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Här får du inte bara lära dig om tassavtryck utan 
även vad du kan uppleva i rovdjurens spårlöpor, 
om deras jaktförsök och revirmarkeringar.

Planen är teorikväll fredag och praktisk spårning 
lördag, men det beror förstås på väderförhållan-
dena. Mer info och anmälan via webb och FB 
senast 25 januari. Info: Lillian 070-273 91 55.

Ledare: Emil V Nilsson, Rovdjursföreningen 
Uppsala, emil.nilsson@rovdjur.se

Livet i våra vatten - hur gynnar vi det?
3 december, Studiefrämjandet i Söderhamn
 

Välkommen till en heldag där vi lär oss mer om 
de vatten som omger oss och låter oss inspireras 
genom att ta del av goda exempel samtidigt som 
vi får veta hur berörda myndigheter jobbar.

  

Vårt livgivande vatten. Foto: Jenny Olsson
 

Den biologiska mångfalden i vatten glöms ofta 
bort då den inte är lika lätt att se, men den finns 
där redo att upptäckas. 

Föredragshållare under dagen är bl.a. Emil Kraft 
marinbiolog från Länsstyrelsen Gävleborg, Lars 
Ljunggren vattenhjälte från Sportfiskarna och 
Maria Elfving vattensamordnare från Vattenmyn-
digheten för Bottenhavets vattendistrikt.

Program och anmälningslänk, se Gävleborgs 
webb och FB. Kostnadsfritt, lunch och fika.  
Anmälan senast 20 november via webb eller FB. 
Mer info: Jenny 070-29 21 636

Naturen och föreningen behöver dig! 

Din insats är viktig. Svara gärna på vår enkät 
längst bak i bladet och/eller uppmaningen t h.

Vi vill ha dig! 

Vi som är föreningsaktiva möter inte alltför sällan 
engagerade människor som likväl inte tror att 
de kan göra nytta inom föreningen. Det stämmer 
inte. Vi kan alla göra nytta på olika sätt utifrån 
våra egna förutsättningar. Mångfalden av bak-
grunder och erfarenheter berikar. Var skogs-
mullen, baristan, den ständiga sekreteraren, flyg-
bladsutdelaren, naturfotografen, innovatören eller 
något helt annat. 

Nu är det kanske viktigare än någonsin att inte 
förlora hoppet och känna sig som en del av en 
positiv förändringskraft. Hör av dig till oss så 
hjälps vi åt att hitta det rätta uppdraget just för 
dig! kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 
eller Jenny 070-292 16 36



Biosfärområde Voxnadalen
2019 utsåg UNESCO Voxnadalen till biosfärområde, 
en del i ett världsomspännande nätverk med uppgift 
att bidra till FNs Globala mål för hållbar utveckling, 
Agenda 2030. Genom samverkan mellan olika intres-
senter (däribland Naturskyddsföreningen Gävleborg) 
arbetar man för att tillvarata områdets natur- och kul-
turmiljövärden, utveckla en sociokulturellt och ekolo-
giskt hållbar samhällsutveckling och stödja forskning 
och lärande inom hållbar utveckling.

Tre områden är i fokus:  
* Levande vatten
* Ett öppet och levande landskap 
 *Skogen som hållbar resurs

Man arbetar i projektet Rivers of Life för att återställa 
vattendrag, för att bevara artrik flora har man bland 
mycket annat tagit initiativ till att släppa kor på bete 
i skidbackar och projektet Mera Hälsingefura syftar 
till ökade kunskaper om hållbart skogsbruk för att öka 
andelen kvalitetsvirke i framtiden. 

I samband med det senare projektet har också en 
ekonomisk förening bildats, Voxkedjan, som samlan-
de organisation för mindre företag inom träförädling 
eller naturturism. Föreningen ska verka för långsik-
tigt hållbara skogsbruksmetoder, gynna framväxt 
av kvalitetsvirke från äldre skogar och säkerställa 
framtida uttag.

Ett nystartat projekt tillsammans med SLU fokuserar 
på frågor som rör förvaltning av skog inom ramen för 
fokusområdet "Skogen som hållbar resurs" och SLUs 
forskningsprojekt ”Landsvägar”. Förutom att främ-
ja kunskapsutveckling är ambitionen att kartlägga 
perspektiv på skogslandskapet och dess olika värden 
för trakten, samskapa framtidsvisioner som främjar 
skogens mångfald av värden och bemöter identifie-
rade risker och utmaningar, samt utforska åtgärder 
och innovationer för att realisera utvecklingen mot de 
visionerna.

