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Nytt år, nytt regionalt kansli och ett
år som ordförande!

SVARA PÅ VÅR MEDLEMSENKÄT
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Förra året blev bl a en skola i Nordanstig finalist. Deras bidrag är näst längst till höger.

Naturskyddsföreningen Gävleborg deltar i en klimatkampanj,
Pol till pol.
- Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om klimathotet och vilka konsekvenser det får för djur och natur, särskilt
vid polerna. Men också att inspirera till att minska sin egen
klimatpåverkan och få nya vanor som ger ett mindre ekologiskt fotavtryck, förklarar Ann Horn, Naturskyddsföreningen
Gävleborg.
Pol till pol är en gemensam kampanj som drivs av den Europeiska Djurparksföreningen. I takt med att isarna på polerna
smälter och havsnivåerna stiger blir livet hårdare för såväl
isbjörnar som pingviner.

SM I FÅGELHOLK FÖR SKOLOR
SM i fågelholk avgörs på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. Den äger rum 26-29 mars 2015 på Stockholmsmässan.
Då röstar mässbesökarna på sin favorit bland finalisterna som
utsetts av en jury. Varje grundskole- eller gymnasieklass kan
delta med en eller flera fågelholkar.
Senast 6 mars ska en digital bild av fågelholken skickas in.
Mer info och tävlingsformulär:
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/det-ardags-sm-i-fagelholk-2015

Med deltagandet i projektet vill vi visa att Naturskyddsföreningen Gävleborg är en aktiv och inflytelserik lokal miljöorganisation som verkar för ett hållbart samhälle. Under hela
kampanjen, som smög igång redan 2014, kan vi nå potentiellt
130 000 personer.
- Det blir utställning, informationsskyltar och tryckt material
som delas ut till besökarna på Rovdjurscentret Järvzoo. Vi
kommer också vid olika tillfällen att vara på plats för att direkt
informera och möta besökarna i parken.

Länsstämman är länsförbundens årsmöte. Här tas beslut om ny
styrelse, 2014 utvärderas och inriktningen för 2015 bestäms.
Dessutom delar vi ut miljöpriser. Värdkretsen brukar också
ordna härliga utflykter för hela familjen.

Informationskampanjen omfattar föredrag och utbildning samt
information på vardagsnära platser runt om i Gävleborg. Du
får gärna hjälpa till! Kontaktperson:

Gävleborg: 11 april i Hofors Hästbo bygdegård, kl 10-16.
Bildvisning: Vår i tjäderskogen med Stig Björk. Promenad
till Bysjön, en fågelsjö, där Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker är delaktig i ett projekt med anläggning av
vandringsled, rastplatser och fågeltorn.

Ann Horn, 070-631 00 25, ann@hazika.se

SVAR PÅ TAL OM SVÄLT
”Ekologiskt - vägen till svält” var rubriken på några SLU-professorers artikel, men de har fått svar på tal. Vi slänger 30%
av maten och 70% av det vi odlar går till djurfoder. 1 miljard
i världen svälter medan 2 miljarder äter för mycket. Om vi
slänger mindre mat, äter mer vegetariskt och fördelar maten
bättre så räcker världens mat. Ekologisk odling ger dessutom
större skördar i många länder i Syd. O-ekologiskt är inte vägen
ur svält. Fortsätt byt till eko!
På resp. länsförbunds hemsida kan du läsa debattartiklar och
insändare av bland andra Anders Munters och P-O Erickson sök på ekologiskt eller mat.

Dalarna: 25 april i Säter, DHR:s lokal ett stenkast från järnvägsstationen, mot Säterdalen.
Se inbjudan och årsmöteshandlingar på resp. länsförbunds
hemsida. Anmälan till kansli Gävle-Dala senast 2 veckor innan.
Kom med i styrelsen!
Vi vill gärna bli fler styrelseledamöter. Kontakta valberedningen om du
har tips eller själv vill förstärka våra team!
Gävleborg:

Lars Igeland 073-820 30 34
Leif Modéer 0247-66 50 87

Dalarna:

Bertil Helmersson 0280-702 50
Mattias Ahlstedt 0730-39 54 61
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Naturskyddsföreningen Gävleborg har överklagat länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på en vargtik i Prästskogen/Haveröreviret i Ljusdals kommun.
- I januari sköts föräldratiken i ett revir i Kroppefjäll, Dalsland.
Meningen var att hanen skulle skjutas. Nu får han ensam ta
hand om de valpar som är kvar och risken att han avviker och
bildar nytt revir är stor. Detta är ett kvitto på att vår överklagan var rätt och befogad då samma sak kan hända i Prästskogen, menar Stefan Persson, ordförande Naturskyddföreningen
i Gävleborg.
- Vi skrev en debattartikel om att licensjakten kan drabba
vargstammen hårt. Det blev heller ingen jakt i varken Dalarna
eller Gävleborg, säger Ulla Magnusson, ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna. Och i vårt remissvar påpekade vi
bland annat att förvaltningsnivåerna för björn och varg ligger
alldeles för nära miniminivåerna.
Enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket ligger lodjursantalet i Sverige nu på 840 stycken, d v s under referensnivån på 870. Det har fått Anders Ekholm att reagera med en
insändare.
På resp. länsförbunds hemsida kan du läsa remissvar, debattartiklar, insändare, överklaganden - sök bara på rovdjur.

Denise Fahlander tittade på skallar, pälsar och tassavtryck av
de stora rovdjuren.

I oktober hölls en kretsträff och utbildningsdag om rovdjur i
Gävleborg.
- Folk argumenterar i rovdjursfrågan utan kunskap! Det ser vi
som ett stort problem, sa Linda Thelin från De 5 stora.
- Dagen var mycket lyckad, tyckte Stefan Persson, länsordförande i Gävleborg. Vi lärde oss mer om rovdjur så vi kan
bemöta allmänhetens frågor och pratade om hur vi kan jobba
tillsammans i länet. Frågorna är mycket infekterade i samhället
idag och det kan vara svårt att bemöta argument, men nu är vi
mycket bättre förberedda. Läs mer på:

http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2014/11/21/
lyckad-rovdjursdag/

MINIMINIVÅER FÖR ROVDJUREN
Naturvårdsverket har satt miniminivåer för antal föryngringar
länsvis:

HAR DU SETT ROVDJUR ELLER SPÅR AV ROVDJUR?
I Skandobs är det möjligt för alla att registrera sina observationer av stora rovdjur i Skandinavien. Ju fler som deltar
och registrerar sina fynd, desto bättre och mer exakta blir
resultaten av inventeringarna. Det bidrar till ökad kunskap om
förekomst och utbredning av dessa arter. Se:
www.skandobs.se

Gävleborg

Dalarna
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- För att nå bra vattenkvalitet i Sveriges vatten behöver vi
hjälpas åt, säger Karin Broman på länsstyrelsen. Din kunskap
kan förbättra vårt åtgärdsprogram så att det leder till effektiva åtgärder i miljön. Vi vill veta vad du vet, du är expert på
ditt vatten!
Fram till den 30 april pågår samråd om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.
Hur tycker att vattenförvaltningen ska genomföras under
2015-2021? Är de föreslagna åtgärderna realistiska? Har ditt
vatten rätt status etc?
Vattenmyndigheten anordnar tillsammans med länsstyrelserna
samrådsmöten för alla som är intresserade av vattenfrågor.
Var med och påverka hur vi ska jobba med vattenförvaltning
under de kommande sex åren! Lokala exempel kommer att
lyftas fram och diskuteras.
Det har redan varit möten i Hudiksvall och Gävle och blir i
Ludvika den 17 februari. Läs mer på:
www.vattenmyndigheten.se

I skrivande stund är det klart att det blir klädbytardagar i Edsbyn, Falun, Mora och Orsa, men det blir säkert på fler ställen
framöver. Det är också fritt fram att själv ordna en klädbytardag. Så här funkar det: Du tar med dig begagnade, men fina
och fräscha plagg (vissa har max 5 plagg). För varje plagg får
du en biljett och kan byta till dig nya plagg. Gratis och roligt!
Läs mer på:
www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen

Barn i Sverige har i genomsnitt mer än 500 leksaker vilket är
ett tecken på de ohållbara konsumtionsmönster som vi överför
till våra barn. Många av leksakerna innehåller dessutom farliga
kemikalier.
I Edsbyn och Bollnäs kommuner erbjuder BORAB, Retoy och
biblioteken regelbundna leksaksbytesaktiviteter. Barnen får
praktisera hållbar konsumtion och lära sig mer om barnkonventionen.
14 februari - Edsbyn - ”Kärlekslabb” Skapa en leksak som
sprider kärlek
14 mars – Bollnäs m.fl. tillfällen under våren
- Framtiden behöver en generation som är mer medveten och
som kan se sambandet mellan det egna handlandet och andras
livsvillkor, säger Linda Jonsson på BORAB. En generation som
konsumerar på ett mer hållbart sätt och som visar solidaritet
med sina medmänniskor och med naturen, både lokalt och
globalt.
Lite kul att veta:
Totalt har barnen under våren 2014 bytt 710 leksaker vilket
sparat planeten drygt 2,1 ton CO2e jämfört med om dessa
leksaker skulle ha köpts nya - fantastiskt!

