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Gävle-Dala Natur nyhetsbrev   
Detta nyhetsbrev är ett komplement till Gävle-Dala Natur som kommer ut den 8 april. Här tas sådant 
upp som hinner ske innan dess eller sådant som helt enkelt inte fick plats. Läs gärna på respektive 
länsförbunds hemsida, där går det att få en tjuvtitt på Gävle-Dala Natur nr.2.  
 

Kommande aktiviteter 
Planeringsmöte rikskonferensen i Mora 15 mars kl.13.00 
Naturskyddsföreningens rikskonferens hålls i Mora 14–15 maj. Ca 300 deltagare förväntas 
delta. Den 13 maj anordnas en nationell skogskonferens, även den på Moraparken. Mer info 
och anmälan kommer här: https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-
dig/kalender/rikskonferens-2022-mora-2022-05-13/ Säkra ditt boende före 31 mars! 
Vi behöver vara många som hjälps åt! Här kan du anmäla vad du vill hjälpa till med 
https://shorturl.at/uJMY7  
Välkommen till planeringsmöte på Moraparken. Anmälan senast 13 mars till: 
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se eller Lillian, 070-273 91 55 
 
Regional digital valträff 
23 mars kl.18.00 
Syftet med valkampanjen är att lyfta miljöfrågorna och föreningens 
förslag, höja partiernas miljöambitioner och guida väljare. 
Huvudfrågorna är klimat och skog. Fokus på denna träff är på 
regionalt arbete inför valet.  
Anmälan senast 21 mars via: https://shorturl.at/kCM56  

Läs mer på: https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/val-2022/ (kräver 

inloggning) 
 

Global manifestation för klimatet 
25 mars 
Fridays for future har sin globala samling. Många kretsar i Gävleborg och Dalarna hakar på 
och anordnar manifestationer på sina respektive orter! 
 

Skogsträff Dalarna 
29 mars kl.18.30 IOGT-NTO:s lokal på Skovägen 31, Bjursås 
Vi diskuterar frågor såsom Skogsstyrelsens alla utspel, vad händer? 
Anmälan senast 25 mars via https://shorturl.at/eqFGH  
 

Föreläsning med Sebastian Kirppu 
31 mars kl.19 Naturum Dalarna, Siljansnäs  
Efter Naturskyddsföreningen Leksands årsmöte med start kl.18.00 föreläser Sebastian Kirppu 
om skogen. 
 

Länsstämma Dalarna 
3 april kl.10-00-15.00 Sixten Jernbergs museum i Limedsforsen, Malung-Sälen 
Årsmötesförhandlingar, bildspel och föreläsning om kungsörn av Börje Dahlén, utdelning av 
miljöpriser, rundvandring i muséet. Martin Lindén, riksstyrelserepresentant, är ordförande. 
Anmälan senast 20 mars via: https://tinyurl.com/5yw5yah8 
 

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/lansstamma-dalarna-malung-
salen-2022-04-03/ 
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Föreläsning med Sebastian Kirppu 
7 april kl.18.00 Gävle Stadsbibliotek 
Skogen och dess invånare: ett demokrati- och 
rättighetsperspektiv på skogen och den biologiska 
mångfalden - 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 den som anmält sig senast 5/4 till 
johan.lindman@sensus.se  
 

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-
dig/kalender/forelasning-med-sebastian-kirppu-2022-
04-07/ 
 
Länsstämma Gävleborg 
10 april kl.10.00-12.00 Digitalt 
Ett årsmöte är mer än bara årsmötesförhandlingar och även om det endast är kretsombud 
som får rösta kan det vara intressant även för andra att delta. Innan mötets början kommer 
information ges om riksföreningens projekt ”Världens längsta blomsteräng” av den nya 
regionala koordinatorn för mellersta och norra Sverige, vid mötets slut blir det prisutdelning. 
Dessutom deltar riksstyrelseledamoten Emma Andersson, som också är årsmötesordförande. 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/lansstamma-gavleborg-2022-
04-10/  
 

