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Naturskyddsföreningen Dalarnas miljöpri-
ser gick i år till Rättviks Viltjour och Ängs-
klockas förskola:

Rättviks Viltjour
Emma Billbäck på Rättviks Viltjour är tillsammans med sin man 
de enda i Dalarna som har rätt att ta hand om skadade vilda 
djur och fåglar. Emma arrangerar och leder också kurser för 
omhändertagande av skadat vilt. Detta gör hon helt ideellt, men 
en stor portion tålamod och ett gott hjärta!

Ängsklockans förskola, Borlänge
En förskola med ett hållbarhetstänk utöver det vanliga. Här får 
barnen sova på fårskinn, leka med leksaker utan farliga kemi-
kalier och äta ekologisk, vegetarisk mat. De hjälper till att odla, 
källsortera och tillverka egna leksaker. Förskolan har dessutom 
många miljömärkta produkter, målar med bivaxfärger och har 
plastbantat. Giftfria barn leka bäst!

Miljösvikarpriset
Malung-Sälens kommun
för att de avverkar nyckelbiotoper och inte ser skogen för 
alla träd! Dessutom kör de med greenwashing då de i annon-
ser framhäver sin gammelskog, som de sedan avverkar. Det 
uppenbara politiska ointresset för att spara kommunens egna 
gammelskogar blir förödande för kommande generationer i 
kommunen.

Och vinnarna är...

Nicklas Gustavsson Foto: Joacim Lindwall Sveriges Radio

Pristagare Dalarna.

Naturskyddsföreningen Gävleborgs natur- 
och miljöpris gick till lavkännaren Nicklas 
Gustavsson med motiveringen:

Nicklas har specialiserat sig på något så litet men betydelsefullt 
som lavar. Han har inventerat lavar lokalt och deltagit i flera 
inventeringar runt om i landet. Han är helt självlärd i ämnet och 
har även varit med i radioprogrammet Naturmorgon och pratat 
om lavar för att höja kunskapen om dem till allmänheten.
Nicklas leder varje sommar en rundtur på en fäbodvall där han 
visar den speciella fäbodfloran som finns där fäboddjur som 
getter, får och fjällkor kontinuerligt betar.
Han håller även föredrag där han berättar och visar egna foton. 
Oftast handlar det om lavar men i vintras höll han föredrag om 
en resa till Nepal som tog en omtumlande vändning när landet 
plötsligt drabbades av omfattande jordbävningar.



Ut och leta gammelskog!

Dalarna. Bakre raden fr v Ulf Jernberg (vice ordf), Mattias Ahlstedt 
(ordf), Pelle Homman (ny). Främre raden fr v Pelle Florell, Monika Utter, 
Margareta Wikström, Kristina Hallin, Gun Kallur (kassör) och 
Gunilla Roos. 

Övriga i länsförbundets styrelse är Fältbiologernas representant Lovisa 
Sundström (ny lilla bilden) samt Johan Hallberg, Karin Stigsdotter, Anni-
ka Varghans, Maja Kling Ek (ny) och Ingela Källén (sekr).

Vi vill också särskilt tacka Kjell Bergkvist och Göran Wilhelmsson som i 
många år varit revisorer för deras engagemang.

Gävleborg. Övre raden fr v Stig Hammarsten (vice ordf), Denise Fahlan-
der (ordf), Mattias Degervall (ej längre i styrelsen), Ann Horn (kassör), 
Hans Levander (suppl). Främre raden Daniel Ekblom, Stefan Persson 
och och Carolina Klüft (riksstyrelsen). Ulla Persson (ny suppl) och Sara 
Bodlund (ny ledamot) på de små bilderna.

750 sidor med många sköna färgfoton, vack-
ra teckningar och kunskapsrika texter för 
varje art. Peter Ståhl har författat och foto-
graferat merparten och Jonas Lundin har 
tecknat. Alf Linderheim och Barbro Risberg 
har också fotat. 340 kr, se www.gavleborgs-
botaniskasallskap.se

Boktips: 
Gästriklands Flora. 

Målet med ”bushresorna” är att ge en ökad medvetenhet om 
betydelsen av att det finns företag med betande djur i byg-
derna. Detta för att bevara ett artrikt och vackert landskap, 
som ger goda förutsättningar för säkra livsmedel, arbetstill-
fällen, bra boendemiljö, turism, rekreation och pollinerande 
insekter.