Biosfärområde Voxnadalen 
utgör en viktig drivkraft och 
”samverkansmotor” mellan 
olika organisationer i syfte 
att uppnå hållbar utveckling. 
Läs gärna om fler projekt på 
deras hemsida: www.voxna-
dalen.org.

Inga-Lill Carlsson
representerar Naturskydds-
föreningen Gävleborg i 
biosfärområdets styrelse

Boktips
Naturlagen - om naturens rättig-
heter och människans möjlig-
heter (Volante).

Hur skulle det se ut om naturen 
hade egna rättigheter? Om berg, 
hav, floder och skogar betrakta-
des som rättssubjekt och skyd-
dades av lagar, på liknande sätt 
som människan?

Naturlagen tar ett helt nytt grepp om klimatkrisen, 
miljöfrågan och vår planet. I boken argumenterar för-
fattarna för varför naturen borde ha juridiska rättighe-
ter, och visar hur denna idé vinner alltmer utrymme 
– samtidigt som den radikalt utmanar etablerade före-
ställningar om hur världen ser ut, vilka vi människor 
är och vad utveckling innebär. 

Författarna tydliggör hur västerländsk rättsfilosofi 
genom århundraden betraktat naturen som en mot-
ståndare snarare än en medspelare. De beskriver ett 
paradigmskifte, där naturens rättigheter fungerar som 
en bro mellan det samhällssystem vi har idag och en 
helt ny världsbild.

Rättvik har tagit initiativ till en föreläsningsturné 
med Pella Thiel. 

Ett dolt universum - jordens 
okända biologiska mångfald 
(Natur & Kultur). 

Den framstående biologen Alex-
andre Antonelli arbetar i Carl 
von Linnés anda med att kart-
lägga nya arter, deras evolution 
och ekologiska livsvillkor. Större 
delen av alla arter som lever i 
dag är fortfarande okända för 
oss. Fortfarande upptäcker vi 
tiotusentals nya arter varje år.

Den biologiska mångfalden är den mest värdefulla 
tillgång jorden ger oss. Människan skulle inte kunna 
existera utan naturens resurser och uppfinningsrike-
dom.

Ett dolt universum är en bok att fascineras av men 
också att oroas av. Boken avslutas med råd om vad 
läsaren själv kan göra för att skydda mångfalden.

Tusen och 1 art - Om biologisk mångfald och mänsklig 
enfald (Bonnier fakta). Självklart tipsar vi också om 
Naturskyddsföreningens årsbok av Martin Emtenäs: 



Ekohushållare lagar mat från grunden

I Gävle träffas några medlemmar och lär sig mer 
om ekohushållning. Senast mustade de äpplen. 

- Vi har plockat kirskål och nässlor och gjort 
soppa och paj på det, vi har bakat fröknäcke och i 
julas gjorde vi godis och senap, berättar Jan som 
är initiativtagare. Vi träffas hemma hos varandra 
och turas om att lära ut. Behöver jag lägga till att 
vi har väldigt trevligt?

Idén är lätt att ta efter 
på fler orter. Kontakta 
oss om du vill veta 
mer:

Jan 073-813 69 81 , 
Denise 070-646 10 42 
Foto: Jan Östlund

Miljövänliga Veckan - ekofrukost 

Ett tjugotal glada deltagare från framförallt 
Borlänge och Falun, men även från Gävleborg 
träffades en söndag i början av september för 
upptakt inför veckan. De blev peppade av Wiebke 
Steinfeld från Rikskansliet liksom en av ägarin-
norna till Vassbo gårdsbutik och en örtterapeut. 
Självklart bjöds det på Ekofrukost, om än en sen 
sådan. 😊

Svenska ekogårdar har mer mångfald, inga farliga 
kemikalier och ett schysstare liv för djuren. Vad 
vi lägger i kundvagnen spelar roll och sänder vik-
tiga signaler. Eko behövs för landets beredskap 
och är det i längden hållbara.

- När maten blir dyrare är det tufft för ekobön-
derna. Det är viktigt att stötta ekologiskt när man 
kan. Att komplettera med egenplockade bär och 
frukter och baka själv på ekologiskt mjöl kan spa-
ra pengar under tuffa tider.