Anmälan senast den 8 april via: https://tinyurl.com/2u6pczjw 
 
Upptäck gammelskogen i Gävleborg 
Vill du lära dig mer om skogens ekologi och struktur? Hur skogen fungerar som ekosystem? 
Då är detta kursen för dig. Samarrangemang med Skydda skogen. Anmäl dig till en, flera eller 
alla kurstillfällen. Kostnadsfritt! OBS! Max antal deltagare för kurserna i fält är 20 st.! 
 

Skogens ekologi, Amanda Tas 220426 kl.18.30-20.30 
Anmälan senast 24 april via: https://shorturl.at/mnsO6  
 

Skyddsformer och lagstiftning, Leif Öster och Per Jiborn 220503 kl.18.30-20.30 
Anmälan senast 1 maj via: https://shorturl.at/hrwAJ  
 

Skogskurs med Helena Björnström 220507 
kl.10-16 i Gävle 
Samling: Konserthuset i Gävle kl.10.00, ta med 
matsäck för en heldag. Anmälan senast 3 maj 
via: https://shorturl.at/iFMPS  
 
Skogskurs med Sebastian Kirppu 220611 
kl.10-16 i Ljusdal 
Samling: Harsa kl.10.00, ta med matsäck för en 
heldag. 
Anmälan senast 8 juni via: 
https://shorturl.at/beksB  
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Artiklar 
 

Överklagan licensjakt efter varg i Skrottmyren 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/01/05/overklagan-licensjakt-efter-varg-i-
skrottmyren/ 
 

Hitta ut finalist i ”Årets naturvägledning” 
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-
naturvagledning/naturvagledare/mot-nagra-naturvagledare/lillian-lundin/ 
 

Debattsvar: Ekologisk mat/odling är bättre för miljön 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/01/31/debattsvar-ekologisk-mat-odling-ar-
battre-for-miljon/ 
 

Remissvar Dalarnas länstransportplan 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/02/01/remissvar-dalarnas-lanstransportplan/ 
 

Kampen för framtida generationer fortsätter! – Ingen utvinning av metangas i 
Siljansringen 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/02/19/kampen-for-framtida-generationer-
fortsatter-ingen-utvinning-av-metangas-i-siljansringen/ 
 

Falska nyheter – ”När licensjakt stoppas minskar acceptansen för varg” 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/02/10/falska-nyheter-nar-licensjakt-
stoppas-minskar-acceptansen-for-varg/ 
 

Debattartikel ”Vargjakt löser inga problem” 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/02/11/debattartikel-vargjakt-loser-inga-
problem/ 
 

Efterlängtat med mer naturhänsyn i skogen 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/02/21/efterlangtat-med-mer-naturhansyn-i-
skogen/?fbclid=IwAR1Rjmj3g8PveGnzb8Lx1QSszC4dcWdJRulw9s6WBo60hvA5pKCpgQ_X
D7g 
Vill du göra skillnad tillsammans med oss i Naturskyddsföreningen Gävleborg? – Nu 
söker vi fler aktiva! 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/02/25/vill-du-gora-skillnad-tillsammans-
med-oss-i-naturskyddsforeningen-gavleborg-nu-soker-vi-fler-aktiva/ 
 

Licensjakt på lodjur – Debattartikel tillsammans med Rovdjursföreningen Gävleborg 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/02/28/lodjursjakt/ 
 

Rapporter 
 

Fartrusiga 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/01/28/fartrusiga-tidernas-fartfest-och-var-
fossilfria-framtid/ 
 

Skogsträff 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/02/08/lyckad-skogstraff-trots-irl-
abstinens/ 
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Rapporter forts. 
 

