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Vackert återbruk

Ett av bidragen i vår återbruks-
tävling kom från My Ottosson.  

Två gamla fönster blev tillsam-
mans med bilder från förra årets 
almanacka fina ramar och tav-
lor. Roligt och dekorativt!

Spännande länsstämma i Gävleborg
 

Sammansättningen av länsförbundets förtroen-
devalda är nu en annan. En ny länsordförande, 
styrelseledamot, revisor och valberedning är 
onekligen spännande och ger hopp om framtiden.

Innan länsstämman öppnades höll en projekt-
koordinator från föreningens rikskansli, Lydwin 
Wagenaar, en presentation om Naturskyddsfören-
ingens nystartade rikstäckande projekt Världens 
längsta blomsteräng, vilket gav upphov till en-
gagemang och frågor. Presentationen går att se i 
efterhand via föreningens Youtube-kanal.

Pristagare Dalarna

Stjärnsunds skogsgrupp

För sin glöd, sitt mod och sitt civilkurage i ar-
betet med att skydda de sista gammelskogarna 
i sin närhet. Ni är en 
förebild i mobilisering, 
kunskapsbyggande och 
ihärdighet. Världen och 
Naturskyddsförening-
en behöver fler som ni. 
Tack för ert fantastis-
ka engagemang som 
inspirerar långt utanför 
Dalarnas gränser!
                        Foto: Stjärnsunds skogsgrupp
 
Börje Dahlén 

Till kungsörnens ständige beskyddare för sitt 
hängivna och mångår-
iga arbete för örnarnas 
fortlevnad. Börje har 
ägnat en stor del av sin 
fritid åt dessa mäktiga 
fåglar liksom kunskaps-
spridning om naturens 
rikedom. Kungsörnen 
och föreningen är djupt 
tacksamma!
Foto: Andreas Öster

Mellanskog

För upprepade misstag som gjort att vi tvingats 
polisanmäla dem för illegal avverkning av boträd, 
illegal dikning och vägdragning genom 200-årig 
skog på myrmark. För en ledning som inte leder 
organisationen till ett hållbart skogsbruk, varken 
biologiskt, socialt eller ekonomiskt. Ny skötsel, 
nya möjligheter!

Årets natur- och miljöpristagare blev Testeboåns 
hängivne ständige beskyddare Bernt Moberg. 
Varma gratulationer till en riktig vattenhjälte!
Foto: Tommy Rickardt



Ny länsordförande i Gävleborg
En vakans är till för att fyllas, det hörs ju på ordet: 
vakans, dvs obesatt tjänst. Givetvis ska länsordföran-
derollen inte stå obesatt.  En styrelse är ju summan av 
dess ledamöters erfarenheter, kunskaper och enga-
gemang, och ju fler vi är tillsammans, desto roligare 
det bli. Som ny ordförande i Naturskyddsföreningen 
Gävleborg ska det bli lärorikt att se vad vi i styrelse, 
arbetsgrupper och kansli vill och kan göra det när-
maste året. Miljövalsåret 2022.

Tiden är ju demokratisk, alla har vi lika mycket av 
den. Frågan är hur vi disponerar tiden för att uppnå 
mesta möjliga effekt. För mig handlar det dels om 
effekt i styrelsearbetet, dels effekt tillsammans med 
arbetsgrupper, kansli och kretsarna i länet. 

Förbundet är ju just ett förbund av kretsar och ska 
regionalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål: 
stödja och utveckla kretsverksamheten, inventera det 
regionala utbildningsbehovet och erbjuda utbildning, 
samt samordna kretsarna i det regionala natur- och 
miljövårdsarbetet. Mycket av förbundets verksamhet 
sker i våra kunniga arbetsgrupper, totalt sex stycken. 
Och oerhört viktiga.

Men tiden är också ändlig och det vet vi ju alla som 
arbetar ideellt och som ser att tiden inte räcker för 
att göra allt det vi vill. Vi vill ju se resultat, förändring, 
förbättring. Detta engagemang är alltid en miljöhjäl-
teinsats, oavsett vad vi gör, inom skog, vatten, handla 
miljövänligt, viltvård eller energi. Men pass upp! 

Engagemanget gör mest nytta med enträget arbete, 
envishet – en vilja att aldrig ge upp. Hushålla därför 
med ditt engagemang och lägg det där det är effekti-
vast – och hushålla med energin över tid. För föränd-
ring tar tid. Du är viktig som miljöhjälte och dig vill vi 
gärna ha engagerad och aktiv inom naturvård, natur-
skydd och miljövård länge. 