SÖKES: BUTIKSKONTROLLANT

Vi söker dig som vill kontrollera att Willys i Borlänge uppfyller
kriterierna för Bra Miljöval-butik. Kontakta lillian.lundin@
naturskyddsforeningen.se, 070-273 91 55

Nästan 40 engagerade medlemmar samlades i Borlänge för att
höra om Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik.
- Vi vill ha en skogspolitik som tar hänsyn till alla skogens alla
ekosystemtjänster, där virkesråvara bara utgör en. Vi vill också
att skogslagstiftningen lyfts in i miljöbalken, berättade skogshandläggare Malin Sahlin.
Riksordförande Johanna Sandahl berättade bland annat om
hur riksstyrelse och kansli jobbar gentemot politikerna. En
liknande träff planeras i Bollnäs. Se hemsidan:
http://dalarna.naturskyddsforeningen.
se/2014/11/24/ny-skogspolitik/
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KEMIKALIENÄTVERKET DALARNA
26 mars kl 18 i Studiefrämjandets lokaler på Slagg. 37 ”Biosittningen” –
Kronohallen, Falun. Anja Lenner och Elina Carblom föreläser om Giftfri
förskola m.m.
22 april studiebesök på Färgapoteket i Tällberg. Tintin håller föredrag
om färg, traditionell och konventionell, och vad man ska tänka på när
man använder konventionella produkter för att göra det på ett säkrare
sätt.
Se:http://fargapoteket.se/
Kontakt: kemnatverket@gmail.com
SKOGSNÄTVERKSMÖTE DALARNA
Signalarter bland bark- och bedlevande insekter i norra Sverige av Bengt Ehnström.

19 mars kl 18.00 på församlingshemmet i Rättvik. Anmälan till reg.
kansliet senast 2 dagar innan.
Se inbjudan på Dalarnas hemsida.
Kontakt: Mattias Ahlstedt 0730-39 54 61
LEDARKURSER

I kampen för våra sista gammelskogar behövs många vapen.
Att inventera insektsgnag är idag inte så vanligt, men det är
en bra metod och ett komplement till annan inventering.
Denna bok beskriver insekter som är lätta att känna igen,
signalerar höga naturvärden och lämnar tydliga spår efter sig i
bark och ved. Och den är dessutom lätt att bära med sig.
- Det finns både bilder av gnagen och av de djur som orsakar
dem i boken, förklarar Bengt. Arturvalet passar för Dalarnas
och Gävleborgs skogslandskap och omfattar arter som lever
på de trädslag som finns häruppe. Det finns även en bestämningstabell över larver tillhörande de grupper av skalbaggar
som lever i bark och ved. Författare: Bengt Ehnström Fotografier: Magnus Bjelkefelt

L1: 7 mars i Leksand och 14 april i Hudiksvall
L2: 22-23 maj Gävle
Se: www.studieframjandet.se/dalarna resp. /gavleborg
KURSER
Hållbar utveckling i praktiken 1 mars- 30 sept Österfärnebo.
Se: http://farnebo.se
Skogsträdgårdskurs start 20 mars. Biodling, helger april-juli.
Se: www.stjarnsund.nu
Permakulturdesign (Skattungbyn och Stjärnsund), Ekologisk odling och
hållbar livsföring, Trädgård i norr m.m.
Se: http://www.morafolkhogskola.se

Beställ via Fältbiologernas förlag:
RANGER BAS-KURS
http://www.faltbiologerna.se/forlag
ISBN: 978-91-637-1086-5

Lär dig förebygga illegal jakt. Prel 18-19 april i Rialareviret. Läs mer på
www.antipoachingunit.org/

NY E-POSTADRESS

VÄRVNING PÅGÅR!

Du som är medlem i Gävleborg kan bli uppringd av en volontär som
frågar efter din e-postadress. Du kan också själv meddela din gällande
e-postadress på medlem@naturskyddsforeningen.se, via www.naturkontakt.se eller ringa 08-702 65 00, medlems- och givarservice.

Ett av Naturskyddsföreningens värvarteam jobbar under vintern och våren i Orsa,
Mora och Rättvik. De knackar dörr och
finns med på vissa arrangemang.
-Första månaden värvade vi 125 stycken
i Mora och Rättvik, berättar Ilektra
Avgerinou (längst ner till höger), som
tidigare bland annat suttit i Fältbiologernas riksstyrelse.
Kontakt: erica.lintrup@naturskyddsforeningen.se, 0709-16 43 09. Ett annat
team, med en annan kontaktperson,
jobbar i Gävle.