I stället för att visa hur bra det blir när man restaurerar och 
betar markerna, som man ska, är det nya greppet att visa 
hur illa det blir när djuren har försvunnit. Vi bjuder in poli-
tiker och andra intresserade till en rundresa med buss, med 
stöd av Landsbygdsnätverket www.landsbygdsnatverket.se 

Dalarna: Naturskyddsföreningen, LRF, Fäbodbrukarförening-
en 

Gävleborg: Edsbyn Biosfärskandidat Voxnadalen, kommunen, 
LRF. 20 juni. Anmälan till olle.berglund@ovanaker.se, 0271-
573 47. Bushresan i Ovanåker blir den 20 juni. Anmälan till 
olle.berglund@ovanaker.se, 0271-573 47.

Gävleborg/Uppsala: Gysinge Leader Nedre Dalälven

Mer info om när och var på länsförbundens hemsidor.

På länsstämman i Gävleborg diskuterades frågan om 
engagemang i arbetsgrupper/nätverk kontra kretsstyrelser. 
Stämman avslutades med en mycket trevlig guidning av 
Maths Östberg på Finnskogsmuséet.

På länsstämman i Dalarna antogs en motion om kontinui-
tetsskogsbruk och en ny rovdjurspolicy. Som avslutning hölls 
en guidad tur i Frostbrunnsdalen med hydrologen Torbjörn 
Svensson.

Bushresor visar på igenväxning

Trevliga länsstämmor

Sitter i kraftledningsgatan upp emot Åsberget i Forsa sock-
en med en vidunderlig utsikt över kustslätten nedanför. 
Här har man 180 graders överblick över skogarna, bygder-
na och havet där vid horisonten. 
I ryggen vidtar fäbodskogen och det långa pärlband av höj-
der som reser sig innanför kustslätten. Härifrån blir det så 
tydligt hur människan har omdanat landskapet, det numera 
monotona och täta barrskogsbältet, men också de ljusare 
och lövrika bymiljöerna.
Korna har sedan länge gått hem från skogen och milorna 
slocknat. Skogsindustrin har tagit över och dikterar att 
skogen främst ska producera cellulosa och plank. Nu är 
det pappersbruket i öster som tuggar fiber och släpper sin 
rökplym. 
Efter fikapausen strosar jag vidare genom den gamla 
hällmarkstallskogen med knotiga och lågvuxna furor upp 
emot 400-årsåldern, letar efter den kakifärgade dvärgbägar-
laven och de spetsovala hålen efter praktbaggar i de gamla 
tallågorna i den ljusa sydsidan. 
På några av de äldsta tallarna glimrar den benvita vedsvam-
pen vintertagging till i stamsåren. Här har havets vågor en 
gång haft fritt spelrum, bergen har spolats rena och alla 
dess konturer blivit synliga, hällar, skrevor och klyftor. 
I de djupare klyftorna växer gammal asp och gran, beväxta 
med andra rödlistade arter och i nordsidan står stabbiga 
gammeltallar.
Det händer ännu, men alltmer sällan, att man träffar på 
gammal skog med höga naturvärden, som inte varit känd 
eller registrerad av myndigheterna. På Forsa-bergens 
kalspolade höjder finns fortfarande rätt stora områden med 
sådan skog kvar.  Känner du själv till någon gammal skog 

som du tror har höga naturvärden? Titta på skogsstyrel-
sens karttjänst ”Skogens pärlor” om den finns registrerad, 
rapportera annars till skogs-/länsstyrelsen eller din lokala 
skogsgrupp.
Vi i Naturskyddsföreningen har en viktig och stimulerande 
uppgift i att bevaka de få gammelskogar som fortfarande 
finns kvar. Så – ut och leta gammelskog!

Magnus Andersson, ordförande Hudiksvallsbygdens Natur-
skyddsförening

 En av stämmodeltagarna njuter på Finnskogsmuséet.



Reg. upptakt 1 och 3 sept
Årets Miljövänliga vecka har tema hygienpro-
dukter. Följ med på studiebesök till CCS, en stor 
tillverkare av hygienprodukter i Borlänge, kl 15-
16. Därefter åker vi till Fornby Folkhögskola för 
mat, mer info (fakta och material) om kampan-
jen samt tillverkning av egna produkter.

Debattartikel inför antagandet av en ny livsmedelsstrategi i Sverige: 
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2016/05/04/1552/ 
Monika Utter i Ludvika har även träffat Dalarnas riksdagspolitiker Marie 
Strömkvist (S) som sitter i jordbruksutskottet om strategin.