Lär dig GPS-programmet QGIS 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/02/18/rapport-fran-grundkursen-i-q-gis/ 
 

Omprövning av vattenkraft 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/03/05/omprovning-av-
vattenkraften-i-sverige/ 
 

 
Lär dig lägga in arter i Artportalen 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/03/07/lar-
dig-lagga-in-arter-i-artportalen-ta-del-av-erland-lindblads-
pedagogiska-instruktioner/ 

 

Kretsaktiviteter 
 

DALARNA 
15/3 GAGNEF Kl.19.00 Årsmöte Gagnefsbyns bystuga, förutom de sedvanliga 
årsmötesförhandlingarna blir det bildvisning med motiv från vår härliga natur. Fika ingår! 
Kontaktperson: Pelle Florell, 070-328 23 83 
 

16/3 ORSA Årsmöte kl.19.00 Åke Kjellmert om insekter, blommor m.m. Styrelsen informerar 
om aktuella frågor. Frukt- och dryckpaus och därefter årsmötesförhandlingar! 
 

17/3 VANSBRO Årsmöte i Hulåns Ordenshus, Dala Järna kl.18.00! Efter årsmötet blir det 
föreläsning om solceller med energirådgivaren Niklas Andersson och solcellsföretagare Arne 
Andersson. 
 

20/3 GAGNEF Vårsöndag i Gråbuan, samling kl.9.00 vid Dalviks kvarn, Djurås alt. Rhodos, 
Mockfjärd kl.9.10. Vi besöker den stora fäboden Gråbuan norr om Mockfjärd och spanar 
fåglar. Kontaktperson: Pelle Florell, 070-328 23 83 
 

22/3 RÄTTVIK Årsmöte kl.18.30-20.30 i Rättviks församlingshem med sedvanliga 
årsmötesförhandlingar, fika och bildspel om Gundåsmoren, som skulle exploateras för 
ytterligare vindkraft i Rättvik. Alla är välkomna! 
 

23/3 MALUNG-SÄLEN Årsmöte kl.18.00 i IOGT-lokalen, Dalagatan i Malung, sedvanliga 
förhandlingar. OBS! Vi bjuder på fika. Lars och Anna från Malungsfors berättar om hur det är 
att vara ekobönder. Mats Nordhag berättar och visar bilder på växter. 
 

20/3 ORSA Skidutflykt på Koppången väster om riksväg 45, samling på Willys parkering 
kl.10.00. Heldag! Ta med matsäck. Kontakt: Peter Turander, 076-671 08 19 och Bengt 
Oldhammer, 070-334 33 82 
 

23/3 BORLÄNGE Nyfiken på skog? - Skogskväll för medlemmar kl.18.00, Info om våra 
skogar, hur de brukas, signalarter, skogen som kolfälla m.m. ”Gyllbergens skogsrike” 
presenteras. Hur kan vi skydda och bevara skogen? Hur går vi vidare? Medverkande: 
Amanda Tas för Skydda skogen per länk, vi, Borlänge kommun, Niklas Trogen Stora Enso 
skog.  På Fornby Folkhögskola, Storstugan. Frukt i pausen! 
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Kretsaktiviteter forts. 
 

DALARNA 
24/3 FALUN Årsmöte kl.18.00-20.00 i Studiefrämjandets lokal på Magasinsgatan! Mötet blir 
ett hybridmöte och det går bra att delta via Zoom, anslut i sådant fall 10 min i förväg. 
24/3 ORSA Ugglekväll, samling på Willys parkering kl.18.30. Ta med fika samt varma kläder 
och skor. Kontakt: jonas.brus@outlook.com tel. 0250-55 27 21 
 

26/3 ORSA EARTH HOUR Kl.19.00 Klimatmanifestation i samarbete med kommunens 
energirådgivare Annika Persson. Plats: Djurvik Skattungsjön. Släck ner elen hemma mellan 
kl.20.30-21.30 och anmäl att du gör det på www.wwf.se Kontakt: Birgitta Blomberg Quintino, 
076-786 21 50 
 

