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Skogsgruppen Gävleborg bjuder in till inneträff Skogsgruppen Gävleborg bjuder in till inneträff 
Lördagen den 11 mars i BollnäsLördagen den 11 mars i Bollnäs
Träffen inleds med föredrag om aktuella skogs-
skyddsfrågor av Brita Asplund, sakkunnig skog Na-
turskyddsföreningens rikskansli och därefter berättar 
Carina Frost från skogsgrupen om händelseutveck-
ling efter avverkningsanmälan av Nyboberget i Ljusdal. Sedan 
diskuteras verksamheten för 2023 och avslutningsvis visar Alf 
Pallin från skogsgruppen bilder från fjolårets inventeringar. An-
mälan via Naturskyddsföreningen Gävleborgs hemsida, http://
gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se eller Skogsgruppen 
Gävleborgs Facebooksida, https://www.facebook.com/skogs-
gruppengavleborg senast den 6 mars!

Ny i föreningenNy i föreningen 
Vi skickar ut digitala välkomstbrev till alla nya medlemmar. 
Det är dock inte alla medlemmar som vi har en fungerande 
mejladress till, vilket är synd av flera olika skäl. Nedan följer 
därför en förkortning av detta välkomstbrev då vi självklart vill 
välkomna alla nya medlemmar och ge information om fören-
ingen på lokal och regional nivå.

Du ingår i en lokal förening (krets) av Naturskyddsföreningen. 
Kretsarna omfattar generellt sett en kommun. Bor du i Bor-
länge tillhör du således Borlängekretsen. På regionalnivå finns 
det länsförbund vilkas styrelser utses av kretsarna. För dig som 
enskild medlem är länsförbunden framförallt intressanta när 
det kommer till deras nätverk inom specifika ämnesområden 
såsom rovdjur, skog och vatten. Du kan läsa mer om dessa via 
respektive länsförbunds hemsida. Följ gärna Dalarna och/eller 
Gävleborg på Facebook och Instagram också.

Naturskyddsföreningens interna forum finns på:
www.naturkontakt.se Här kan du beställa material, diskutera 
och utbyta idéer m.m. Du registrerar dig med ditt medlem-
snummer som finns på baksidan av Sveriges Natur. 

Länsförbundet i Dalarna och Gävleborg delar ett regionalt 
kansli, vi som jobbar där heter Lillian Lundin och Jenny Olsson. 
Varmt välkommen och tveka inte att höra av dig om du vill 
bidra med något, alltifrån kaffekokning till affischering eller 
anordnande av klädbytardag.

Meddela gärna din e-postadress till:
medlem@naturskyddsforeningen.se

Föreningsdag om engagemang och ledarskapFöreningsdag om engagemang och ledarskap
Lördagen den 18 februari i GävleLördagen den 18 februari i Gävle
Inspiration och påfyllnad för alla som är intresserade av ideellt 
engagemang. Välkommen oavsett om du tillhör en grupp, en 
styrelse, är eller vill bli engagerad medlem!

"Konsten att göra skillnad och må bra 
under tiden" med Lisa Moraeus 

Få guidning till ett engagemang med själ 
och hjärta, som låter människor komma 
till sin rätt. Du får både verktyg och tid för 
reflektion. 
* Drivkrafter och motivation för ideellt 
engagemang 
* Konsten att skapa en varm och modig 
kultur i gruppen 
* Att förstå och stötta gruppens utveck-
ling över tid

Lisa Moraeus har egen bakgrund som ideell ledare och dess-
utom mångårig erfarenhet av att coacha och utbilda i ideella 
organisationer. I boken ”Brinna! Att göra skillnad som ledare i 
en ideell organisation” har hon samlat sina bästa råd och tips. 
Anmälan senast 15 februari via: 
http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se

För frågor kontakta: Lillian Lundin, 070-273 91 55

Digital studiecirkel i kommunikationDigital studiecirkel i kommunikation
Startdatum 22 februari kl.18.30-21.00 Startdatum 22 februari kl.18.30-21.00 
Nästkommande studieträffar hålls förslagsvis 1, 8 samt 15 mars 
samma tid, men kan regleras i viss mån efter deltagarnas önske-
mål. Lär dig mer om pressmeddelanden, insändare, debattartik-
lar, webb, sociala medier och lite om filmning. Du får också dela 
kunskap med andra kommunikationsintresserade.
Vi behöver bli bättre på kommunikation och marknadsföring. 
När vi själva kan hantera de vanligaste kommunikationskana-
lerna berikar det vårt engagemang och gör att vi själva kan äga 
våra frågor. Vi ses en kväll i veckan under fyra veckor med olika 
teman för varje träff. Cirkelledare är verksamhetsutvecklare 
Jenny Olsson. Anmälan görs via Studiefrämjandets hemsida. 
Länk och mer information hittar ni via Gävleborgs hemsida, 
http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se 