Ett sätt att hålla ut länge är att ha roligt tillsammans. 
Att fira våra framgångar. Att få möjligheten att lära 
nytt. Detta erbjuds inom Naturskyddsföreningen. 
Förbundet ska stötta alla 14 kretsar i länet i allas vårt 
gemensamma uppdrag. Tillsammans gör vi skillnad, 
nu och för fram-
tiden. 

Carl Alexander 
Lindman
ordförande

Naturskyddsför-
eningen Gävle-
borg och Ljusdal

Se föredrag på våra Youtube-kanaler 
Sedan sist hittar du bland annat föreläsning om pro-
jektet Världens längsta blomsteräng med rikskansliets 
Lydwin Wagenaar, om Skogens ekologi med Skydda 
Skogens Amanda Tas och Lagstiftning och skyddsfor-
mer i skogen med Per Jiborn och Leif Öster.

Två verksamhetsutvecklare på kansliet
Jenny Olsson, som tidi-
gare var länsordförande 
i Gävleborg, förstärker 
numera regionkans-
li Gävle-Dala. Sedan 
tidigare arbetar Lillian 
Lundin där. 

Jenny t.v. bor i Gysinge 
och Lillian i Mora. 

Välkomna att höra av er till oss!
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se
070-292 16 36 Jenny
070-273 91 55 Lillian

Skojig skogsekologi med Amanda Tas
Skogskunniga Amanda Tas tog lyssnarna med storm 
under en kväll i slutet av april. Vi satt alla som ljus 
medan Amanda berättade om allt från hur en kan an-
vända alla sinnen för att identifiera skyddsvärda arter 
i olika skogsmiljöer till hur skogsvårdslag och skogs-
certifiering idag fungerar. 

Hon var heller inte rädd för att beskriva hur illa ställt 
det är idag i de svenska skogarna och vilken akut situ-
ation vi befinner oss i. Hennes budskap var att vi mås-
te ställa om nu och varför då inte smaka på dropparna 
av en skarp dropptaggsvamp eller sätta en fnöskticka 
på huvudet medan vi gör det. :-)

Förstärkning till skogsgruppen
Skogsgruppen Gävleborg är en livskraftig arbetsgrupp 
inom Naturskyddsföreningen Gävleborg. De flesta akti-
va föredrar dock att vara ute i skogen och verka för att 
skydda den. För att kunna fortsätta och trappa upp sitt 
arbete skulle skogsgruppen behöva en ideell kraft som 
kan tänka sig att avsätta några timmar varje månad. 
Till exempel föra mötesanteckningar och mejla ut. Om 
du vågar dig på att skriva projektbidragsansökningar 
är det inte heller fel eller varför inte hålla Skogsgrup-
pens Facebooksida levande eller skapa ett Instagram- 
konto. Hör av dig till Jenny på 070-2921636.



Bioblitz Dalarna x 3 vid Ockran i Rättvik
Upptäck naturen med experter från flera av Dalarnas 
naturföreningar. 

5 juni     Del 1 , fokus fåglar och blommor
17 juli     Del 2 , fokus insekter och växter
17 sept   Del 3, fokus svampar. 

Mer info kommer på https://www.facebook.com/
groups/bioblitzdalarna/  och https://bioblitzdalarna.
wordpress.com/

Kontakt Margareta Wikström 070-66 87 146

Bete i slalombacken och fäbodbesök 
19 juni kl 14

Tillsammans med Fäbodbrukarföreningen och Bios-
färsområde Voxnadalen tittar vi på betesmarker i sla-
lombacken(!) i Edsbyn och hemma hos Stefan Olander 
på Skalens fäbod. Han har fina betesmarker med bland 
annat fältgentiana. 

Orkidéutflykt, naturandakt med blomstervandring, 
besök i kalbrott och mycket mer händer på De vilda 
blommornas dag. Se kalendariet.

Tipsa världskänd fotograf om skogsmissbruk 
Dalarnas och Norrbottens länsförbund har fått projekt-
medel för att fotograf Marcus Westberg ska dokumen-
tera tillståndet i skogen. Med start i mitten av juni och 
3-4 veckor framåt åker han på turné. Tillsammans med 
Staffan Widstrand driver han https://www.skogsmiss-
bruket.org/ som visar hur den svenska skogsbruks-
modellen ser ut i verkligheten. 