Den 5-6 oktober anordnar Gävle kommun, Den globala skolan och 
Högskolan Gävle en nationell konferens om barns och ungdomars 
delaktighet och inflytande. 
Anmälan via länk på www.denglobalaskolan.se 
Mer info: ulrika.forsgren@gavle.se 
Vill du vara med i det nationella nätverket om Lärande för hållbar 
utveckling, maila lhunatverket@gmail.com 
Länkar: www.kunskapslänken.nu, www.energifallet.se, http://en.unesco.
org/gap/

Välkomna till ett unikt utbildningstillfälle för både vuxna som barn, amatörer som 
experter. Utgår från Öje i Malung-Sälens kommun, mest till skogar runt Venjan i 
Mora kommun.

Forskningsresan är en årlig inventering av Sveriges sista oskyddade norrländska 
naturskogar, i år i Dalarna. Runt 50 personer med olika åldrar och bakgrund bru-
kar delta. Artkunskaper är inte ett krav, utan vi lär av varandra. I projektet vill vi 
njuta av naturen, hitta arter samt påverka och utmana skogsbolagen, politikerna 
och allmänheten om den rådande synen på skogen. 
Vi vill öka kunskapen om arter och ekologi, samt vikten av utökad naturvård. Vi 
vill att fler skogar skyddas och att storskaligt hyggesbruk avskaffas.
 
Kostnad 500 kr inkl boende och mat.
Max 50 sovplatser på Öje vandrarhem http://www.oje.se/vandrarhem.html 
Inbjudan: http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/forsk-
ningsresan-i-dalarna 
Anmälan senast 25 juni på särskilt formulär: http://bit.ly/24crc2f 
Mer info Johan Moberg 073-807 36 44, johan.mobergs@skyddaskogen.se

25-29 juli

Med gemensamma krafter och kunniga människor som 
såg olika saker hittade vi många sällsynta arter t ex ull-
tickeporing, bombmurkla och grön sköldmossa längs en fin 
bäckravin i Lindefallet. De två sistnämnda är fridlysta.
Läs mer om skogskursen med Sebastian Kirppu på Gävle-
borgs hemsida:
http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se

Skogskurs med Basti

Den vitryggiga hackspetten är en av landets mest hotade fågelarter. 
Naturskyddsföreningen driver sedan många år ett projekt som syftar 
till att återfå en hållbar population av arten. Ett grundläggande villkor 
är då att det skapas en tillräcklig mängd områden som är stora nog 
och har vissa kvaliteter ifråga om andel lövträd och andel död ved. 

Ingenstans finns så stora möjligheter att skapa/återskapa lämpliga re-
vir för vitryggig hackspett som kring Färnebofjärden av Nedre Dalälven. 
Svämskogarna med angränsande delar av västlig taiga är nationalpar-
kens viktigaste miljö för såväl vitryggig hackspett som många andra 
rödlistade arter.  
 
Projektet syftar till återskapa 20 lämpliga revir i så stor utsträckning 
som möjligt.  Arbetet består konkret i att driva på och i möjligaste mån 
samordna olika myndigheters arbete i denna riktning. 

Stickan Holmstedt

10 - 14 aug, Lindsbergs kursgård utanför Falun

Är du 12-25 år och intresserad av miljöfrågor? 
Känner att du inte vet så mycket eller vill för-
djupa dig mer? Är du sugen på att engagera 
dig men vet inte hur eller vill du bygga på dina 
befintliga skillz? Vill du träffa 100 andra mil-
jöintresserade ungdomar från hela Sverige och 
Norge?

På Fältbiologernas sommarläger kommer tre 
hela dagar fyllas med föreläsningar om aktuella 
miljöproblem och workshops om olika sätt att 
engagera sig, såklart varvat med utomhusaktivi-
teter i det härliga sommarvädret. 
Det kommer finnas en mängd aktiviteter att väl-
ja bland både för den totala nybörjaren och mer 
insatta. Självklart står även bastu och sjöbad på 
schemat. Häng med du också! 

Läs mer och anmäl dig på: www.faltbiologerna.
se/kalendarium/faltbiologernas-sommarlager 
Frågor? karolina.lundahl@gmail.com

Projekt vitrygg Färnebofjärden Skolnyhet

Schysst skönhet
Det går bra att ansluta under kvällen när du kan.
Anmälan till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se, 070-
273 91 55, senast 25 aug.
Gävleborg har en upptakt i Gävle 3 sep och räknar med att göra 
en träff i Hälsingland också. Alla är välkomna till de regionala 
upptakter som anordnas.

Minska matsvinnet!