Borlänges tryckta program ”Tuna Natur” kommer inte att skickas
ut i år utan alla aktiviteter kommer att finnas på vår hemsida
http://borlange.naturskyddsforeningen.se/ samt i ”Gävle-Dala
Natur” och skickas ut via e-post.
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8 feb

FALUN- Naturutflykt med barn och föräldrar. Vi letar spår och leker i snön.
Ta med pulka och något att grilla. Kl. 10.00-12.00. Samling vid P till Rottneby
Naturreservat. Kontaktperson: Eva Bååth-Holmqvist, 070-355 11 98.

11 mars

14 feb

GÄVLE/SANDVIKEN - Eld & lek i Högbo Högbo vid badplatsen kl 10.30 - ca 12.30
Tillsammans med Anna och Pia får vi prova på att göra eld med tändstål och
grädda något ätbart. Samåkning ifrån Konserthuset i Gävle kl 10:00 och Statoil
Gävlevägen i Sandviken kl. 10:20. Anmälan senast 12 feb till Natursnoksledare
Anna Adamsson, 070-175 12 04 och Pia Markström 070-674 89 72.

12 mars

15 feb

MORA - Natursnokarna lär känna is, snö och kyla, leker lekar, gör eld m.m.
Natursnokar. Samling vid Kajen i Mora kl 10, åter ca kl 13. I samarbete med Ett
Mora för alla. Kontakt: Mesud Djangoi 0736-15 85 15.

GÄVLE - Årsmöte Gävle Studiefrämjandet N Köpmang. 12 A kl 18:30

MORA - Årsmöte & filmvisning Mora bibliotek & kulturhus kl 18.30. Sedvanliga
årsmötesförhandlingar. Filmvisning om de viktiga bina: Inte bara honung.

14 mars

22 feb

MORA -Odla för mångfald Rosa Huset kl 18.30. Odla för mångfald blev årets
miljöpristagare i Orsa kommun! Bildvisning och inspirerande föreläsning med
Andreas och Sanna till starten av våra egna tillsammansodlingar i Mora, i samarbete med Ett Mora för alla.

FALUN - Årsmöte kl 16 på Studiefrämjandet. Efter mötet serveras soppa.
Årsmöteshandlingar finns på hemsidan två veckor före mötet. Kontaktperson:
Patric Engfeldt, p_engfeldt@hotmail.com, 0704 73 84 93
GAGNEF - Ugglekväll Samling Dalviks kvarn, Djurås kl 18
Kontaktpersoner: Bror och Britta Wallbom 0243-23 04 05, 070-286 15 05.

15 mars

EDSBYN - En resa i Arktis bland isbjörnar. Anders Björklund, Orsa föreläser om
Arktis och isbjörnarnas situation. Edsbyns bibliotek, hörsalen kl 18.30. Fika!
Kontakt Stefan Persson 070-55 22 162
19 feb

LEKSAND - Föreläsning av Svante Axelsson kl 16:00 Leksands Gymnasiums aula.
Gratis entré och klimatsmart fika med diskussion efteråt. Kontaktperson: Annika
Varghans, annika.varghans@leksand.se 070-224 82 68
RÄTTVIK - Årsmöte kl 18, Kulturhuset. Föreläsning med Svante Axelsson kl 19.
Fika.

LEKSAND - Utflykt till Prästöns naturreservat. Samling: kl. 10.00 Kulturhus-P
i Leksand eller 10.15 vid Åhls kyrka. Inställt vid osäkert isläge. Kontakt: Petrus
Tengnér, petrus.tengner@gmail.com 070-320 36 19
17 feb

ORSA - Vår tid är nu! Orsa, Trunnagården (kyrkan) kl 19
Föreläsning av Svante Axelsson. Fruktpaus.

FALUN - Natursnokarna Naturutflykt med barn och föräldrar. Vi tittar på trädens
knoppar. Ta med eget fika. Kl. 10-12. Samling vid P Rottneby naturreservat.
Kontaktperson: Eva Bååth-Holmqvist, 070-355 11 98.
LEKSAND - Utflykt till Blåbergets naturreservatSamling: kl. 10 Kulturhus-P i
Leksand eller 10.10 vid Hedens majstång. Kontakt: Agneta Joon-Timblad, agneta.
joon-timblad@leksand.se 070-662 10 86

16 mars

ORSA - Årsmöte Orsa kl 18.30, Församlingshemmet.

17 mars

BORLÄNGE - Årsmöte kl 19-21 på Liljegården, Borganäsvägen 22. Årsmötesförhandlingar, fika och diskussion kring aktuella frågor.