För frågor kontakta: Jenny Olsson, 070-292 16 36

Lisa Moraeus, 
foto: Mathias Grate



ÅrskrönikaÅrskrönika

Med värme kan vi minnas det fina som har skett i vår region un-
der året som har gått. Ej att förglömma att 2022 heller inte förde 
med sig samma restriktioner som året innan och att vi därför 
åter kunde ses fysiskt. Här lyfter vi några av fjolårets guldkorn 
från föreningen inom vår region.

I maj anordnades det Skogs- och Rikskonferens i Mora då hela 
Naturskyddsföreningen från rikets alla hörn hade möjlighet att 
mötas, diskutera och njuta av Dalarnas fantastiska natur. Det var 
lite av ett eldprov för Mora- och Orsakretsen liksom Dalarnas 
länsförbund, vilka var värdar för arrangemangen. Det lyckades 
de dock utmärkt med, vilket också firades i efterhand.

En vecka efter konferenserna var det dags för den biologiska 
mångfaldens dag som 2022 firade 5 år och det gjorde den 
med bravur då det slogs rekord i antal aktiviteter som anord-
nades ute i landet för att uppmärksamma dagen, hela 270 
stycken! I vår region arrangerades det aktiviteter i Avesta, 
Borlänge, Falun, Leksand, Ljusdal, Malung-Sälen, Orsa, Söder-
hamn, Vansbro och Västerbergslagen.

Riksföreningens projekt ”Världens längsta blomsteräng” lan-
serades under året och tre kretsar från regionen agerade som 
pilotkretsar, identifierade lämpliga vägkanter, såg till att de 
inte slogs för tidigt, letade främmande växtarter och eventu-
ellt tog bort sådana samt satte upp informationsskyltar. Det 
var Avesta, Gävle och Västerbergslagen som gjorde denna 
fina insats. Inför kommande år är det meningen att alla kretsar 
som vill ska kunna haka på. Här får således alla andra kretsar i 
regionen en vänskaplig uppmuntrande puff att i år adoptera 
en vägkant eller två.

Naturvård och biologisk mångfald får nog sägas vara hjärte-
frågor i Gävle-Dala regionen och många fina insatser görs ute 
bland kretsarna. All den slåtter som bedrivs är ett bra exempel 
på detta. I Orsakretsen bedrivs slåtter på hela 13 ängar, en 
otrolig insats med tanke på att det handlar om att slå hög 
växtlighet med lie.

Under hösten arrangerades ett antal svamputflykter på olika 
håll i regionen och kanske särskilt utmärkande var den som 
arrangerades i Bollnäs, ”Exklusiv skogsdag med Svamp-klapp” 
tillsammans med grundarna av den omåttligt populära Face-
booksidan Svamp-klapp, Patrick Björck och Alex Tudzarovski. 
Initiativtagare var Monica Svensson som också är svampkon-
sulent tillika ledamot i Bollnäskretsen. 

Daniel Ekblom, foto: Carl Alexander Lindman Brandticka, foto: Monica Svensson

Slåtter i Orsa, foto: Peter Turander

Under Rikskonferensen delades Naturskyddsföreningens he-
dersutmärkelse, Silverfalken, ut. De som får denna har utmärkt 
sig för sitt hängivna och oförtrytliga engagemang. 2022 fick Na-
turskyddsföreningen Gävleborgs alldeles egen Daniel Ekblom, 
rovdjurens ständige beskyddare, en Silverfalk!

Rikskonferensen summeras innan avslut av Johanna Sandahl, 
Lillian Lundin och Karin Lexen. foto: Jenny Olsson



Skogsgruppen Gävleborg har också varit flitiga under det 
gångna året, under våren genomfördes utbildningssatsning-
en ”Upptäck gammelskogen i Gävleborg” tillsammans med 
Skydda skogen och Studiefrämjandet, vilken bestod av två 
digitala utbildningsträffar och två skogsdagar i fält. I slutet av 
september var det därtill inventeringshelg i Orsa Finnmark, 
vilket lockade deltagare från både Dalarna och Gävleborg.

Det går inte att framhäva 
2022 som ett lyckat år för den 
biologiska mångfalden och 
kommande generationer. Ser 
vi till vårt eget land har vi det 
efter valet värre än på länge när 
Miljödepartementet nedmon-
teras och budgeten för skydd 
av natur sågas med fotknölarna. 
Med allt detta i åtanke kan vi 
ändå minnas året som har gått 
med värme och se ljusglimtarna 
i mörkret för att sedan fortsätta 
kämpa vidare. Tillsammans är vi 
starka!

