, vårt studieförbund.

Manusstopp 21 dec 1 mars 25 april 5 aug 15 okt

Utgivning 4 feb 8 april 3 juni 9 sept 18 nov

Med stöd från:

Rikskonferens för framtiden
14-15 maj Moraparken
 

Anmäl dig till hela konferensen med tema framtids-
strategi. Delta i invigning, föreläsningar, diskussioner, 
fest, utflykter, studiebesök. Låt barnen prova på Natur- 
snoksaktiviteter. Se på utställningar och bildspel eller 
kom och bara träffas och trivs!

Mer info och anmälan: https://www.naturskydds-
foreningen.se/engagera-dig/kalender/rikskonfe-
rens-2022-mora-2022-05-13/ Om du saknar internet 
ring 08-702 65 00.

Utflyktsprogram
Dalarnas länsförbund, region-
kansliet och kretsarna i Orsa 
och Mora ordnar utflykter m.m. 
omkring konferensen. Mer info 
och anmälan i länken ovan. 

12 maj Ore Skogsrike  
             Sebastian Kirppu heldag
13 maj Studiebesök Hansjö Mejeri och Solsyran e.m.
13 maj Unnåns svämskog Bengt Oldhammer & Peter  
             Turander kväll
14 maj Fågelmorgon Lindänget Per Ax & Emelie Drott
14 maj Cykelinspiration. Se och prova olika cyklar och  
             cykelvagnar kl 12-15 utanför Moraparken.
15 maj Hemulån, morgonpromenad med Bosse Präst
15 maj Alderängarna Bengt Oldhammer & Per Ax kväll

14-15 maj Barnaktiviteter. Vårens knoppisar, håva vat- 
         tendjur,  så frön, gör bihotell etc.
• Utställning om föreningens olika verksamheter
• Bildspel från Dalarna m.m. m.m. 

Volontärer sökes!
Vi behöver vara många som hjälps åt med arrange-
manget. Här kan du anmäla vad du vill hjälpa till med: 
https://shorturl.at/uJMY7 eller 070-273 91 55

Utflykt Ore Skogsrike med Sebastian Kirppu
12 maj kl 9-16

Som en aptitretare ordnar vi en bussutflykt dagen 
innan skogskonferensen. Mer info och anmälan via 
länken nedan.
 

           Ore Skogsrike. Foto; Christian Åslund, Greepeace 

Nationell skogskonferens
13 maj kl 10-16 

Välkommen till Naturskyddsföreningens stora skogs-
konferens "Låt skogen leva - ett hållbart nyttjande av 
skogen!" på Moraparken.

Under dagen deltar många olika aktörer och delar med 
sig av sin kunskap om skogen, inspirerar till nya tan-
kar och skapar dialog. På scen återfinns bland annat 
forskare som Per Angelstam och Åsa Kasimir, skogs-
brukare och beslutsfattare. 

Skogskonferensen är en del av Naturskyddsfören-
ingens rikskonferens som äger rum 14-15 maj i Mora. 
Skogskonferensen är kostnadsfri och öppen för alla.

Mer info, program och anmälan:
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/
kalender/skogskonferens-lat-skogen-leva-mo-
ra-2022-05-13/

Häng med på Skogsmanifestation på gågatan i Mora kl 
16.30. Ingen anmälan till det.

Skogs- och rikskonferens i Mora

Foto: Kurbits från Mora