           Byt till ekofrukost!  Foto: Lillian Lundin

Under själva Miljövänliga Veckan ordnade kret-
sarna i Gävleborg och Dalarna massor av aktivi-
teter. Flera ordnade utställningar på bibliotek och 
kaféer, skrev insändare, bjöd på ekofrukost på sitt 
arbete eller Friskis & Svettis. 
Falun och Gävle samarbetade med högskolorna, 
medan Borlänge ordnade en klädbytardag. Andra 
stod i butiker med provsmakning, infobord och 
quiz. Helt fantastiskt!

Skogsföreläsning och framtidssnack  
19 november kl 13-17, Gamla Elverket i Falun 

* Vad händer i skogsfrågan? Brita Asplund, sak-
kunnig i skogsfrågor på rikskansliet. Möjlighet 
till frågor och diskussion. 

* Tyck till om föreningens Framtidsstrategi
Genom att ha gemensamma mål kan vi bli tydli-
gare och få större genomslag. En riksstyrelse-
ledamot är med och berättar om förslaget och sen 
blir det workshop där du får tycka till!  
Remisstiden är t o m 8 januari och alla medlem-
mar är välkomna med synpunkter via VoteIT. 

Anmälan via formulär på länsförbundens webb 
snarast. Mer info: Lillian 070-273 91 55

Lär känna Rutger  
22 november kl 18.30, digitalt

Med hjälp av Gert Straschewski på rikskansliet 
får du på denna genomgång lära dig mer om 
Rutger, Naturskyddsföreningens medlemsregister 
och aktivitetskalender. Rutger Serrander var en 
av de som grundade Naturskyddsföreningen 1909 
och fått ge namn åt systemet. 

Anmälan via länsförbundens webb snarast.  
Mer info: Jenny 070-292 16 36

Vetenskapens Värld om skogen

Serien "Slaget om skogen" följdes upp av ett 
sevärt program. Sök på www.svtplay.se



Fiske och utematlagning på schemat

Pedagogerna som deltog i fortbildningen ”Mer 
friluftsliv i skolan” fick prova på massor av utom-
huspedagogiska övningar. 

- De fick bland annat prova på att bygga vind-
skydd med något av sinnena bortkopplat, tända 
ljus på olika sätt och gå en promenad om alle-
mansrätten., berättar Lillian Lundin från region-
kansliet som var med på ett hörn. 

I övningen ”Vem har rätt till skogen?” gick dis-
kussionens vågor höga medan skratten ekade 
under de många skojiga lekarna som hjälpte till 
att hålla värmen uppe. 

Fiske vid höstfagra Siljan. Foto: Lillian Lundin

- Fiskarna i Siljan nappade inte direkt, men vi 
hittade flera sländor i vattnet och fick göra mäsk, 
sa fritidspedagog Jonas Helghe från Mora. Att 
laga smarrig utemat stod också på schemat. Kul 
och lärorikt!

Fortbildningen följer läroplanen och är ett samar-
bete mellan Naturskoleföreningen, Naturskydds-
föreningen och Sportfiskarna. Sedan 2009 har har 
föreningarna fortbildat över 7 000 pedagoger i 
över 120 kommuner!

Myr- och skogsbad i Orsa Finnmark

I september anordnade Skogsgruppen Gävleborg 
en inventeringshelg i Orsa Finnmark. Höstens 
färger sprakade och lyste trots ihållande molnig-
het och spridda regnskurar. 

- Detvar fantastiskt vackert med alla myrar, tjär-
nar, lokar och gamla skogar, tyckte Jenny Olsson 
från regionkanliet. Totalt var det 17 stycken från 
både Dalarna och Gävleborg som deltog, vissa 
nybörjare och några gamla skogshjältar som varit 
med många gånger förr.

Några av arterna som deltagarna fick närmre be-
kanta sig med var: garnlav, gränsticka, lappticka, 
lunglav, mörk kolflarnlav, vaddporing, varglav 
och vedflamlav. 
Därtill fick vi se 
orre, björn- och 
tjäderspillning 
samt lyssna till en 
försiktig orrsång. 
Att boende och 
matintag skedde 
i ett Världsarv 
var heller inte fy 
skam.
                                    Lakristmusseron. Foto: Alf Pallin

Fiskarnas Rike - nu som utbildningsmaterial

Ett fint utbildnings-
material kopplat till 
Martin Falklinds 
unika trilogi om äl-
ven, sjön och havet 
finns på https://kun-
skapsmediagroup.
se/k_store_view/fiskarnas-rike-sjon.html

Vargjakten strider mot all vetenskap

All vetenskap pekar på hur viktigt det är att 
komma tillrätta med vargens inavelsgrad. Många 
vargar är så svårt inavlade att en stor del av varg-
hannarna inte längre kan föröka sig. De saknar 
normala testiklar, s k kryptorkism. 