EDSBYN - Vargspårning! Kl 10. Gävleborgs naturbevakare Sone Persson visar oss
hur man spårar varg bl a. Samling vid reningsverket i Edsbyn kl 10. Kontakt: Hans
Jonsson 0271-226 88, 070-367 27 09.

EDSBYN/VOXNADALEN - Årsmöte kl 18.30 biblioteket Edsbyn. Fika och
föreläsning med bilder om Sessmanområdet med Stefan Persson. Gävleborgs
Ornitologiska Förening (GLOF).

DELLENBYGDEN - Årsmöte. Se hemsidan för tid och plats.

18 mars

AVESTA - Årsmöte Folkare Naturskyddsförening kl 14.00 - 16.00 i ABF-huset,
Kungsgatan 29 (mittemot polishuset).
Föredrag om Tyttbo och Färnebofjärdens nationalpark, nedre Dalälvsområdet.
Föredragshållare: Christina Turstam, Biosfärkoordinator

MALUNG/SÄLEN - Årsmöte kl 18 på biblioteket i Malung. Föreläsning om
pilgrimsfalk, ringmärkning m.m. med Lars Nilsson.

19 mars

LEKSAND - Årsmöte - Med väder och vind
kl.19.00, Norsbro, Fågelklubbens lokal. Vi bjuder på fika och Åsa Rydell berättar
och visar bilder från Sydamerika.

3 mars

LUDVIKA - Årsmöte Västerbergslagen kl. 18.00, Gästgiveriet Ludvika gammelgård. På dagordningen bl.a. antagande av stadgar och byte av bank. Vi bjuder på
fika. Välkomna!

25 mars

ORSA - Ugglekväll Samling kl 18:30 vid Skattunge handel, samåkning från Orsa
bibliotek 18:00. Medtag fika och varma kläder.
Kontaktperson Per Ax , 070-306 89 77

4 mars

HOFORS/TORSÅKER - Björkhagsskolan kl. 19. Årsmötesförhandlingar följt av
bildvisning med Barbro Risberg: Vilda växter i vår kommun. Inom föreningen har
vi under många år kartlagt den vilda floran i Hofors-Torsåker. Boken om floran
kom 2008. Vi blickar också framåt och planerar för några utflykter till intressanta
växtområden i sommar. Du får också veta vad det innebär att vara floraväktare.
Kanske det är något du vill vara med på/hjälpa till med? Vi bjuder på fika.

28 mars

GÄVLE - Natursnokarna: Ugglelyssning i vårmörkret kl 18.00 - ca 21.00
Samåkning ifrån Konserthuset i Gävle kl 17:40. Samling på parkeringen vid
Åbyggeby skola för vidare färd. Anmälan senast den 26 mars till Natursnoksledare Jessica Edberg, 076-793 30 05

31 mars

VANSBRO - Årsmöte kl. 19.00 i Hulåns ordenshus med kaffe och semla.
BOLLNÄS - Bollnäs Studiebesök vid Sävstaås avfallsanläggning. Samling vid
grindarna kl 17. Samåkning från Norra Torget i Edsbyn kl 16.15, OK/Q8 Alfta
16.30. Guidad tur av Linda Jonsson om källsortering och återvinning. Linda
073-275 46 88.

HANEBO - Årsmöte Hanebo Lövlundsskolan, Kilafors kl 19. Årsmötesförhandlingar och pratstund med kaffe/te och dopp. Bilder och berättelser. En återblick på
kretsens verksamhet.
6 mars

DELLENBYGDEN - Uggleutflykt i Dellenbygden Kontaktperson Bo Silwer, 073-184
14 16

3 april

10 mars

GAGNEF - Årsmöte kl 19.00 Gagnefsbyns bystuga. Förutom de sedvanliga
årsmötesförhandlingarna kommer Ragnar Nyberg, Gagnefs fotoklubb, att berätta
om sin rundtur på Island sommaren 2014. Fika. Kontaktperson: Pelle Florell
0241-61 590.

GAGNEF - Vårfågelspaning Samling ICA Gagnefshallen kl 8. Troligen ”spaning”
vid älven i Insjön, där spännande fåglar ofta rastar på sin färd norrut. Kontaktperson: Pelle Florell 0241-61 590.

11 april

GYSINGE - Föreläsning Kemikalier i barns vardag kl 15 Färnebofjärdens naturum.

12 april

LEKSAND - Utflykt till Skörolsmyrans Naturreservat. Samling kl.10 Kulturhus-P
i Leksand eller 10.15 vid Åhls kyrka. Kontakt: Åke Tidigs, tidigsake@gmail.com
076-824 73 29.

Gävleborg