Hellre kvalitet än ökad produktion i 
jordbruket

– Totalt slänger svensken 28 kg fast och 26 kg flytan-
de matavfall i onödan varje år. Detta till ett värde av 
3-6000 kr/år, sa Anita Lundström från Naturvårds-
verket. 
Det är 10 gånger mer effektivt att förebygga mats-
vinn än att t ex producera biogas av matavfallet. 
Ca 80 organisationer samverkar i saMMa för att 
minska matsvinnet i Sverige. Det finns bl a en konsu-
mentundersökning som heter ”Inte jag”.

Lasse Wennman berättade om det fantastiska Mataku-
ten i Gävle som tar hand om mat från butiker och ger 
till behövande. I mars tog de hand om 9 ton(!) mat. 
Dagen avslutades med gruppdiskussioner om konkre-
ta idéer för att minska matsvinnet. 

Dokumentation finns på länsstyrelsen Dalarnas hem-
sida. Läs mer på www.stoppamatsvinnet.nu, 
www.slv.se/matsvinn, 
www.naturvardsverket.se/minskamatsvinnet

9-10 sept, Stjärnsund
Ledare: Bonnie Nilzon. Kostnad: 1500 kr 
http://stjärnsund.nu/e/naturkultur-en-kurs-om-naturvar-
den-och-hyggesfritt-skogsbruk/

Luktticka med angenäm kryddig doft

Kurs om naturvärden och hyggesfritt 
skogsbruk
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21/8 GAGNEF Vandring öster om Tansen Dalviks kvarn, Djurås kl 9.00
Alt. samling: Jerusalem, Mockfjärd. Vi går från Södra Tansbodarna till 
Stockgropen och via Prästbodarna tillbaks till Tansen. 
Total sträcka ca 11 km. Medtag fika till två raster. Åter vid 15-tiden. 
Åke Tidigs 0241-30 456, 076-82 47 329.

20/8 ORSA Skåda nattfjärilar med Felix Fotling. Samling kl 20 vid gamla 
biblioteket. Ledare: Roland Öjeskog tel 070-245 53 75

20/8 GÄVLE Slåtter Storåkersbacken. Ta gärna med egen lie och fika. 
Per Olof Erickson 073-035 85 42 Kl. 10 - 15. 
Samling vid Konserthuset kl. 09.30.

20/8 MORA kl 10-13 Natursnokarna Småkryp i vattnet 
Samling vid kyrkan på Sollerön. Ta med matsäck och stövlar. Kajsa 
Nyhlén Hansson 073-767 09 24

14/8  HANEBO ÄNGSSLÅTTER I STUGUBACKEN
Slåttern börjar vid 8-tiden på morgonen. Du är välkommen när det pas-
sar dig. Ta med mugg för vi bjuder på fika som tack för hjälpen. Ta gärna 
med redskap. Kent 070-350 19 92

14/8 LEKSAND– Lövbrännor och skogsfruar på Draggberget. Samling vid 
Kulturhusets P i Leksand, prel tid kl 10. Åke Tidigs 076-824 73 29.

14/8 VANSBRO & GAGNEF Fäbodvandring Risåsa-Höglinda Samling vid 
Nås kyrka 9 eller Tempo i Björbo 09.30. Alt. Dalviks kvarn, Djurås kl 9, 
Jerusalem, Mockfjärd 9.10, ICA Dala-Floda 9.20. Ledare: Bengt Ehnström 
0281-301 48, 070-422 60 03. Kp: Pelle Florell 0241-61 590.  

14/8 VOXNADALEN SLÅTTER VID VITTSJÖN
Samling kl. 09.30 vid vägskälet i Vittsjön. Medtag redskap och fika. Maths 
070-566 01 68, Per-Erik tel. 073-055 31 90.

ÄLVDALEN Naturum Fulufjället Fladdermuskväll. En fre eller lör i
mitten av aug kl. 21.  

10/8 HANEBO  SLÅTTER I LÖTBODARNA
Kl. 17.28 vid Utigårns fäbodstuga i Lötbodarna efter vägen mot Tönsen, 
Kilafors. Ta gärna med lie, räfsa och/eller högaffel. Välkommen även om 
du inte kan delta i slåttern. Ta med något att dricka ur och något att sitta 
på, alla blir bjudna på fika. Kent  070-350 19 92

7/8 BOLLNÄS SLÅTTER VID BLIXTS i Nordsjö utanför Vallsta. Vi börjar kl. 
8. Medtag egna liar och räfsor om ni har, annars finns det räfsor att låna. 
Även om vi bjuder på lättare förtäring så ta med egen matsäck. Per-Erik, 
tel: 0278-260 89, 073-055 31 90.