26/3 MORA Klädbytardagen, Mora Folkhögskola kl.11.00-14.00! Inlämning sker även den 24 
och 25 mars kl.16.00-18.00. Max 10 kuponger. Fika. Kontakt: Berit Zetterqvist, 070-646 89 67 
 

28/3 BORLÄNGE Årsmöte för kretsen på Gammelgården kl.18.00, avslutas med föredrag, 
"Från Dalarnas ängsmarker under 15 år", av Anders Janols 
 

30/3 BORLÄNGE Tunabygdens Fågelklubb startar på nytt sin tradition med Fornbykväll för 
allmänheten kl.18.30 vid Fornby folkhögskola, "Naturvård i Borlänge kommun" om bl.a. 
våtmarker är bra för klimatet och fåglarna. Kommunens Plan-och Markkontor medverkar. 
Information från länsstyrelsen. Fågelklubben presenterar några fågellokaler. Kontaktperson: 
Lars-Erik Nilsson, 070-303 19 05 
 

3/4 GAGNEF Vårfågelspaning, samling vid ICA Gagnefshallen kl.9.00! Det är lika härligt varje 
vår när vårfåglarna kommer tillbaka. Vart vi åker denna morgon beror hur långt våren kommit 
och dagens väder. Kontaktperson: Åke Tidigs, 076-824 73 29 
 

3/4 DALARNA Länsstämma kl.10-00-15.00 i Sixten Jernbergs museum i Limedsforsen, 
Malung-Sälen! Anmälan senast 20 mars via: https://tinyurl.com/5yw5yah8 
 

5/4 MORA Meningen med landet Föreläsning av David Jonstad kl.18.00 på Mora Bibliotek & 
Kulturhus I samarbete med Siljansbygdens Trädgårdssällskap och Naturskyddsföreningen 
Orsa Kontaktperson: Sonja Viklund, 070-241 42 68  
 

8/4 – ca 15/6 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 “Middagskompassen och mat sista gången. Max 6 deltagare! För anmälan eller 
om du har frågor kontakta: 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 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: Ragnar Nyberg, 070-540 
62 96 
 

24/4 AVESTA Årsmöte kl.15.00 i ABF:s lokaler i Avesta! Innan årsmötet berättar Kalle Hedin 
om Färnebofjärdens nationalpark. Årsmötesförhandlingarna börjar ungefär kl.16.00. 
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Mars-april MALUNG-SÄLEN Ugglelyssning, smsa Bertil Helmersson på 070-320 70 61 om du 
vill vara med. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÄVLEBORG 
GÄVLE Naturvandringar på torsdagar udda veckor kl.10. Anmälan och mer 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 Naturskyddsföreningen Gävles hemsida. 
Kontaktperson: Åsa Larsson asa.l.larsson@gmail.com 
 

15/3 VOXNADALEN Årsmöte och filmvisning kl.18.30 Godtemplargården i Alfta, Följ med 
filmaren Göran Emerius ut på strövtåg i Voxnadalens natur under ett årsvarv. 
 

16/3 HOFORS-TORSÅKER Rapportering i Artportalen, Björkhagsskolan kl.19.00 OBS! 
Anmälan senast 11 mars! 
 

18/3 VOXNADALEN Ugglekväll - Vi åker ut för att lyssna efter ugglor. Samling vid Norra torget 
i Edsbyn kl.20.00. På grund av Corona blir det ingen samåkning utan vi åker i egen bil. Har du 
frågor? Ring Hans Jonsson, 070-367 27 09 
 

18/3 NORDANSTIG Ugglevandring för allmänheten. Samling ICA Starks Harmånger kl. 19.00! 
 

23/3 SÖDERHAMN Årsmöte kl.18.30 på Studiefrämjandet, efter årsmötet bjuder kretsen på 
fika och bildvisning av Anita Östlund under rubriken “Mina bilder från naturen, månad för 
månad, under ett år.” 
 