Jenny Olsson, 
Verksamhetsutvecklare regionkansli Gävle-Dala

Rapport från liekurs på Tannåsen i Trönö, SöderhamnRapport från liekurs på Tannåsen i Trönö, Söderhamn
Söderhamnskretsen ordnade en liekurs vid torpet Tannåsen i 
Trönö under sommaren 2022. Med hjälp av länsstyrelsen, genom 
Anders S Johansson, som stod för kostnaden för läraren Patrick 
Glamsjö, kunde 12 anmälda deltagare lära sig konsten att använ-
da en knacklie.

Flera av deltagarna hade slagit med en vanlig lie förut och det 
märktes att det fanns viss rutin att svinga lien, vilket inte skiljer 
sig åt från att slå med en traditionell lie. Det som är annorlunda 
är sättet att hålla den vass. Och oj så vass! Man behöver inte slä-
pa med sig en slipsten som är nog så tung 
och inte helt lätt att hantera på rätt sätt. I 
stället knackar man ut eggen på liebladet 
över ett litet städ. Det är inte så stort och 
tungt utan är fullt möjligt att ta med sig till 
olika platser. Det krävs dock även här trä-
ning för att tekniken att få det riktigt vasst 
ska sitta. Stålet i själva lien har en annan 
kvalité än i den typ av lie vi traditionellt an-
vänt i Sverige. Det går inte att knacka eggen 
på en sådan lie vass. Den måste slipas.

Christina Åström,
Ordförande Naturskyddsföreningen Söderhamn

Gammeltallskog vid Stapeltjärn i Orsa, foto: Peter Turander

Lieknackning, foto: 
Christina Åström

Slåtter, 
foto: Christina Åström

Vacker myrmark i Orsa Finnmark, foto: Jenny Olsson

Den sista oktober arrangerade Dalarna en givande Rovdjurs-
konferens tillsammans med naturum Dalarna och i början 
av december arrangerade Gävleborg i sin tur en vattenkon-
ferens, vilken även den var uppskattad. Under vattenkonfe-
rensen deltog bl.a. Bernt Moberg, vilken ägnat decennier åt 
livet i Testeboån, ett av Sveriges sista laxvatten. För det fina 
arbetet erhöll han Naturskyddsföreningen Gävleborgs Miljö- 
och Naturpris 2022. 

Bernt Moberg märker fisk, foto: Jenny Olsson

När det gäller skog är de ideella insatserna imponerande och 
otaliga, vilket är tur då läget i den svenska skogen är akut. 
Stjärnsunds skogsgrupp har inventerat mängder av knärot-
sskogar inom Dalarnas län och framförallt Hedemora kommun 
med omnejd. Skogsgruppen har hjälpt Dalarnas länsförbund 
att överklaga en mängd dispensärenden där länsstyrelsen be-
viljat undantag från artskyddsförordningen för att knärotssko-
gar ska kunna avverkas. Stjärnsunds skogsgrupp fick också 
Dalarnas miljöpris 2022 för sina ovärderliga insatser. Orsas 
skogsgrupp har i sin tur gjort en enorm inventeringssatsning 
under 2021–2022, vilken mynnade ut i en fantastisk rapport 
med titeln ”De sista skyddsvärda naturskogarna i Orsa”. Rap-
porten går fortfarande att ladda ned via länsförbundets och 
Orsakretsens hemsida.



De här naturupplevelserna finns tillgängliga ute i vardagsna-
turen för de flesta av oss. Jag känner att jag fått vara med om 
något speciellt trots att jag inte fick se lodjuret. Att få snöspåra 
djur är inget mindre än en fantastisk naturupplevelse. Den tred-
je till fjärde februari höll jag i en spårkurs för nybörjare där de 
fick lära sig grunderna i rovdjursspårning. Jag hoppas att jag har 
hjälpt fler att kunna få sådana här fantastiska naturupplevelser.