6/8 FALUN. Lieslåtter och hässjning Sågsbo, Bjursås. Det bjuds på fika 
och vi instruerar de som vill. Redskap finns att låna, ta med om du har. 
Samling ”posten-P” bakom Rest. Hammars kl 8.30 eller på plats kl 9. 
Start kl 7 för morgonpigga. 0730-39 54 61, 
mattias.ahlstedt@naturskyddsforeningen.se

6/8 LEKSAND Fladdermusexkursion. Samling: Norsbro kl. 22. Sören Sten-
berg 0247-349 93.

7/8 HUDIKSVALL Slåtter på Håsta äng, Ängens dag
Slåtter med räfsning och fika i det gröna. Kom när det passar, fler be-
hövs! Redskap finns. Plats: Håsta äng, Hästhagsv. från kl. 9 till tidig e.m.

6/8 ORSA Skogsutflykt till senaste reservatet Anderåsberget 2 mil norr 
Skattungbyn. Samåkning från gamla biblioteket 09.30 Tag med matsäck. 
Per Ax 070-306 89 77

31/7 GAGNEF Tryssjöbergets naturreservat Dalviks kvarn, Djurås kl 9.00
Alt. samling: Jerusalem, Mockfjärd 9.15. Vi strövar runt i reservatet och 
besöker Tryssjöbodarna och Tryssjön. Åter senast 15.00. Ledare: Åke 
Tidigs 0241-30 456, 076-82 47 329.

30/7 VANSBRO Ängens Dag kl. 15 vid Lisskvarngården i Nås. Vandring, 
slåtter med hästar, lieslåtter och höhässjning. Bengt Ehnström 0281-301 
48, 070-422 60 03

30/7 BORLÄNGE Slåtter av Tures Äng, Tuna-Hästberg Redskap finns att 
låna men om du har egen räfsa och lie så ta gärna med dem. Vi firar 
25-årsjubileum och att ängen med omgivningar blir naturreser vat. Sam-
åkning från Maserhallens P kl 6.30 men det går bra att komma senare till 
Tures Äng också! Kristina Homman 0243-184 84, 072 227 39 61

30/7 HOFORS-TORSÅKER Ängsslåtter Samling vid Östansjö kl 8. Ta med 
fika. Vi håller på som längst till kl 12. Barbro Risberg 076-138 29 00.

25-29 juli Forskningsresan i Venjan. Se artikel.

24/7 NORDANSTIG Ängsslåtter i Rigberg 
Vi slåttar en skogsbacke med skyddsvärd flora. Medtag gärna lie och 
räfsa (men vi kan låna ut till den som saknar). Vi bjuder på fika under 
arbetet och sen på slåtterskaffning. Samling: Vid skolan i Hassela kl 10. 
Ragnar Svensson, 0652- 320 29. 

10/7 LEKSAND Utflykt till Bratomta och Rönnäs slåtteräng. Samling vid 
Kulturhusets P i Leksand för samåkning, prel tid 10. Kerstin Frånberg 
073-71 71 794.

10/7 SÄTER Småkryp Samling vid lekplatsen i Säterdalen kl. 14. Lena 
0225-505 64, Staffan 070-206 40 04

Slåttergille på tio ängar i Orsa

Lör 9 juli Grafskänget Skattungbyn
Tis 12 juli Lundins äng i Stenberg
Lör 16 juli Brändan Åberga
Tis 19 juli Frisks äng Bjus
Lör 23 juli Knutar Einars äng Lindänget
Tis 26 juli Knutargården Hansjö
Lör 30 juli Hällbergs fäbodar
Tis 2 aug Wests äng Kallmora 
Lör 6 aug Ängens dag i Ljotheds fäbodar
Tis 9 aug Hackgården Nederberga
Lör 13 aug Grafskänget Skattungbyn

Slåttern börjar kl 08.00 alla dagar. Vi håller på cirka tre timmar. Du är 
välkommen även om du inte kan komma exakt på klockslaget! Vi bjuds 
på fin gemenskap och gott slåtterfika. Slåtterfrukost serveras vid lör-
dagsslåttern. Ledare:
Roland Öjeskog 070-245 53 75 och Håkan Rundström, 070-665 13 85

3/7 GAGNEF Skeberg och Nålbergs fäbod Djura kyrka kl 10.
Vi startar vandringen från majstången i Backens by 10.30. 
Åter via Nålbergs fäbod. Tillbaka vid 15-tiden. Åke Tidigs 076-82 47 329