Vi efterlyser tips på främst stora kalhyggen, men även 
hyggesfritt skogsbruk och ev övernattningsmöjlighe-
ter. Använd formuläret: https://shorturl.at/awyNZ  

Lär dig slå med lie!
3 juli, Orsa

Redskap, slipning av liar och slåtterövningar! Avgift 
100 kr. Max 10 deltagare. Anmälan till ledarna: Roland 
Öjeskog 070-245 53 75 eller Håkan Rundström 070-665 
13 85 Samling kl.8.00 vid Lisselhedsvägen (väster om 
väg 45) nedanför Knutar-Einars äng i Lindänget. Orsa. 

Orsakretsen slår 10 ängar och många fler kretsar håller 
slåttern igång. Se kalendariet och häng med du med!

Naturnatten
4-5 juni

Ut och njut av försommarnatten! Lyssna på nattsång-
are, följ med på utsiktstur upp på ett berg, tälta eller 
vandra längs kanal och älv. Se kalendariet. 

Tusen trädgårdar
3 juli

En sommardag vartannat år sker det. Då håller träd-
gårdar över hela Sverige öppet för besök genom evene-
manget Tusen Trädgårdar. https://svensktradgard.se/
aktiviteter/tusen-tradgardar/

Branden i Färila fyra år senare
18 juni

GÄBS ordnar en utflykt till brand-
området vid Ängra. Se kalenda-
riet. 

Storporig brandticka

Bli valambassadör!
27 aug-11 sept

Slutspurt inför valet: Tillsammans hjälps vi åt att lyfta 
klimat, natur och miljö inför valet, genom fysiska och 
digitala aktiviteter över hela landet.

https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/agera/

Sveaskog Laitavaara. Foto: Marcus Westberg



Miljöpris till ekolantbrukare
Naturskyddsföreningen Malung-Sälen delade på sitt 
årsmöte ut miljöpriset till bönderna Anna Fredriksson 
och Lars Halvarsson i Malungfors. De fick priset för sitt 
ekologiska jordbruk både i Malungsfors och i fäboden 
Risberget. De försöker leva på sitt småskaliga jordbruk 
och värnar om naturen på alla sätt.

Skogsinventeringshelg i Orsa Finnmark
24-25 sept

Hjälp till att få skyddsvärd skog i trakterna av Orsa 
Finnmark bevarad för framtiden. Boende blir i ett 
nyrenoverat vandrarhem i Fågelsjö. All transport sker 
i privata bilar. Mer info, se NF Gävleborgs webb och FB 
Skogsgruppen Gävleborg.

Anmälan senast 10 sept: 
https://shorturl.at/orAEI 
eller 070-2921636 

Konsolamm, Mörtsjötjärn, 
Ollestjärn - kär sjö har 
många namn.  
 

Foto: Jan Hedman

Delar av styrelsen för Naturskyddsföreningen Dalarna. 
Nya är Bertil Helmersson, Malung-Sälen, trea fr v. samt 
Göran Vikar och Olle Rydell, båda Borlänge. De är dock 
inte med på bilden.

Ekofrukost åt alla! 
4 sept på Vassbo Gårdsbutik

Välkommen till regional upptakt inför Miljövänliga 
Veckan. Årets tema är ekofrukost!
Vi besöker Vassbo Gårdsbutik mellan Falun och Bor-
länge, https://www.facebook.com/vassbogardsbutik/ 
De har ekologisk köttproduktion och driver gårdsbutik 
med äppelmusteri som närmsta granne.

Lär dig mer om ekologisk mat, få info om kampanjakti-
viteter/material och träffa likasinnade. 
Lunch och fika, kostnadsfritt. Mer info på Gävleborgs 
och Dalarnas hemsidor samt FB HMV.
Anmälan senast 25 aug via https://shorturl.at/rFHQ4 
alt. Lillian, 070-2739155.

Läs mer om Miljövänliga Veckan på riks webb. 

Skräpplockning – Aktiviteten för dig?
Det kanske inte låter så upplyftande, men faktum är 
att skräpplockning enar och förenar. Det är en aktivitet 
som lämpar sig ypperligt för t.ex. Naturskyddsfören-
ingens kretsar. 