75 vargar, hela 16% av vargpopulationen i Sveri-
ge, ska enligt besluten fällas under licensjakten. 
Långt fler än vad som tidigare tillåtits jakt på. Vi 
behöver invandring och att vargstammen får växa 
sig större – inte mindre. 

- Naturskyddsföreningen värnar om den biologis-
ka mångfalden och är beredda att försvara den 
vid varje tillfälle, säger Mattias Ahlstedt, ordfö-
rande i Dalarna. Därför reserverade vi oss mot 
beslutet om jakt på 14 vargar i länet.

Naturskyddsföreningen Gävleborgs viltvårds-
grupp överklagar beslutet om jakt på 18 vargar. 



Världens längsta blomsteräng 
– Pilotprojekt Västerbergslagen

När engagerade Västerbergslagenskretsen fick 
höra talas om Naturskyddsföreningens nya 
projekt ”Världens längsta blomsteräng” blev 
de genast eld och lågor. Att göra vägkanter till 
blomsterängar kändes som något självklart och 
roligt!

Kretsen har redan sedan några år tillbaka tagit 
sig an en vägsträcka där den värdefulla växtlig-
heten riskerar att konkurreras ut av lupiner. I 
april anmälde kretsen sitt intresse till projektko-
ordinatorn Lydwin och sedan i maj har de varit 
en av pilotkretsarna inom projektet. 

Metoder har stötts och blötts under sommaren 
och hösten samtidigt som Västerbergslagen 
och de andra pilotkretsarna har gjort ren natur-
vårdsnytta t.ex. genom att se till att senarelägga 
klippningen av de värdefulla vägkanterna. 

- Flera vägkanter har tillkommit utöver den ur-
sprungliga och många ovanliga arter har upp-
täckts. Vi har nu totalt 5 km blivande blomste-
räng att se efter under kommande år, säger 
Monika Utter, eldsjäl och ordförande i Natur-
skyddsföreningen Västerbergslagen. 

Bland annat hittades ban-
klint, brudsporre och färg-
kulla vid banan i Skuthamn, 
liksom gott om backnejlika 
och längre bort skogsklocka. 

Dessutom nattvioler efter 
Gubbovägen.

Skogsklocka. Foto: Monika Utter
 

Vid Tuna Hästberg hittades 
fältgentiana, jungfrulin och 
flera orkidéer som skogs-
nycklar. 

Vid Storslätten totalt 157 
arter, bl.a. brudsporre, jung-
fru Marie nycklar, skogs-
nycklar, liten blåklocka och 
fibblor.

Jungfrulin. Foto: Monika Utter

Metoderna ska utvärderas inom projektet och 
göras så användarvänliga som möjligt så att fler 
kan ansluta kommande år. 

Förhoppningsvis kommer 
Västerbergslagen och 
de andra pilotkretsarna 
hjälpa till att locka många 
engagerade att ansluta sig 
till detta projekt. Tillsam-
mans skapar vi världens 
längsta blomsteräng!

Finfin skogsdag med svamptema i Bollnäs

Det blev en härlig Skogsdag i dag under ledning 
av Svamp-klapparna Patrick Björck och Alex Tud-
zarovski. Vi samlades på Bollegården för fika och 
introduktion. Bollegården hade förberett lunchlå-
dor med mycket god mat.

Vi var 35 personer som fick vägledning och tit-
tade runt på Stora Bollebergets naturreservat. Vi 
gjorde en liten runda nere vid Blistermyran och 
hittade några trattkantareller och rödgula trum-
petsvampar som vi kunde jämföra med varandra. 
Vi beundrade också de mäktiga tallarna i pelarsa-
len.

När man vandrar runt och tittar på hur allt sam-
verkar och har så skickliga föreläsare så går det 
inte att röra sig snabbt. De fyra timmarna för-
svann i ett litet kick

Det var roligt att så många visade sitt intresse 
inte bara för svamparter utan även för samban-
den i skogen - de som gör att naturen är som den 
är.

Vi fortsätter att sprida 
kunskap!