3/7 VANSBRO Exkursion vid naturvårdsbränningen vid Stora Snesen. 
Avresa från Dala-Järna station kl. 09. 
Bengt Ehnström 0281-301 48, 070-422 60 03

2/7 ORSA Naturutflykt till skogsreservatet Stopån Samåkning från gamla 
biblioteket 09.30. Tag med matsäck. Jonas Johansson 0250-55 27 21

2/7 ORSA Kurs i lieslåtter på Knutar Einars äng. Vi slår, räfsar och hässjar!
Samling på Lisselhedsvägen (väster om väg 45) kl 8. Redskap, slipning av 
liar och slåtterövningar. Avgift 100 kr. Max 10 deltagare. Ledare: Roland 
Öjeskog 070-245 53 75

2/7 FALUN Lieslåtter på föreningens nya äng i Stadsparken i Falun kl 9. 
Liar och räfsor finns att låna. Vi bjuder på fika! Håll koll på hemsidan om 
vädret. Patric Engfeldt, 070-47 38 493

Juli/Aug HUDIKSVALL Föreläsning Permakultur om stadsnära odling och 
miljövänliga sätt att praktisera detta. Se mer på www.permakultur.se 
Se datum i annons och på vår hemsida.

Början av juli - HANEBO Utflykt till vår blomsteräng i Stugubacken. Maila 
intresse så får du datum etc när tiden närmar sig. Välkomna! kent.t.west-
lund@telia.com 070-350 19 22

29/6 MORA  Blomstervandring Sollerön längs Norrvikens stränder. Sam-
ling Sollerö Kyrka kl 18. Ta med stövlar och matsäck. 
Hans Persson 0250-211 75

26/6 MALUNG – SÄLEN Vandring till Gnupen Samling utanför affären i 
Öje 09. Fika medtages! Bertil Helmersson 070-320 70 61

20/6 MALUNG – SÄLEN Vandring med getterna till Vardsätra sommarbe-
te. Samling sjukstugan i Malung kl 8. Fika medtages! 
Ingela Källén 070-528 40 21

ORSA Naturandakt med Orsa Församling. Samling kl 10.30 vid kyrkan 
för färd till blomsterängen. Efter andakten blomstervandring. Roland 
Öjeskog 070-245 53 75

RÄTTVIK Jutjärnsängen Samling Torget i Rättvik kl 10. Gunnar Hagelin 
0248-421 39

MALUG-SÄLEN Vandring på fäboden Byxångsälen. Samling Lidl-parke-
ringen kl 10. Mats Nordhag 070-206 40 55

GAGNEF Samling Dalviks kvarn, Djurås kl 9. Vandringsledare: Inge Palm-
kvist. Pelle Florell 0241-61 590.

SÄTER Samling Gruvplanen kl. 10. Kontaktperson: Lena 0225-505 64, 
Staffan 070-206 40 04

AVESTA  Vilda blommornas dag vandring. Samling: P på Högbosidan av 
Kyrkobron kl 11.  Ledare Helena Roininen 0226-554 11, 070-681 52 36

FALUN Blomstervandring Mer info kommer.

BORLÄNGE Finnsåsens fd fäbod 15 km SV om Borlänge.  Guide: Anders 
Janols. Ta med eget fika. Samling kl 9.20 vid Maserhallens P för sam-
åkning eller kl 10.00 framför grinden vid skylten ”Skommartjärn” på 
norra (högra) sidan av RV 50 6,2 km mot Ludvika efter avtagsvägen mot 
Idkerberg/Sellnäs. Linnea Hedman 076-807 45 03.

NORDANSTIG Vandring längs Jättendalssjön, med start från Vallen.
Samling: Brandstationen i Jättendal kl 10. 
Ann-Christin Jäderholm, 0652-161 81

OVANÅKER Voxnabruk. Samling Norra Torget Edsbyn kl 13.30. Stefan 
Olander 070-569 26 90

LJUSDAL Golfbanan. Samling Coop Ljusdal P mot järnvägen kl 14. Maj 
Johansson 070-333 63 86, 0651-930 21

SANDVIKEN Vandring till Sjöbergs fäbod. 
Samling P vid ÖB, Vallhov. kl 15. Inga-Greta Andersson 070-354 94 89

SANDVIKEN Vandring i Färnebofjärdens nationalpark. Samling P vid 
Sevedskvarn 3 km S om Gysinge kl 10. Ove Lennström 070-349 09 28

GÄVLE Vandring vid Timmerrännan i Bomhus. Samling Tempoaffären, 
Norelund, Bomhus kl 13. Berit Berglund 073-041 40 38

HOFORS-TORSÅKER I år rundar vi Bysjön. Samling vid Hästbo f.d. järn-
vägsstation kl 10.  Ta med fika. Barbro Risberg 076-138 29 00

De Vilda Blommornas Dag 19/6:

12/6  MALUNG-SÄLEN Fjärilsexkursion 
Lars Pettersson från Lunds Univ. och projektet Svensk Dagfjärilsövervak-
ning håller föredrag i aulan på Malungs folkhögskola 11. Sen tar vi oss ut 
till en fin fjärilsäng. Ingela Källén 070-528 40 21. 