Emil V Nilsson, rovdjursspårare, Uppsala, 
emil.nilsson@rovdjur.se

Rovdjur - Skogarnas majestäterRovdjur - Skogarnas majestäter
I höstas anordnade Dalarna en rovdjurskonferens i Leksand på 
naturum Dalarna/ Siljansnäs. Det blev en fantastiskt kunskaps-
späckad konferens om bland annat rovdjursläget i Dalarna, 
forskning om den fascinerande järven, historik i vargfrågan, hur 
vi kan påverka i viltförvaltningsdelegationen och att vi konkret 
kan hjälpa till att sätta upp rovdjursavvisande stängsel hos 
djurägare. Merparten av presentationerna går att ta del av via 
Dalarnas hemsida. http://dalarna.naturskyddsforeningen.se

Vi står upp för rovdjuren - Vi står upp för rovdjuren - 
En viktig del av den biologiska mångfalden!En viktig del av den biologiska mångfalden!
Under hösten 2022 överklagade både Dalarna och Gävleborg 
årets licensjakt på varg, vilket dock inte rönte någon framgång. 
Daniel Ekblom som är aktiv i Viltvårdsgruppen i Gävleborg har 
under ett flertal år överklagat beslut om skydds- och licensjakt 
och i ett flertal fall i samtliga domstolsinstanser. Det har varit 
ett krävande och i de flesta fall ett fruktlöst arbete, detta trots 
att Sverige lyder under europeisk lagstiftning och undertecknat 
internationella överenskommelser om bevarandet om biologisk 
mångfald. Det är för oss som ser till vetenskapen och värnar 
livskraftiga ekosystem obegripligt hur beslut som dessa kan 
fattas gång efter annan. Samtliga av Sveriges större rovdjur är 
rödlistade och vargen bedöms som starkt hotad.

Det är inte alldeles lätt att stå upp för rovdjuren alla gånger då 
motståndet är starkt och hatiskt och utgår från egenintressen 
och känslomässiga argument istället för sakliga och vetenskap-
ligt underbyggda sådana. Likväl har vi inte för avsikt att ge upp. 
Vill vi överhuvudtaget behålla några livskraftiga ekosystem 
måste vi acceptera att rovdjuren utgör en naturlig och viktig del 
av dem. 

Jenny Olsson,
Verksamhetsutvecklare regionkansli Gävle-Dala

Rovdjursspårning - En fantastisk naturupplevelse!Rovdjursspårning - En fantastisk naturupplevelse!

Det ligger trettio centimeter nysnö på marken när jag börjar 
skida ut över den djupfrysta myren. En korp ropar långt borta. 
Kylan biter och iskristallerna i luften fyller himlen av pastellfär-
gade nyanser, från grönt till rosa och ljusblått.

Som biolog har jag fått lära mig om hur de olika organismer är 
beroende av varandra. De bygger upp det levande, pulserande 
nätverk som vi kallar ekosystem där också människan är en del. 
Varje individ av varje art påverkar ekosystemet. Att äta andra 
djur är en viktig del av rovdjurens funktion, men också att hålla 
växtätarna på sin vakt. Genom att hitta och följa djurens spår 
hoppas jag få kunna ta del av vad de har gjort utan att störa. 
Om jag har tur kanske jag hittar rester av rovdjurens måltid.

Jag skidar längs en gammal vinterväg där traktens bönder tog 
ut ved förr i tiden. Ett rådjur har använt det gamla skidspåret 
som transportväg. När det har lämnat skidspåret har det tagit 
stora språng i lössnön. Har det blivit skrämt?

Jag fortsätter några hundra meter framåt och ser hur det kom-
mer en spårlöpa från höger. Det har rasat ner snö i spåret, men 
går ändå att se att det är avtryck av stora tassar med fyra tår. 
Jag tar fram tumstocken och mäter tassen till ungefär nio cen-
timeter. Det kan vara lodjur eller varg, jag vågar inte bestämma 
mig än. Plötsligt ropar en korp till betydligt närmare.

Jag följer spåret baklänges in under några granar. Där ser jag 
tassavtryck som påminner lite om våra fingertoppar. En tå är 
längst fram i spåret. Baktassarna har en mellanfotsdyna som ser 
ut som ett ”m”. Det är ett lodjur som gått här och av korparnas 
ljud att döma så ligger det ett byte i närheten. Kan det vara ett 
dött rådjur?

Om nätterna rör sig lodjuren i de områden där människor rör 
sig under dagen. Att lodjur äter rådjur är en viktig del av deras 
roll i ekosystemet. Rådjuren måste förbli på sin vakt så länge 
det finns lodjur i markerna, annars slutar de som lodjursmat. De 
mest vaksamma och snabbaste rådjuren klarar sig som regel.

Mycket riktigt, efter att jag skidat ytterligare femtio meter hittar 
jag ett rådjurskadaver. Det är många olika djur som håller sig 
framme och försöker få en smakbit. Jag ser spår av räv och 
mård, men även spår 
av en stor fågel, kanske 
kungsörn eller havsörn?