Skräp finns överallt och utan att fördjupa oss ytterli-
gare i alla negativa effekter av nedskräpning kan vi 
konstatera att det går att göra något åt det, anordna 
en skräpplockardag eller två. Det är bara fantasin som 
sätter gränser för hur upplägget av dagen kan te sig. 
Morakretsen anordnar exempelvis skräpplockning 
från vattnet i allehanda båtar och flytande farkoster!

Den 17 september är det Håll Sverige Rent-Dagen. Dra 
med dig nära och kära, ut och plocka! 😊
Hela Sverige plockar skräp | Håll Sverige Rent (hsr.se) 

Skyddad skog och nya spänger i Hofors
Tack vare enträget arbete med inventering, brev till 
Ovako, kontakt med media, namninsamling m.m. får 
en fin 90-årig skog vid Lissjön i Hofors stå kvar.
Nu är det också klart med pengar till restaureing av 
den fina fågelsjön Bysjön och nya spänger till glödje 
för besökarna. 

Studiebesök på Wild Nordic i Järbo
10 septkl 13-17

Sara Wennerqvist driver ett 
företag i Gästrikland som håller 
i guidningar om björn, kung-
sörn, lavskrika, naturfoto m.m. 
Välkommen att följa med på 
studiebesök med föredrag, Vild-
marksskola och utfärd i fält ev. 
till björnide. Foto: Wild Nordic

Anmälan senast 3 sept. via https://shorturl.at/fmLNY 
Max antal deltagare 15. Kostnadsfritt, enkelt fika. 

Läs mer om hennes viltturism: https://wildnordic.se/



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

4/6 RÄTTVIK Naturnatta Utflykt till Broboberget, eller 
Lannaberget. Se hemsida och Facebook.

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. 
Lisbeth 073-954 77 99

4-5/6 LEKSAND Djura Naturdagar Fågelskåda, gräv 
lupiner och testa hängmattor till skogs m.m. Ann-Sofie 
annsofie.ronnegard@telia.com

5/6 ORSA Naturnatten på Näsudden. Samåkning 
kl.20.30 från Willys parkering till Fredshammar. Ta 
med matsäck! Tälta gärna. Birgitta Blomberg Quintino, 
076-786 21 50 och Ewa Andersson, 0250-41721

5/6 GAGNEF Naturnatten i Österfors och Skäggnäset 
Vandring längs Gråda kanal och älven. Samling vid 
ICA Gagnefshallen kl.20.00 eller vägskälet före byn 
kl.20.10. Åke Tidigs 076-824 73 29

5/6 RÄTTVIK Bioblitz vid Ockran, tema fåglar. och 
blommor. Se artikel.

8/6 MORA Skräpplockning från vattnet! Samling 
kl.18.00 vid Tingsnäs badplats. I samarbete med Fri-
luftsfrämjandet m.fl. Lisen 070-6754432

11/6 ORSA Skåda dagfjärilar med Felix Fotling! Samling 
kl.14.00 på Willys parkering. Ledare: Roland Öjeskog, 
070-245 53 75

11/6 BORLÄNGE Blomstervandring i Naturreservatet 
Tures Äng, Samling vid slogboden kl.10.00. Guidning av 
Anders Janols 070-651 92 13

18/6 SÄTER Sommarkväll, samling vid Gruvplan 
kl.18.00. Lena 070-732 42 70

19/6 GAGNEF De vilda blommornas dag, Säls fäbod. 
Samling vid Dalviks kvarn, Djurås kl.9.00 eller vägs-
kälet mot Säl kl.9.15. Åke Tidigs, 076-824 73 29 och 
Ragnar Nyberg, 070-540 62 96

19/6 AVESTA De vilda blommornas dag Start vid Dala-
hästen kl.10.00. Mer info på kretsens hemsida.

19/6 VÄSTERBERGSLAGEN Orkidéutflykt till Lindbast-
moran norr om Grangärde Hästberg. Samling kl.10.00 
vid Folkets Hus P i Ludvika. Medtag matsäck. Monika 
Utter, 070-581 34 60

19/6 ORSA Naturandakt och blomstervandring med 
Orsa Församling. Samling kl.10.30 vid kyrkan för färd 
till ängen. Därefter firas de vilda blommornas dag med 
blomstervandring. Roland Öjeskog, 070-245 53 75

19/6 RÄTTVIK De Vilda Blommornas dag Rundvandring 
i kalkbrotten vid Solberga och tittar på blodnycklar 
och andra blommor. Guide: Gunnar Hagelin. Samling 
kl.10.30 vid infarten till själva kalkbrottet (se skylt vid 
väg 301). Katrin Lohed-Söderman 070-514 74 80

19/6 MALUNG-SÄLEN De vilda blommornas dag. Se 
annons i Malungsbladet.