12/6 VANSBRO Invigning av nya vandringsleden samt exkursion. Samling 
kl. 10 vid Nolåkersflotten i Dala-Järna. Jonas Pehrs 070-3740587

12/6  LEKSAND – Utflykt till fågelparadis och naturminne Stora och Lilla 
Kollsjön. Samling Kulturhusets P, prel. tid kl 10:00. 
Åke Tidigs 076-824 73 29.

12/6 GÄVLEBORG/DALARNA ORSA Fäbodkonferens. 
Anmälan http://bit.ly/1TlliRj

11/6 ORSA Skåda dagfjärilar med Felix Fotling. Samling kl 14.00 vid gam-
la biblioteket. Ledare: Roland Öjeskog tel 070-2455375

11/6 MORA Nattsångare Samling vid Kajen kl. 21. 
Lasse Hansson 070-390 31 25

11/6 MORA Familjedag Liljeholmens Bondgård i Våmhus från kl 10. 
Ulf Jernberg  070-176 37 89

Juni till sept kommer NF Sandviken att ha:
Bäverexkursion i Gysinge
Fladdermusexkursion i Högbo
Vattenaktivitet för barn och vuxna

Mer information om tider och plats kommer på vår hemsida och Face-
book.
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9/7 RÄTTVIK Vandring på Lannaberget, Ore skogsrike, med Gunnar 
Hagelin. Samling kl 10 vid Turistbyrån Furudal. Katrin Lohed Söderman 
070-514 74 80.



Gävleborg

Gävle-Dala Natur är Naturskyddsföreningen Gävleborg och Dalarnas medlemsblad. 
Alla Kretsar och medlemmar är varmt välkomna att bidra till tidningens innehåll.
Kontakta Kansliet.
Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, vårt studieförbund.
Ansvarig utgivare:
Denise Fahlander nizanfahlander@gmail.com, 070-646 10 42
Redaktör/Layout:
Elvira Varghans, elviravarghans@gmail.com, 070 -77 99 514

Nästa Gävle-Dala Natur kommer ut ca 9 sept. Manusstopp 12 aug.

Tips andras program i Gävle-Dala området

Fåglar: www.dofnet.se   www.birdlife.se/glof 

Blommor: www.dalafloran.se  www.sbf.c.se/GABS 

Insekter: www.sites.google.com/site/efidov  www.insectifera.se 

Naturum: www.naturumdalarna.se
https://sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-nationalpark/be-
soksinformation/naturum 
 
http://www.sverigesnationalparker.se/park/fulufjallets-nationalpark/be-
soksinformation/naturum/

5-6 okt Nationell konferens Lärande för hållbar utveckling, Gävle. 
Se artikel.

1-9 okt Miljövänliga Veckan, tema hygienprodukter

Prel 23-25 sept Nationell omställningskonferens, Falun bernt-lindberg@
telia.com

22 sept Bilfria dagen www.mobilityweek.eu 

21-22 sept GÄVLE Mer friluftsliv i skolan

17 sept Nationell cykeldag www.naturskyddsforeningen.se/cykeldagen 

14 sept GÄVLE Skogen som klassrum

9-10 sept STJÄRNSUND Kurs hyggesfritt skogsbruk, se artikel.

11/9 LEKSAND Kultur- och historiepromenad längs natursköna Djurån. 
Samling vid Kulturhusets P för samåkning, prel tid kl 10. 
Stina Grönberg 0705-14 84 04.

11/9 BORLÄNGE Svamputflykt  N-NV om Amsberg. Samling kl 9.30 vid 
Maserhallens P eller kl 10. 00 vid avtagsvägen från väg 293 till motor-
stadion i Amsberg (från Borlänge: sväng höger från Rv 70/E16 mitt emot 
Amsbergs bilskrot, sen 300 m till avtagsvägen). Ta med eget fika. 
Anders Janols 070-651 92 13.