Monica Svensson
svampkonsulent 
www.svamp.nu

Alf Pallin, svampexpert från 
Söderhamn, visar upp en 
aprikosspindling.
Foto: Monica Svensson



19/11 DALARNA/GÄVLEBORG Skogsföreläsning 
och remissträff Framtidsstrategin kl.13-17 på 
Gamla Elverket i Falun.

20/11 ORSA Medlemsmöte kl.18.00 i Studiefräm-
jandets lokal, Frelins gränd 18, ingång från Järn-
vägsgatan!

24/11 BORLÄNGE Änglar i musiken - En barock-
kväll Plats och tid: Pingstkyrkan, Wallingatan 22, 
Borlänge kl. 18.00-20.00.

Häng med på Fältbiologernas Dala-läger!
december Orsa eller Idre

Är du mellan 12 och 25 år? Välkommen på detta 
vinterläger! Vi åker längdskidor, spårar och pratar 
rovdjur. 
Mer info: www.faltbiologerna.se och Facebook

26/11 MORA Prylbytardag 
med jultema i Rosa huset 
kl.11-14. Inlämning från kl 
10. Fikaförsälning. Lillian 
070-273 91 55.

4/12 FALUN Adventskaffe kl. 14.00-16.00! Vi finns 
på ängen ovanför P till Rottneby Naturreservat. 
Vi bjuder på fika och ett Rottneby-bingo med 
fina priser. Välkomna! Kontaktperson: Eva Bå-
åth-Holmqvist 070-681 19 49

13/12 BORLÄNGE Lussefika med föredrag: "Vad 
gör en kommunbiolog?" kl.18.00-20.00 i Gam-
melgården, Gammelgårdsvägen 2 i Borlänge. Vi 
samlas för att sammanfatta årets aktiviteter och 
för att träffa alla medlemmar. Vi hälsar också 
speciellt nya medlemmar välkomna. Vi tar gärna 
emot idéer om flera aktiviteter inför 2023. Kon-
taktperson: Börje Eriksson, borje@wingbeats.se 
070-572 57 34

Natursnokar i Falun

29/1 2023 FALUN På vår för-
sta träff för året är temat är 
Spår av djur. Mer info finns 
på Falukretsens hemsida så 
småningom. Kontakt: Eva Bå-
åth Holmqvist 070-681 19 49

Seminarieserie i Gävle:

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



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 Erick-
son 073 035 85 42

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

19/11 GÄVLEBORG/DALARNA Skogsföreläsning 
och remissträff Framtidsstrategin kl.13-17 på 
Gamla Elverket i Falun.

24/11 GÄVLE Gratislunchen -föredrag med There-
se Uddenfeldt kl.18.00-20.00 på Silvanum, Gävle 
Konstcentrum. I samarbete med Omställning 
Gävle. Kostnadsfritt. 

6/12 HOFORS-TORSÅKER Vinterträff med bild-
visning Björkhagsskolan kl. 19.00. Kretsen bjuder 
på kaffe/te samt lussebullar och pepparkakor! De 
som vill visa sina naturbilder från året får 15 min 
vardera.

8/12 NORDANSTIG ”Spettar, korsnäbbar och andra 
stannfåglar” Vad kan en egent-
ligen se för fåglar på vintern 
bortom fågelmatningen i träd-
gården? Kurs, quiz och bildvis-
ning på Harmångers bibliotek 
kl. 19.00. Kontakt: Johan Myhrer, 
070-243 15 33.  
                         Korsnäbb Foto: Daniel Karlsson, Pixabay

11/1 HOFORS-TORSÅKER Föredrag ”Rättvisemärkt 
kaffe” Björkhagsskolan kl. 19.00. 

26/1 2023 GÄVLE Föredrag ”Gállokgruvan, samer-
na och miljön” kl.18.00 på Silvanum, Gävle Konst-
centrum. I samarbete med Omställning Gävle. 
Kostnadsfritt. 

8/2 HOFORS-TORSÅKER Föredrag ”Solceller - en 
investering både för miljön och den egna ekono-
min”. Björkhagsskolan kl. 19.00

Medlemsenkät - med chans att vinna! 

Fyll helst i digitalt via länk på länsförbundens 
webb och Facebook. Annars fyll i, klipp ut, tejpa 
ihop, frankera och skicka till adressen på bak-
sidan alt.stoppa i ett kuvert. 
Fina priser lottas ut bland er som svarar!

