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Fler gruvplaner i Gävle
-Processen mot miljötillstånd för Vindfallsprojektet i Forsbacka
löper vidare, säger Ann Horn från arbetsgruppen gruvor och
mineral Gävle-Dala.
Wiking Mineral har meddelat att man planerar samråd i februari. Naturskyddsföreningen förbereder sig i samverkan med en
lokal fastighetsägarförening. Målet är en fullödig MKB där alla
risker och hot med gruvan kartläggs grundligt.

Illustation av Johan Dahlin

Avfallsveckan: Gör mer med mindre!

I september inleddes ytterligare borrningar i Sörtärnan utanför
Gävle. Wiking Mineral meddelar i en pressrelease att syftet
är att kunna utföra en säkrare malmberäkning och bedömare
menar att detta utgör det sista viktiga steget innan man kan
få bearbetnings-koncessionen beviljad. Naturskyddsföreningen
menar att detta INTE är bra för området.

Vecka 48, 21-29 november, anordnas ”Dalarna minskar
avfallet”, som är en del av den europeiska avfallsveckan.
Temat för veckan är ”Att göra mer med mindre”, d v s
förebygga avfall.
Många dalakommuner har bokat föreställningen ”Tango
på en soptipp” och planerar för bytardagar och projekt
för att minska matsvinn. I Falun ordnas en Återbruksfest
på Magasinet 28 november med bland annat klädbyte.
Morakretsen samarbetar med Mora Folkhögskola och
tjuvstartade med en föreläsning 18 nov.
Det finns kopplingar till släppet av Naturskyddsföreningens årsbok ”Ägodela”, Köpfria dagen och den globala
klimatmanifestationen under veckan. Konsumtion påverkar ju klimatet i allra högsta grad!
Läs mer och få tips till aktiviteter på www.dalaavfall.se
och http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/foerebyggande-av-avfall/europa-minskar-avfallet/

”Efter Paris – vad gör vi nu?”
18 jan
Resultatet av klimatförhandlingarna i Paris kommer nog göra
oss besvikna. Vi får göra det själva! Riksföreningen har gjort
en enkät till landets kommuner för att få fram exempel på
föregångare inom t ex trafikplanering, solel, cykel och vego
som andra lätt kan ta efter.
Välkommen till klimat-nätverksträff där vi diskuterar hur vi
kan driva på för fortsatt klimatomställning och lyfta goda
exempel. Se inbjudan på hemsidan.
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Påverka verkligheten!
Länsträff Gävle-Dala
Lördag 5 dec kl 9.30-16, Lindsbergs kursgård utanför Falun
Vill du driva natur- och miljöfrågor och få stöd i det du vill
göra genom Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet?
Välkommen till en dag med syfte att ta tillvara lokalt och regionalt engagemang. Vi diskuterar olika sätt att driva sakfrågor
inom natur och miljö och du får verktyg med dig hem.

Klimatmöte och flyktingkris!

Det händer mycket i vår värld. Ett ödesmättat klimatmöte väntar i Paris. Det är turbulent i politiken här i
Sverige med DÖ som nu är död. Allt detta överskuggas
ju av flyktingkrisen och rasistdåd. Ibland känns det
ganska futtigt att hålla på med vårt arbete. Vad kan
vi i Naturskyddsföreningen göra? Just nu kan jag bara
uppmana dig som läser detta att göra det du kan och
det du har möjlighet till. Skänk kläder och pengar
till hjälporganisationer. Fundera på om du kan hjälpa
ensamkommande barn. Bli fadder eller god man. Hör
med din kommun vad du kan bidra med.
Tillbaka till vår förening och klimatfrågan. Vi nås
av rapporter om att 2-gradersmålet kanske redan är
överspelat och att vi snarare går mot 3 eller 4 graders uppvärmning. Det kan kännas hopplöst. Men det
finns hopp om att mötet i Paris blir framgångsrikt. Det
pratade Johan Rockström om under höstkonferensen i
Stockholm. Nu är det ingen som snackar om huruvida
vi har global uppvärmning. Eller huruvida vi måste
göra något. Så var det inte i Köpenhamn. Det är till
och med nästan så att länder tävlar om att höja ambitionerna! Senast var det Brasilien som höjde ribban
genom att meddela att de har som mål att minska de
fossila utsläppen med 37% mellan 2005 och 2025.
Samt med 43 % till 2030! Återstå att se att detta inte
bara är tomma ord. MEN det indikerar att de tar detta
på allvar. Läs och se mer från klimathuset på www.
naturskyddsforeningen.se/klimathuset samt på www.
naturkontakt.se (vårt ”intranät”) eller youtube. Missa