RÄTTVIK 
8/5 RÄTTVIK – Fågeltornens dag & Glisstjärnsdagen. Samling vid Glisstjärns fågeltorn 
kl.9.00. Kontaktperson Christer Larsen, 070-306 46 19 
15/5 RÄTTVIK – Fågelskådningens dag! Samling på Torget kl.7.00 för avfärd till Bingsjö, 
alternativt vid parkeringen vid fågeltornet kl.7.30.  
Kontaktperson: Christer Larsen, 070-306 46 19 
4/6 RÄTTVIK – Naturnatta, vi planerar för en utflykt till Broboberget, alternativt 
Lannaberget. Mer information kommer senare.  
19/6 RÄTTVIK – De Vilda Blommornas dag – Vi gör en rundvandring i kalkbrotten vid 
Solberga och tittar på blodnycklar och andra blommor. Guide är som vanligt Gunnar 
Hagelin. Samling kl.10.30 vid infarten till själva kalkbrottet (se skylt vid väg 301).  
Kontaktperson: Katrin Lohed-Söderman, 070-514 74 80 
RÄTTVIK Strax efter midsommar - Lupinrensning längs Bingsjövägen. Information om dag, 
klockslag och samlingspunkt 
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23/3 SANDVIKEN Årsmöte kl.18.00 på Berglunds bageri i Kungsgården, innan mötets början 
berättar Sara Wennerqvist om sin verksamhet och visar foton. Kretsen bjuder på fika. 
Årsmötesförhandlingarna börjar kl.19.00. 
 

23/3 HOFORS-TORSÅKER Rapportering i Artportalen Björkhagsskolan kl.19.00, OBS! 
Anmälan senast 11 mars! 
 

24/3 SÖDERHAMN tipsar om ugglekväll med Fågelklubben i Söderhamn! Klubben bjuder in 
till utflykt för att lyssna på ugglornas magiska rop. Följ med! Man kan ha tur att få höra 
berguven och kattugglan ropa. Samling vid resecentrum kl.19.00. OBS! Samåkning är ej 
möjlig. För information ring Lars Henningsson, 070-699 89 31 
 

26/3 VOXNADALEN Klädbytardag - Vi planerar att ha en klädbytardag i Edsbyn, tid och plats 
meddelas senare på sociala medier och via affischering!  
Kontaktperson: Jennie, 070-191 21 11 
 

27/3 BOLLNÄS Årsmöte kl. 18.00 Studiefrämjandet i Bollnäs, Våggatan 9 
 

27/3 LJUSDAL Årsmöte kl. 13.00 Condis Bar & kök, Järvsö, kretsen bjuder på tårta och 
kaffe/te! 
 

27/3 NORDANSTIG 27/3 Årsmöte Lönnbergskyrkan Bergsjö kl.17.00. 
 

6/4 GÄVLE Seminarieserie av Omställning Gävle i samarbete med kretsen och ABF, andra 
föredragshållaren är Gunnar Rundgren, “Ett hållbart livsmedelssystem” kl.18.00-19.00 i Gävle 
konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle 
 

7/4 GÄVLEBORG Naturens rättigheter och biologisk mångfald i Sverige, digital föreläsning 
med Sebastian Kirppu, inventerare och talesperson för Naturskogen och dess invånare, 
kl.18.00 Kostnadsfritt. Ett samarrangemang mellan Diskrimineringsbyrån Gävleborg och 
Naturskyddsföreningen Gävleborg. Anmälan till johan.lindman@sensus.se senast den 5/4! 
 