21/6 FALUN Utflykt till Mossgräsberget Naturreservat 
beläget vid Ågsjön känt för lövrik barrskog och natur-
vårdsbränningar. Samling för samåkning kl.17.00, vid 
Musik i Dalarna, Nybrog. 12 (OBS: Kör ej efter GPS på 
adressen för då kommer ni fel). 
Guider: Johanna Malmgren, naturvårdsförvaltare, och 
Uno Skog, biolog.Medtag fika (ev. badkläder för den 
hugade), samt kläder för vandring utanför stig och led. 
Förbered dig på en sen kväll. Startplats: Naturreser-
vatets parkering kl.18.00. Kristina Alsegard, 070-687 89 
18

26/6 MORA Slåtterkurs i Selbäck 
alt 9/7. Anmälan till gustaf@
pm.me

RÄTTVIK Strax efter midsommar 
Lupinrensning längs Bingsjövä-
gen. 

MALUNG-SÄLEN Under hela 
sommaren en kampanj, “Blom-
mande vägkanter”! 

Juli MALUNG-SÄLEN Vi letar efter ädelmynta i Av-
radsberg. Mer info smsa Mats Nordhag 070-206 40 55.

3/7 ORSA Slåtterkurs på Knutar Einars äng!  Se artikel.

3/7 BORLÄNGE Vilda blommornas dag vid Äventyrgrs-
gruvan i Tuna-Hästberg kl.10.00. Stövelvandring i våta 
och steniga orkidémarker. 
Vi ska bl.a. besöka en märklig växtplats med purpur-
knipprot och ett kärr med massförekomst av flera 
andra arter. Samarr. med Tuna-Hästbergs Hembygds-
förening. Guide: Anders Janols, 070-651 92 13



3/7 GAGNEF Harpickön i Flosjön, vårt senaste natur-
reservat som till största delen ligger i Leksand, För att 
ta oss ut till ön måste vi åka båt. Samling vid Dalviks 
kvarn, Djurås kl.9.00,  Rhodos, Mockfjärd kl.9.10 eller 
ICA, Dala-Floda kl.9.20. Pelle Florell, 070-328 23 83

3/7 VÄSTERBERGSLAGEN Rifallsdagen med natur-
inventering och musik i finnbyn Rifallet. Förtäring 
serveras. Sedan utflykt till Nackarbergs naturreservat.
Monika Utter 070-581 34 60

12/7 RÄTTVIK Fågeldag på Café Nyfiket, Rättviks 
gammelgård med bl.a. tipspromenad, fotoutställning, 
föredrag om Pilgrimsfalk i Rättvik, debatt om fåglarnas 
situation m.m. Se kretsens hemsida för mer info.

16/7 SÄTER Björnhålet vid Skenshyttan. Samling vid 
Gruvplanen kl.10.00. Karin S., 070-475 63 03

17/7 RÄTTVIK Bioblitz vid Ockran, fokus insekter och 
växter. Se artikel.

30/7 BORLÄNGE Slåtter av Tures Äng i Tuna Hästberg, 
32:a året. Samling vid Maserhallens P  kl.6.30 eller 
kl.7.00 vid Tures äng

30/7 FALUN Slåtter på Stadspark-
sängen Start kl.9.00. Vi slår gräset 
och hässjar det precis som man 
gjorde förr. Alla är välkomna, nybör-
jare som erfarna, gamla som unga. 
Liar och räfsor finns att låna och vi 
visar gärna hur en gör. Så ta med 
barnen och lär dig denna gamla tek-
nik samtidigt som ni får en härlig 
dag ute.. Ta med egen fika/lunch! 
Niklas Trogen 070-643 71 35  
Foto: Lie-Mats

31/7 VÄSTERBERGSLAGEN Slåtter vid Nedre Pundet, 
vägen mellan Norhyttan och Gensen, ca kl.10-13. Med-
tag redskap och matsäck. Monika Utter, 070-581 34 60

6/8 FALUN Slåtter i Sågsbo Start kl.9.00. Samma info 
som slåttern 30/7. Mattias Ahlstedt 073-039 54 61