inte Rockström eller Benny Andersson/Frida Hyvönens
framträdande!
Själv ska jag springa i Run-For-Your-Life. En klimatstafett från Arktis till COP21. När du läser detta
har jag redan sprungit och den 20:e nov lämnar stafetten Sverige. Se mer på www.runforyourlife.nu Håll
utsikt efter klimatmanifestationer den 29 november.
Då kommer det hända saker över hela världen.
Jag och Denise Fahlander (vice ordf. i Gävleborg) har
varit på länsordförandekonferens och träffat folk från
hela Sverige, inklusive ordförande Johanna, ledamöter
från riksstyrelsen och folk från rikskansliet. Det är en
öppen och bra diskussion. Vi pratade bl a om hur kontakten mellan riksföreningen och kretsar/kanslier/länsförbund/medlemmar kan förbättras. Har du nåt förslag
på hur saker kan bli bättre inom föreningen? Skriv en
motion till riksstämman i Norrköping i juni. Hör av dig
till din krets eller till vårt kansli om du behöver hjälp.

Sverige är värt en ny skogspolitik!
Länskonferens, tema skog

Anmälan till det reg. kansliet senast 29 nov kansli.gavledala@
naturskyddsforeningen.se,
0250-166 33, 070-273 91 55. Dagen är gratis inkl. vegetarisk
lunch och fika. Se inbjudan på resp. länsförbunds hemsida.

29 nov kl 13-17		
Studiefrämjandet, Skolhusg. 11 i Söderhamn
Vad innebär föreningens skogspolitiska förslag? Rikskansliets skogshandläggare Malin Sahlin berättar. Vi vill ha ett
skogsbruk som tar hänsyn till skogens alla värden. Hur skogen
används och brukas berör oss alla. http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/
skogspolitisktforslagSTOR.pdf
Inspiration, lokala exempel på skogsskyddsarbete, digitala
karthjälpmedel, erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och
kretsar samt diskussion om hur vi vill utveckla skogsarbetet
inom föreingen.
Anmälan senast 25 nov till det reg. kansliet.

Möt Sveriges enda rangers

Klimat och väder hör ihop. Det sägs att det är El
Ninjo-år. I så fall kan det innebära att det blir en kall
vinter. Vågar vi tro på det? Jag som gillar snö och
skidåkning hoppas på det. Kanske har vintern redan
kommit när du läser detta…

Många afrikanska länder har stora problem med tjuvjakt.
Lejonet Cecils öde nådde världspressen och väckte starka känslor. Men tjuvjakt är ett utbrett problem även i Sverige.
APU (Anti Pouching Unit) kommer till Dalarna och berättar om
sin resa till Afrika för att utbyta erfarenheter med Zimbabwes
rangers. De berättar även om sitt arbete för att förhindra
illegal jakt i Sverige.

Med hopp om en vit vinter!
Mattias Ahlstedt
länsordf. Dalarna

28 nov Slagg. 37 i Falun kl 14-16
Kontakt Kristina Hallin 0226-410 01.
Inträde 30 kr.

Fler som snokar!

- Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet, Natursnokarna, expanderar. Vi är nu ca 90 grupper i landet och ska bli 270 enligt verksamhetsriktlinjerna, berättar Eva Lindberg, ”mästersnok” på rikskansliet. Vi behöver ett regionalt nätverk av ledare som kan vara med och se till att
detta händer.
30-31 jan 2016 blir det en träff i Stockholm där rollen för s k regionala snokare diskuteras. Det kan t ex vara att hålla koll på vilka de lokala snokgrupperna är och berätta om behov som finns lokalt.
I Gävle-Dala området finns grupper i Gävle/Sandviken, Hudiksvall, Malung-Sälen, Mora och inte minst i Falun. Men vi vill gärna bli fler!
Regional snokare Dalarna: Eva Bååth Holmqvist 070-355 11 98
Regional snokare sökes till Gävleborg! Kontakta Eva Lindberg 070-344 44 31 om du vill bli det.
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Utöka inte jakten i Tandövala naturreservat!