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 rödlistade vedsvampen Vintertagging, som indikerar höga biologiska 
värden i skogen. Vi går på en stig över själva berget bestående av hällmarker och följer en 
skogsbilväg tillbaka till bilarna. Sträckan är 6–6,5 km. Guide på turen är Alf Pallin. Samling 
kl.10 Trönö centrum, mitt emot kyrkan. Andra sidan vägen från kyrkan räknat. Kontakt: 
Christina Åström 070-202 47 32 eller Alf Pallin 070-247 44 20 
 

10/4 GÄVLEBORG Digital länsstämma kl.10-12! Anmälan senast den 8 april via: 
https://tinyurl.com/2u6pczjw  
 

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

 
 
 
 

Hylströmmen, Voxnan, fotograf: Kjell-Åke Fredriksson 
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Den biologiska mångfaldens dag den 22 maj 
Den biologiska mångfalden dag firar fem år i år! Håll dig uppdaterad om 
förberedelserna via Facebooksidan: https://www.facebook.com/biomfdag eller 
hemsidan: https://www.biomfdag.se/  
 

Om du, din krets eller någon annan planerar att arrangera något dagen till ära, 
glöm inte att rapportera in det på hemsidan. Det blir en härlig upplevelse att få 

se alla fina initiativ samlade.        

 

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

LJUSDAL Fira Biologiska mångfaldens dag! 
22/5 LJUSDAL Den biologiska mångfaldens dag - Naturskyddsföreningen Ljusdal visar 
byggda bon för pollinerare, berättar om ängens blomster och örter, kretsen har ett 
informationstält. Samarrangemang med Svenska kyrkan/Järvsö församling för att 
uppmärksamma Den biologiska mångfaldens dag, start med mässa i Järvsö kyrka kl.11.00, 
därefter kyrkkaffe följt av aktiviteter kopplade till ängar och pollinerare. Kostnadsfritt, 
ingen föranmälan krävs. 
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Riksföreningens aktiviteter 

MARS 
 

Kampanj Låt skogen leva 
17/3 Lansering av ny skogsrapport, ”Låt skogen leva – Ett hållbart nyttjande av den svenska 
skogen” Besök Naturskyddsföreningens Rikskansli eller delta digitalt. Anmälan sker via: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/rapportlansering-lat-skogen-
leva/?fbclid=IwAR0Nj538UKmbgcJ22JlFfg1eskZud5AmMXSre_uTEIK9-52uQIfjfP8IFKU 
 

12/3 eller 16/3 Riksupptakt Miljövänliga veckan "Byt till eko" och Operation: Rädda bina, digital 
Anmälan sker via: 
 

https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/anmalan-upptakt-miljavanliga-veckan-123-
och-163 
 
26/3 Klädbytardagen 
 

Dialoger Framtidsstrategin - Se Välkommen på digitala träffar om Naturskyddsföreningens 
framtidsstrategi – Riksföreningen - Alla med start kl.18.30: 
 

21 mars Miljökloka människor i hållbara samhällen 
30 mars Livskraftig natur i skog och mark 
 

Anmälan via Naturkontakt: 
https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/valkommen-pa-digitala-traffar-
om-naturskyddsforeningens-framtidsstrategi/ 
 
APRIL 
 

4/4–13/5 Kampanj Operation: Rädda bina 
 
Dialoger Framtidsstrategin - Se Välkommen på digitala träffar om Naturskyddsföreningens 
framtidsstrategi – Riksföreningen - Alla med start kl.18.30: 
 

5 april En stark och inflytelserik organisation 
19 april Livfulla vatten från källa till hav – OBS! Nytt datum 
21 april Ren luft och begränsad klimatpåverkan – OBS! Nytt datum 
 
Anmälan via Naturkontakt: 
https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/valkommen-pa-digitala-traffar-
om-naturskyddsforeningens-framtidsstrategi/ 
 
27/4 Digitalt öppet hus med Rikskansliet 
 
MAJ 
 

13/5 Skogskonferens, Mora 
 

14–15/5 Rikskonferens, tema kommande framtidsstrategi, Mora 
 

15/5 Sista dag att ansöka om valprojektbidrag (ansökningstillfälle tre av tre) 
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