7/8 GAGNEF Bastbergets fäbod, en mycket välbevarad 
fäbod ca 1,5 mil söder om Mockfjärd på gränsen mot 
Grangärde. Den anses vara Sveriges största fäbod och 
har haft kontinuerlig betesdrift. Samling vid Dalviks 
kvarn, Djurås kl.9.00 eller Rhodos, Mockfjärd kl.9.10. 
Pelle Florell, 070-328 23 83

16/8 ORSA Skåda nattfjärilar med Felix Fotling. Sam-
ling kl.21.00 på Willys P. Roland Öjeskog, 070-245 53 75

20/8 SÄTER Stora Mossen, Lönnvattnet Samling vid 
Gruvplanen kl. 10.00. Karin K., 070-280 96 30

21/8 BORLÄNGE Skogsvandring med Lars-Erik Nilsson 
och Stig-Åke Svensson. Se webb och FB.

21/8 ORSA Skogsutflykt till Eberget norr om Bjur-
dammsberget, Kaisberget. Samåkning från Willys P 
kl.10.00. Peter Turander 076-671 08 19 och Bengt Old-
hammer, 070-334 33 82

Augusti MALUNG-SÄLEN Slåtterdag i Backselen. Ev. 
slåtterkurs innan semestern.

21/8 GAGNEF Täcksbergets fäbod, Björbo Vi startar 
norr om Nybyn och vandrar över Skisstjärnsberget till 
Täcksbergets fäbod. Vi går åter till Nybyn efter en väst-
ligare stig. Längd ca 9 km och återkomst ca kl.14.00. 
Samling vid Dalviks kvarn, Djurås kl.9.00, Rhodos, 
Mockfjärd kl.9.10, ICA, Dala-Floda kl.9.20 eller Tempo, 
Björbo kl.9.30. Åke Tidigs 076-82 47 329

4/9 ORSA Svamputflykt med Ewa och Leif. Vi plockar 
svamp och lär oss några. 
Samåkning från Willys P 
kl.10.00. Tag med svamp-
korg och kniv. Max 20 
deltagare. Anmälan till: 
Ewa Andersson 0250-
41721, 070-366 08 09

4/9 GAGNEF Björbergshälla reservat, Dala-FlodaReser-
vatet ligger på Leksands näst högsta berg 521 m ö h. 
En 3,5 km lång stig leder uppför berget till utsiktsplat-
sen. Samling vid Dalviks kvarn, Djurås kl.9.00, Rhodos, 
Mockfjärd kl.9.10 eller ICA, Dala-Floda kl.9.20. Pelle 
Florell 070-328 23 83

ORSA Slåttergille på fjorton ängar
Slåttern börjar kl.8.00 alla dagar! Vi håller på fyra tim-
mar. Vi bjuds på fin gemenskap samt frukost kl.9.30 
varje slåtterdag, Ledare: Roland Öjeskog, 070-245 53 75 
och Håkan Rundström, 070-665 13 85

9/7 Grafskänget Skattungbyn
12/7 Lundins äng i Stenberg
14/7 Emådalen
16/7 Brändan Åberga
19/7 Frisks äng Bjus
21/7 Ammunitionsbacken
23/7 Knutar Einars äng Lindänget
26/7 Knutargården Hansjö
30/7 Hällbergs fäbodar
2/8 Wests äng Kallmora
4/8 Skräddar-Djurberga Fäboddag
6/8 Ängens dag i Ljotheds fäbodar
9/8 Hackgården Nederberga
13/8 Grafskänget Skattungbyn
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GÄVLE Naturvandringar på torsdagar udda 
veckor kl.10. Anmälan och info: P-O Erickson 
073 035 85 42

GÄVLE Natursnokarna i Gävle träffas på f.m. 
sista söndagen i månaden. Se FB Natursnokar i 
Gävle och Naturskyddsföreningen Gävles hem-
sida. Åsa Larsson asa.l.larsson@gmail.com

4/6 SÖDERHAMN Nattsångarutflykt Fågel-
klubben guidar, chans att få höra nattskärra. Tänk på 
att det kan bli kallt under natten. Varma kläder och 
ordentligt med fika. Samling vid resecentrum kl.22.00. 
Stefan Persson 070-342 64 63. Se även http://www.
silvertarna.se/program.html

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

5/6 SANDVIKEN Naturnatten INSTÄLLD

9/6 LJUSDAL Natur & kultur i finnskogsbyn Hästberg 
kl.17.00-19.00. Samarr med STF. Ciceron: Cecilia Bruce. 
Samling: Hästberg! Samåk gärna. Ta med egen mat-
säck, kläder efter väder och filt att sitta på. Se FB och 
webb. Alexander Lindman, nortunagard@gmail.com  

11/6 och 12/6 SANDVIKEN Lupinbekämpning Mer info 
kommer via annons lokalt liksom kretsens hemsida.