1. Är du intresserad av att göra en insats i Natur-
skyddsföreningen?  
Ja     Nej

2. Vad skulle underlätta för dig att bli aktiv?

3. Vilken krets/lokalförening tillhör du? Ange ort.

4. Vilka grupper/områden är du intresserad av?

Skog   Vatten
Rovdjur  Handla Miljövänligt
Mat & jordbruk Ängar
Klimat   Vindkraft
Kemikalier  Natursnokar

5. Vilka kanaler använder du för information 
från/om Naturskyddsföreningen?

Hemsida    Facebook    
Instagram         Youtube
Medlemsblad/program Annan medlem
Kansliet      Annat: 

6.Kommentarer:

Namn    
Tel  
E-post
Ort    Län



Ansv. utgivare: Mattias Ahlstedt mattias.ahlstedt@naturskyddsforeningen.se 
Redaktör & layout: Lillian 070-273 91 55 Kalendariet: Jenny 070-292 16 36
Bidra med material till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 
Utgivningsplan: 

Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, vårt studieförbund.

Manusstopp 22 dec 6 mars 8 maj 7 aug 16 okt

Utgivning 10 feb 17 apr 16 juni 15 sept 24 nov

Med stöd från:

Riksföreningens aktiviteter
10/12 Manifestation för miljöförsvarare
Se www.naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Plats
Kansli Gävle-Dala  för 
Strandgatan 10   frimärke
792 30 Mora

Vi är flitiga i media! 
Vi har förekommit en del i radio senaste tiden då 
reportrar rapporterat från Postkodlotteriets kick-off i 
Romme Alpin när de fick göra naturvårdsnytta tillsam-
mans med engagerade från projektet Världens längsta 
blomsteräng. Naturmorgon intervjuade Lotta Delin 
från slingan i Långängarnas naturreservat medan 
Bengt Ehnström fick prata om aspar. Jenny Olsson på 
regionkansliet berättade glatt om skogsinventerings-
kursen i Radio Gävleborg.

Fortbildningen "Mer friluftsliv i skolan" ledde till två 
fina tidningsartiklar. Orsa skogsgrupps Peter Turander 
hamnade tyvärr i tidningen eftersom en skyddsvärd 
skog som de inventerat avverkats. 

På länsförbundens hemsidor hittar du bland annat 
insändare om: 

* Kommunerna saknar ekomål
* Starta dagen med ekofrukost
* Byt till eko för djurens välmående

41 års kamp mot en liten vattenkraftstation 
Transtrands bespa-
ringsskog har fått till-
stånd till ”ombyggnad 
av Ejforsens kraft-
verk". Det märkliga 
är att det i praktiken 
är ett helt nytt litet 
vattenkraftverk man 
vill bygga. Det kraft-
verk som havererade och revs ut på 70-talet hade inga 
tillstånd och därmed fanns det aldrig rent juridiskt. 
Endast betongfundament återstår (se fotot av Mattias 
Ahlstedt). Hur kan man återuppbygga något som aldrig 
funnits?

Dessutom i det av Miljöbalken skyddade källflödet 
till Västerdalälven, Fulan, som även ligger i ett Natura 
2000-område. Sökanden har inte kunnat visa att de 
har rådighet över bygget eller att det har en positiv 
samhällsnytta. De elcertifikat som man räknade med 
försvann vid förra årsskiftet. Stationen producerar 
bara 3 promille av vad Dalälvens kraftstationer produ-
cerar, d v s en droppe i havet.

Alla(!) instanser förutom sökanden har varit emot 
bygget. Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Kammarkol-
legiet, Malung-Sälens kommun, Älvräddarna, Rädda 
Västerdalälven och självklart också vi (och riksför-
eningen). Trots detta har Mark- och miljödomstolen 
gett dem tillstånd. Vi har överklagat tillsammans med 
Rädda Västerdalälven.

Levande utställning i Långängarnas reservat
Skogsgruppen Sandviken har lagt ner ett intensivt 
ideellt arbete med denna sällsamma utställning. Vid 
sammanlagt 67 stationer visades information om just 
den platsens mossa, svamp etc. 

Besökarna erbjöds en ”höstsallad” av svampar kom-
pletterat med asplöv i olika färger. Aspnästing, , röd-
vedsskinn och grönskålar 
(se bild), kandelabersvamp 
och palmmossa var några av 
arterna. 

- Vi vill uppmärksamma 
människor på hur biologisk 
mångfald fungerar och upp-
mana till en skonsammare 
skogspolitik. 

Äras de som äras bör, 
Lotta Delin och Nils-Gunnar 
Kempe. Foto: Ove Lennström