10/9 ÄLVDALEN Naturum Fulufjället Geologins dag.

10/9 ORSA  Skördedag Allmogeåkern på Brantudden vid småbåtshamnen
Samling 09. Roland Öjeskog 070-245 53 75

10/9 HUDIKSVALL Svamputflykt
Kom med och lär dig några bra matsvampar! Stövlarna på och fika i 
korgen! Lokal bestäms efter svamptillgång.
Samling på Kattvikskajen kl 10. Magnus Andersson 070-6583756, Owe 
Nygren 0650-155 83

10/9 AVESTA Kommunens föreningsmässa på Folkets Park för alla nyin-
flyttade samt allmänheten. Mer info på Naturskyddsföreningens FB-sida.

4/9 SÄTER Skogsutflykt Samling Gruvplanen kl. 10. Lena 0225-505 64, 
Staffan 070-206 40 04

4/9 ÄLVDALEN Svampens dag kl. 10-17 på Naturum Fulufjället.

3/9 ÄLVDALEN Skymningsvandring kl 20-22. Sagoväsen, eld och musik i 
skogen. Efteråt finns fika att köpa i Björbäckstugan. Naturum Fulufjället 
är öppet hela kvällen. 

3/9 VÄSTERBERGSLAGEN Svampexkursion med Janne Svensson. Samling 
Mossplan kl. 9. Åter ca 13.00. Stövlar och kläder efter väder. Monika 
Utter 0240-375-42 

3/9 HOFORS-TORSÅKER Köpmanmossens naturreservat där vi gör vår 
årliga moss- och lavautflykt under Nicklas Gustavssons ledning. Vi sam-
las vid Lidl i Hofors kl 10, och Handelsbanken i Torsåker kl 10.15. Barbro 
Risberg 076-138 29 00.

3/9 ORSA Svamputflykt. Vi plockar svamp, lär oss några och lagar 
tillsammans en maträtt. Samåkning från gamla biblioteket kl 10. Ta med 
svampkorg, kniv och någon grönsak till rätten. Ledare: Ewa och Leif 
Andersson tel 0250-417 21.

2-4/9 Dalarnas Skördefest www.skordefest-dalarna.se

1/9 Upptakt inför Miljövänliga Veckan med studiebesök på CCS i Bor-
länge. Se artikel.

28/8( Prel.datum) BOLLNÄS NATURENS OCH FLOTTARLEDENS DAG 
vid Flottarkojan i Söräng  kl.12-15. Följ skyltning från Sörängs skola. 
Underhållning vid flottar-kojan och försäljning av fika, mat. Tipsrunda, 
aktiviteter för barnen. Kontakt: Torbjörn 0278-300 19, 070-373 58 18 
eller Per-Erik 073-055 31 90. 

27/8 ORSA Närnaturutflykt  Enåns dalgång Samling vid Gula bron/Ber-
getskolan 10:00.Natur- och kulturupplevelser. Ta gärna med fika. 
Guide: Kristina Lillpers 070-3050524

24/8 MORA Medlemsmingel, Alderängarna
Vi bjuder på mat, fika och trevlig samvaro. Samling vid P längs Älvdals-
vägen kl 18. Läs mer om reservatet på www.moraoutdoor.se 
Lisen Vogt 070-675 44 32

23/8  MALUNG – SÄLEN  Fladdermuskväll
I skymningens ljus letar vi efter fladdermöss tillsammans med Uno Skog. 
Uno tar med ett instrument som gör det möjligt för oss att även höra 
dem!  Samling vid sjukstugan i Malung 20:30. 
Ingela Källén 070-528 40 21

21/8 VÄSTERBERGSLAGEN Utflykt till Sporrberg. Vi tittar efter finnklint 
vid det gamla torpet. Samling vid Mossplan kl.10.00 för samåkning. Ta 
med fika! Monika Utter 0240-375 42 

21/8 HUDIKSVALL Skogsutflykt vid Tolocksjön. Vi besöker en gammal 
skog norr om Tolocksjön, Enånger. Är sensommaren ljum så kan man 
också ta sig ett dopp i Vitsandsviken! Samling vid Vitsandsvikens bad-
plats kl.10, även samåkning från Hudiksvall. Bengt Sättlin 070-539 72 43

21/8 SÄTER Utflykt till Nisshyttan med mat i det fria. Anmälan krävs före 
den 15 aug till Leif 070-588 10 50. Samling vid Gruvplanen kl. 10.00

3/9 GÄVLE Reg. upptakt inför Miljövänliga veckan