12/6 OCKELBO Lupinbekämpning. Längs Åmotsvägen 
vid kolonilotterna. Samling vid Pålsgården kl.10.

17/6 LJUSDAL Nattsångarutflykt Lyssna till nattaktiva 
fåglar i trakterna av Ljusdal, Färila och Järvsö. Sam-
ling kl. 22.15 på P nedanför Ljusdals kyrka för samå-
kning. Ta med eget fika, ev. kikare, varma kläder och 
något att sitta på. Datum kan ändras vid dåligt väder. 
Se FB och webb. Tony Persson, 070-534 19 9U

18/6 LJUSDAL Utflykt till brandområdet i Färila fyra år 
efter skogsbränderna. Från Ängra vandrar vi 3 km ge-
nom den brunna tallskogen som snart blir naturreser-
vat. Ledare Peter Ståhl. Mat serveras till självkostnads-
pris vid Ängra camping efter vandringen, men medtag 
fika. Arr. Gävleborgs Botaniska Sällskap. Samling vid 
resecentrum Ljusdal kl. 10.45! (Tåg eller buss går från 
Gävle kl. 9.05, Bollnäs kl.10.06, Hudiksvall kl.9.15, av-
slutning resecentrum Ljusdal kl.17.00). Info och anmä-
lan Maj Johansson, 0651-93021, maj.joh@telia.com

BOLLNÄS Upptäck naturen i din närhet! 
Juni-juli, Tema 3: Fjärilar och insekter Upptäck de 
vanligaste arterna i vår närmiljö. 2-3 träffar med fjä-
rilsexpert Kjell Trosell. 

Augusti-september Tema 4: Svamp Lär dig våra vanli-
gaste svampar och matsvampar. 2 träffar med svamp-
expert 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

19/6 HOFORS-TORSÅKER De vilda blommornas dag
Samling kl. 10.00 vid Söderåsen, parkering intill Klap-
perstensleden. Vandring på ungefär 2 km, medtag fika!
19/6 NORDANSTIG Vilda blommornas dag vid Sågud-
den Bergsjö. Samarbete med GÄBS. Se hemsidan.

19/6 EDSBYN kl 14.Betesmarker för biologisk mångfald. 
Först i slalombacken som ska betas av får i år och sen 
hemma hos Stefan Olander på Skalens fäbod. Sam-
arr med Fäbodbrukarföreningen och Biosfärsområde 
Voxnadalen.

26/6 SANDVIKEN Blomstervandring i herrgårdspar-
ken Bl. a vill vi se om vit och blårapunkeln slagit ut. 
Samling vid Gamla Stenhuset, Gästrike-Hammarby kl. 
14.00-ca kl.17. Samarr med GÄBS, G:a Stenhuset och 
Studiefrämjandet. Ta med fika och stadiga skor. Guider 
Inga-Greta Andersson och Lotta Delin, 070-354 94 89

Juli NORDANSTIG Slåtter Rigberg Datum bestäms sen.

2/7 SÖDERHAMN Botanisk vandring i Linnés anda 
Vi besöker en fantastiskt vacker hagmark i Kungsgår-
den, Norrala, som Linné besökte år 1732. Efteråt går vi 
genom en lummig bäckravin 
utmed Norralaån. En diametralt 
motsatt naturmiljö. Samling vid 
P söder om bron kl 13. Christina 
Åström 070-202 47 32.    

9/7 SÖDERHAMN ”Sluttnings-
myren” i Trönö Tillsammans med GÄBS besöker vi 
myren där nio arter av orkidéer är hittade Samling 
vid P mittemot Trönö nya kyrka kl.13.00. Stövlar är 
obligatoriskt. Ta med fika.Om tiden tillåter besöker vi 
en närliggande lokal med riklig förekomst av ringlav.  
Anmälan och info: Alf Pallin 070–247 44 20 alt. Pär 
Hedwall, 070-287 96 56
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Utgivningsplan:

Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, vårt studieförbund.