Foto: Anders Friström
Emil V Nilsson, 
Foto: Erica Torninger



Information från NatursnokarnaInformation från Natursnokarna
Vill du få barn att upptäcka naturen? Bli Natursnoksledare! 
Under våren 2023 erbjuder vi:
Snok 1 - grundutbildning för Natursnoksledare
Snok 2 - påbyggnad för den som gått Snok 1 samt snokat 
minst en termin.

Vi har utvecklat vår grundutbildning, Snok 1, som är samman-
lagt två dagar. Den är nu uppdelad på två tillfällen. Första 
tillfället sker digitalt, via Teams. Då bekantar vi oss med vad 
som finns på Natursnokarnas hemsida och medlemssidan 
Naturkontakt, ger verktyg i hur en kan planera både för en hel 
termin och för enskilda träffar, diskuterar ledarskap i Naturs-
nokarna och leker tillsammans. Andra tillfället sker utomhus. 
Innehåll är bland annat:
- Att lära in arter
- Att samarbeta
- Att göra upp eld
- Att använda våra sinnen 

Inom varje tema gör vi övningar, leker lekar och testar utrust-
ning. Tonvikt ligger på att få med sig många lekar/övningar 
som är lätta att göra med sin egen grupp. På utbildningen får 
deltagarna hjälp, verktyg och material för att starta och driva 
en grupp samt planera och genomföra natursnoksträffar.

Vårens utbildningsdatum är: 
1/41/4 kl.10.00 - 14.00, Snok 1 - digital via Teams (del 1 av 2)
15/415/4 kl. 10.00 - 14.00, Snok 1 - digital via Teams (del 1 av 2)
22/4 22/4 kl.10.00 – kl.16.00, Snok 1 - Kristianstad naturum Vattenri-
ke (del 2 av 2)
6/56/5 kl.10.00 – kl.16.00 Snok 1 - Luleå (del 2 av 2)

Kostnad för utbildningarnaKostnad för utbildningarna
Snok 1: 500 kr, då ingår både del 1 och del 2
Material och kurslitteratur ingår i kostnaden. Reseersättning 
utgår för resor med tåg eller buss. Deltagarna står för boende 
och lunch själva. 

Snok 2: 850 kr
Mat, logi och kursmaterial ingår.
Reseersättning utgår för resor med tåg eller buss.

10/5 kl.18.00 - 20.00! Introträff - Om att ha en snokgrupp i sin 
krets
Informationsträff för dig som sitter i en krets- eller länsför-
bundsstyrelse och vill veta mer om Natursnokarna.
Här får du tips på hur ni kan starta en natursnoksverksamhet 
och redskap för att kunna stötta dina befintliga snokledare.

Studiefrämjandet tipsarStudiefrämjandet tipsar
Koloniträdgårdsförbundet är en av våra 
19 medlemsorganisationer. På deras 
hemsida finns kunskap och många bra 
tips.
Du kan ta del av deras webbinarer även i efterhand: 
https://kolonitradgardsforbundet.se/webbinarier/
Tips på två bra studiematerial som har tagits fram i samarbete 
med Koloniträdgårdsförbundet: 
"Skörda regnvatten" och 
"Invasiva främmande växter"
Intresserad av att träffas kring 
dessa studiematerial? Hör av 
dig till din kontaktperson på 
Studiefrämjandet! https://www.
studieframjandet.se/

Ni har väl inte missat folkbildningsprojektet Rikare Ni har väl inte missat folkbildningsprojektet Rikare 
Trädgård?Trädgård?
I vintertid kan det vara härligt att tänka på kommande 
växtsäsong, planera och drömma sig bort. Även om inte alla är 
intresserade av eller har tillgång till en trädgård eller kolonilott 
rör det sig ändå om en stor del av befolkningen. Om fler av dessa 
verkar för en ökad biologisk mångfald har mycket vunnits. På 
projektets hemsida, www.rikaretradgard.se står det att: "Det 
finns en enorm potential gömd i Sveriges många hårdklippta 
gräsmattor. Med en större förståelse för och hänsyn till djuren 
i närnaturen kan odlare dessutom få gratis hjälp från små 
trädgårdsarbetare. Det är verkligen insatser där alla blir vinnare."