Manusstopp 1 aug 15 okt

Utgivning 6 sept 18 nov

Med stöd från:

Natursnokarna i Falun
5 juni – Tema: Arter 
Vilka arter av djur och växter känner du igen? Vi lär 
oss några fler arter, leker och gör naturbingo. Du kan 
också ta Naturfalken! Ta med eget 
fika! 

11/9 Tema: Smådjur
Vi letar efter de riktigt små djuren 
vi nästan aldrig ser. Vi lär oss vad 
de heter, ritar av dem, leker och 
gör ett bingo. Ta med eget fika, 
men vi och humlan bjuder på 
blåbärskaka! 

Vi träffas ovanför P till Rottneby Naturreservat kl. 
10.00 och håller på till kl. 12.00. 
Välkomna! Eva Bååth-Holmqvist, 070-681 19 49

Riksföreningens aktiviteter
Kampanjerna Låt skogen leva och Fossilförbud 2030 
fortsätter
18/5-11/9 Kampanj Val 2022.
6/9 Digital snok-info för nyfikna

Se www.naturskyddsforeningen.se

29/7 BOLLNÄS Naturnatt med nattfjärilar Samling kl. 
20.30 på P vid Bollnäs simhall. Vi tittar på nattinsekter 
som vi med hjälp av lampor lockat till oss. Inställt vid 
regnväder. Kjell Trosell, 070-650 76 14 eller Per-Erik 
Modd  073-055 31 90

7/8 VOXNADALEN Ängens dag Mer information kom-
mer i sociala medier. Jennie Forsblom 070-191 21 11

7/8 BOLLNÄS Slåtter vid Blixts i Nordsjö utanför Vall-
sta. Vi börjar kl. 08.00. Medtag egna liar och räfsor om 
ni har, annars finns det räfsor att låna. Vi bjuder på 
lättare förtäring, men ta även med egen matsäck Är du 
osäker på vägen ring Per-Erik Modd 073-055 31 90.

13/8 SÖDERHAMN Ängsaktivitet vid Tannåsens torp-
Samling kl.10.00 vid Trönö C på andra sidan vägen 
mittemot kyrkan. Ta med utrustning om ni har, räfsor, 
lie och rejäl matsäck. Samarbete med Trönö hem-
bygdsförening. Christina Åström 070-202 47 32 eller 
Alf Pallin 070-247 44 20

13/8 GÄVLE Slåtter Storåkersbacken på Iggön. Se 
facebook eller vår hemsida.

13/8 BOLLNÄS Slåtterdag på Onbacken tillsammans 
med Bollnäs kommun. För info se kommunens evene-
mangskalender och bollnas.naturskyddsforeningen.se

27/8 SÖDERHAMN Skogsgruppen Gävleborg besöker 
tillsammans med GÄBS Bässeravinen i Enånger och 
tittar på svampar, lavar m.m. Samling P mitt emot 
Pizzerian i Kungsgården, Norrala kl. 10.00. Ta med fika 
och stövlar. Anmälan och info: Alf 070–247 44 20

28/8 LJUSDAL Partiutfrågning om miljö och klimat 
Kl 12-14. Vi bjuder på lunchsmörgås och dryck. Plats: 
Rovdjurscentrum De 5 Stora. Obligatorisk föranmälan 
senast 25/8: nortunagard@gmail.com

1/9 GÄVLE Valdebatt 
mellan partierna 
i Gävle kommun-
fullmäktige kl 18 på 
Musikhuset.

3/9 SÖDERHAMN Svamputflykt med samling kl. 13.00 
på långtids-P vid Resecentrum. Christina Åström, 070-
202 47 32 eller Alf Pallin, 070-247 44 20

4/9 VOXNADALEN Svamputflykt. Mer info kommer i 
sociala medier. Jennie Forsblom: 070-191 21 11 

4/9 VOXNADALEN Rovfågelspaning vid Sässman med 
Bollnäs fågelklubb. Samling vid Knåda Sport i Knåda 
kl.9.00 alt. vid Circle K i Bollnäs kl. 8.25. Per-Erik 073-
055 31 90. Ledare: Anders Delander 073-841 33 13

10/9 HOFORS-TORSÅKER Skogsutflykt - mossor och 
lavar. Samling kl. 10.00 vid Söderåsen, P intill Klapper-
stensleden,.Guide Nicklas Gustavsson. Ta med fika!