Rikare Trädgård är ett samarbetsprojekt mellan flera olika 
intresseorganisationer såsom Fritidsodlingens Riksorganisation, 
Natursidan och Studiefrämjandet. Projektets hemsida är 
en guldgruva för de som önskar inspiration och tips för att 
skapa just en (art)rikare trädgård. Det har anordnats ett flertal 
intressanta webbinarium i projektets regi och de går fortfarande 
att ta del av via dess hemsida. Vad sägs om: 
* Samla fröer och odla vilda växter med Cassandra Hallman, 
projektkoordinator inom Naturskyddsföreningens projekt 
"Världens längsta blomsteräng"

* Så anlägger du en äng med ingen mindre än ledarskribenten 
och rovdjursspåraren Emil V. Nilsson, som arbetar för Svenska 
Botaniska Föreningen

* GardenR:s bästa trädgårdshacks med dess grundare Filip 
Johansson

* Experten om spindlar i trädgården med Kajsa Mellbrand 
som utöver sin expertis är en spindelinfluencer och har skapat 
Facebookgruppen "Spindelnätet"!



Vår 2023 BORLÄNGE/FALUN Föreläsningsserie med Högskolan 
Dalarna. Kontaktperson: Börje Eriksson, borje@wingbeats.se 
070-572 57 34

7/2 AVESTA ”Vad händer med Sveriges skogar?” Leif Öster, 
entreprenör i skog och turism. Biblioteket i Avesta kl. 18.30!

16/2 MORA Årsmöte med fika på Mora Kulturhus & bibliotek 
kl. 17.00! Föreläsning om vattenhushållning med Henrik Bodin 
kl. 18.30! Kontaktperson: Gustaf, 070-764 55 22

22/2 Digital kommunikationskurs med fyra träffar startar. Se 
artikel och http://dalarna.naturskyddsforeningen.se

9/3 VÄSTERBERGSLAGEN Årsmöte på Gammelgården i Ludvika 
kl. 18! Bildvisning av Jan-Olov Brask, fika och årsmötesförhand-
lingar, välkomna! Kontaktperson: Monika Utter, 070-581 34 60

14/3 GAGNEF Årsmöte i bystugan Gagnefsbyn kl. 19, bildvisning 
och fika! Kontaktperson: Pelle Florell 070-328 23 83

23/3 MORA "Problemet med resurser och grön omställning", 
föreläsning med Arne Müller på Mora Kulturhus & bibliotek 
kl. 18! Kontaktperson: Sonja, 070-241 42 68

26/3 AVESTA Årsmöte kl. 16 i ABF:s lokaler i Avesta! Kl. 15 är det 
föredrag om projekt Vitryggig hackspett med Linda Petersson, 
sakkunnig och projektansvarig vid Naturskyddsföreningens 
rikskansli.

27/3 FALUN Årsmöte kl. 18.00 i Studiefrämjandets lokaler på 
Magasinsgatan 27!

18/4 AVESTA ”Nationella omprövningen av vattenkraftens miljö-
villkor” föredrag av Henrik Thomke, Nedre Dalälvens intresseför-
ening, Biblioteket i Avesta kl. 18.30!

23/4 DALARNA Länsstämma i Avesta! Anmälan senast 15 april, se 
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se

Natursnokarna i FalunNatursnokarna i Falun
29 januari Tema: Spår av djur29 januari Tema: Spår av djur
Vilka djur är ute och rör sig på 
vintern? Vi ser om de har gjort några 
spår på snön. Fågelmatningen be-
höver också fyllas på. Beroende på vädret åker vi sedan pulka 
eller bygger i snön. Vi bjuder alla barn på korv med bröd! Ta 
med pulka om du har!

19 mars Tema: Pyssel i naturen19 mars Tema: Pyssel i naturen
Det finns mycket man kan göra med det man hittar i naturen. 
Vi tillverkar trollspön, kottedjur, prydnader till påskriset m.m. 
Och leker förstås. Ta med eget fika!

23 april Tema: Fåglar23 april Tema: Fåglar
Nu har många flyttfåglar kommit tillbaka till Sverige. Vi kollar 
vilka, hur de ser ut och hur de låter. De som vi ser året runt får 
vara med på en skattjakt. Ta med kikare om du har. Ta också 
med eget fika!

28 maj Tema: Arter28 maj Tema: Arter
Nu börjar blommorna slå ut och insekterna jobbar för fullt. 
Vilka känner du igen? Vi lär oss namnen på några nya. Du kan 
också ta Naturfalken! Ta med eget fika!

Vi träffas kl. 10.00 ovanför P till Rottneby Naturreservat och Vi träffas kl. 10.00 ovanför P till Rottneby Naturreservat och 
håller på till kl. 12.00. håller på till kl. 12.00. 

Välkomna! 

Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-681 19 49

Till minne av Thord Lindkvist i VansbroTill minne av Thord Lindkvist i Vansbro
Det är med sorg vi meddelar att Thord Lindkvist, ledamot i 
Vansbrokretsen tillika Dalarnas länsförbund lämnade jordelivet 
21 november föregående år. Han sörjes närmast av barnen 
Johan, Åsa, Jonathan med familjer. Under begravningen 
representerades föreningen av Monika Utter från länsförbun-
det liksom Gunilla Munters och Bengt Ehnström från Vans-
brokretsen. Monika Utter spelade en låt på fiol och höll ett tal 
som hon inledde med " Naturen förser oss med blommor och 
växter, som har sin växt-och blomningstid och sedan vissnar 
och dör. Så gick det också med vår fina kollega sedan många 
år i distriktsstyrelsen, Thord Lindkvist från Dala-Järna. Efter 
några års sjukdom gick han bort, i vårt tycke alldeles för tidigt." 
Thord blev 71 år gammal.

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

Thord Lindkvist, foto: Lillian Lundin
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GÄVLE Naturvandringar på torsdagar udda veckor 
kl. 10.00. 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 Face-
book Natursnokar i Gävle och Naturskyddsföreningen 
Gävles hemsida. Kontaktperson: Åsa Larsson 
asa.l.larsson@gmail.com

Fortsatta klimataktioner på fredagar kl. 12-13 på Rådhustorget 
tillsammans med Gretas Gamlingar. Därtill fortsatt seminariese-
rie under våren i samarbete med Omställning Gävle. Program 
kommer att finnas på kretsens hemsida & Facebooksida.

18/2 GÄVLEBORG Föreningsdag om engagemang och ledarskap 
med Lisa Moraeus i Gävle. Se artikel och 
http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se

19/2 GÄVLE Fiskarnas Rike, film och föreläsning av Martin 
Falklind på Gasklockorna kl. 18.00-21.00! Köp biljetter på 
https://bit.ly/3HSUFHt Arr. Studiefrämjandet och Sportfiskarna

22/2 Digital kommunikationskurs med fyra träffar startar. Se 
artikel och http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se

11/3 BOLLNÄS Regional skogsträff. Se artikel och 
http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se

16/3 VOXNADALEN Årsmöte kl. 18.30 i Pingstkyrkan i Edsbyn! Vi 
bjuder på smörgås.

19/3 BOLLNÄS Årsmöte kl. 18 Studiefrämjandet i Bollnäs, Vågga-
tan 9. Vi bjuder på kaffe! Välkomna!

19/3 LJUSDAL Årsmöte kl. 12.00-13.30 följt av föreläsning i Stene 
gård. Mer information på kretsens hemsida & Facebooksida.

21/3 VOXNADALEN Kvällsutflykt. Vi lyssnar på kvällens ljud i 
skogen, kanske får vi höra ugglor! Samling Norra Torget i Edsbyn 
kl. 19 Kontaktperson: Hans Jonsson, 070 367 27 09

22/3 GÄVLE Årsmöte kl. 18-20 på Studiefrämjandet, Norra Köp-
mangatan 12, Stora salen!

22/3 SÖDERHAMN Årsmöte med fika och bildvisning av Alf 
Pallin ”Lite svamp, lite natur och naturvård”. Vi ses på Studie-
främjandet, Källgatan 9, kl. 18. Synpunkter på föreningens verk-
samhet kan lämnas till soderhamn@naturskyddsforeningen.se 
eller till kretsens ordförande Christina Åström, 
070-202 47 32. Dokument till årsmötet läggs på kretsens 
hemsida fr.o.m. 15 februari. 

29/4 GÄVLEBORG Länsstämma i Nordanstig! Anmälan senast 
21 april, se http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se

Tips !Tips !
25/3 Emil Jensen på Centralteatern i Gävle! Musik och poesi 
och annat skoj om biologisk mångfald. Biljettlänkar och infor-
mation fås via: www.emiljensen.se

Härlig regional vattenkonferens i Söderhamn!Härlig regional vattenkonferens i Söderhamn!
Vilken härlig vattenkonferens det blev i början av december 
i vackra Söderhamn! Det var ett fullspäckat program då det 
pratades om allt från inventering av Gävleborgs kustområden, 
strömmingsbeståndens alarmerande minskning, gäddfabriker, 
vattendragsrestaureringar, omprövning av vattenkraften, Tes-
teboån – ett av Sveriges sista laxvatten och så fick deltagarna 
sträcka lite extra på sig då vattensamordnaren från Bottenha-
vets vattendistrikt berättade att Gävleborgs kommuner utmär-
ker sig i sitt vattenförvaltningsarbete. Eftersom Bottenhavets 
vattendistrikt är stort och omfattar 31 % av Sveriges landyta 
och därmed en mängd kommuner är visst självberöm befogat. 
Föredragshållare var:

Emil Kraft Marinbiolog Länsstyrelsen Gävleborg

Lars Ljunggren Sportfiskarna Gästrikland

Bernt Moberg entreprenör och ideell inom vattenvård/fiske-
vård

Mia Svedäng Sakkunnig sötvatten Naturskyddsföreningens 
rikskansli

Maria Elfving Vattensamordnare Vattenmyndigheten för Bot-
tenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrland

Foto: Jan Östlund

Ni kan ta del av presentationerna via Gävleborgs hemsida!Ni kan ta del av presentationerna via Gävleborgs hemsida!
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Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, vårt studieförbund.

Manusstopp 6 mars 8 maj 7 aug 16 okt

Utgivning 17 apr 16 juni 15 sept 24 nov

Med stöd från:

Anordna Klädbytardag 2023Anordna Klädbytardag 2023
Vill du bidra till en hållbarare livsstil på ett enkelt och bra sätt? 
Anordna en klädbytardag och ha möjlighet att själv förnya din 
garderob på ett roligt och miljövänligt sätt.

Så här brukar det gå till på ett klädbyte: Så här brukar det gå till på ett klädbyte: 
* Varje person som deltar tar med sig fem eller tio fina och 
fräscha plagg (antalet plagg kan variera lokalt). 
* För varje plagg får hen en biljett som hen kan byta mot ett 
nytt plagg. 
* Det är helt gratis. 
* På en del platser kan plagg lämnas in innan själva 
klädbytardagen. Vad som gäller hos dig/er får du/ni bestämma 
och se till att förmedla lokalt.
* Plagg som ingen väljer skänks till en lokal second hand-butik. 
Ingen får sina kläder tillbaka.

Så här gör du om du vill arrangera en klädbytardag:

1. Bestäm dig vem du vill arrangera klädbytet med. En 
kollega, en kompis, din skolklass, kommunen, din krets 
(Naturskyddsföreningens lokalavdelning) eller kanske på egen 
hand? 

2. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till kladbytardagen@
naturskyddsforeningen.se och berätta var du vill ordna ditt 
klädbyte. Du kan också ringa Jessica Andréason, 073-944 99 10 
om du har frågor. 

3. Nu är det bara att kicka igång! Boka lokal, planera 
marknadsföring, fixa bord och galgar.

4. Beställ gratis affischer, flyers och klädbrickor och annat 
material via Naturskyddsföreningens hemsida,
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fornya-
garderoben-miljovanligt-pa-kladbytardagen/

OBS! OBS! 22 april är det officiella datumet för Klädbytardagen, 
men det går såklart att hålla i den en annan dag om det passar 
bättre.

Riksföreningens kampanjer våren 2023Riksföreningens kampanjer våren 2023
Avskogningskampanj, 20 feb-7 aprilAvskogningskampanj, 20 feb-7 april
Om du vill delta i kampanjen, kontakta organisationsutvecklare 
Anneli Nordling: 
anneli.nordling@naturskyddsforeningen.se

Operation: Rädda bina, 17 april-4 juniOperation: Rädda bina, 17 april-4 juni
Om din krets vill delta i kampanjen, kontakta verksamhetsutveck-
lare Wiebke Steinfeld: 
wiebke.steinfeld@naturskyddsforeningen.se

Pristagare från Medlemsenkäten för 2022Pristagare från Medlemsenkäten för 2022
Stort grattis till:
Stefan Ekdahl, Krylbo
Lina Carlsson, Säter
Anonym, Sandviken
Katharina Widmark, Delsbo
Johan Ekberg, Gävle
Anonym, Gävle

Varmt tack till alla er som under november/december 2022 svara-
de på vår medlemsenkät! Svaren har givit oss många nya insikter 
och trots mycken bearbetning av dessa återstår det fortfarande 
en hel del tankearbete. Eftersom det har varit så värdefullt och 
intressant kommer vi att göra detta igen och då hoppas vi på att 
ännu fler av er kan tänka sig att svara. Det är tack vare dessa svar 
vi kan bli bättre tillsammans!

Klädbytardag i Mora 2022, foto: Lillian Lundin

Nominera miljö- och naturpristagare för 2023!Nominera miljö- och naturpristagare för 2023!
Det är viktigt att fira och uppmärksamma engagerade människor 
som gör nytta för miljö och natur. Att jobba för dessa frågor 
är oftast motigt och det kan många gånger kännas hopplöst. 
Uppmärksamhet och uppskattning från andra kan vara precis 
vad en behöver för att orka kämpa vidare. Både Naturskyddsför-
eningen Dalarna och Gävleborg tar gärna emot medlemmars 
tips på sådana eldsjälar som förtjänar att uppmärksammas. Mejla 
till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se senast den 28 
februari!