Run for your life längs Gävleborgskusten
När du får detta blad i din brevlåda har löparstafetten
redan passerat Gävleborg, men fortsätter sin ringlande
färd mot klimatförhandlingarna i Paris. Flera medlemmar har varit med och sprungit för livet!
- I Hudiksvall ordnade vi musikkväll och filmvisning,
berättar Karin Ekberg. Ett samarbete mellan Omställning Hudiksvall, Scenkonst Hudiksvall/Dellenkultur och
Studiefrämjandet.
Lena Eriksson på Studiefrämjandet om Gävles aktiviteter:
- Vi bjöd på eko-frukost med filmvisning av Naomi
Kleins ”This changes everything”, trubadur, föreläsningar om Matakuten - insamling av överbliven mat
till fattiga, flyktingarbete m.m.
- I Gysinge ordnades ett familjelopp och aktiviteter på
Café Udden, berättar Lars Igeland.
Läs mer på Gävleborgs hemsida och www.runforyourlife.nu

Naturskyddsföreningen i Malung-Sälen samt Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening och Tjäderkommittén är kritiska till länsstyrelsens
förslag till ny skötselplan för Tandövala naturreservat i Malung-Sälen
där man vill tillåta utökad jakt.
Vi anser att det finns mycket goda skäl att även fortsättningsvis
begränsa till endast älgjakt. Vi vill ha komplettering om ytterligare sex
fågelarter. Dessutom vill vi att Länsstyrelsen klargör hur förbudet mot
framförande av motorfordon i reservatet ska åtlydas.
Vi finner det även anmärkningsvärt och nonchalant att förslaget skickats ut till en rad jägarorganisationer, men inte till miljöorganisationer.
Läs hela yttrandet på NF Dalarnas hemsida.

Old Tjikko - världens äldsta träd 9550 år!

Reseledare Åke Tidigs med en hösttrött
trollslända.

Höstresa till Fulufjället

Global klimatdemonstration: Tillsammans för klimatet!
I Gävle, Söderhamn, Falun, Orsa m fl planeras klimatdemonstrationer den 29 november. Se alla arrangemang på:
https://www.avaaz.org/en/event/globalclimatemarch/

Boktips:

Att slakta en guldkalv - Visioner för ett hållbart samhälle
Hur kan mänskligheten oförhindrat fortsätta att förbruka de resurser som förstör förutsättningarna för liv på denna jord? Hur kan man verka för en förändring?
Bokens grundton är positiv och skribenterna bjuder på inspirerande och handlingsinriktade
förslag på vad som krävs för att vi ska kunna vända en utveckling som i vissa avseenden är
katastrofal. Här bjuds visioner som får läsaren att dra efter andan. Bidragen tar upp problem
ur bland annat skogens, kretsloppets, arbetets, psykologins, filosofins, kulturens och utbildningens perspektiv – alltså ett helhetsgrepp.
Flera av de kunniga skribenterna i denna bok är välkända miljödebattörer och aktiva i miljöorganisationen Klimataktion och/eller nätverket Steg 3: Anton Grenholm, Sebastian Kirppu,
Jonas Mosskin, Stina Oscarson, Gunnar Rundgren, Birger Schlaug, Johan Ehrenberg m.fl.
Carlsson Förlag

Med stora förhoppningar inleddes resan en hösthelg med
samåkning i egna bilar upp mot Fulufjället. Efter ha tagit
fikapaus vid Åsendammen i Älvdalen anlände vi innan
mörkret till just byn Mörkret, som kurar under fjället.
Inkvarteringen på Fulufjällsgården gick smidigt, och snart
inleddes kvällens korvgrillning utomhus.
Lördag började med egen frukost i stugorna, innan vi åkte
brant uppför till Naturum. Här fick vi information och se
en film om nationalparken och inte minst väderkatastrofen
vid Göljån 1997, då 400 mm regn föll på 12 timmar, den
största naturkatastrofen i Sverige sedan istiden.
Efter lunch startades vandringen upp till Njupeskärsfallet,
högst i Sverige, och därefter upp på fjällplatån ovanför. Bitvis knölig vandring på stenskravel som dessbättre var torra.
Vädret var snällt mot oss, efter ymnigt regn tidigare under
veckan (syntes i svällande bäckar och åar).
Efter fika uppe vid forsnacken gick några tillbaka till Naturum längs en annan led, medan merparten valde att besöka
världens äldsta nu levande träd en bit bort, en liten gran,

över 9550 år gammal enligt rotdatering. Gruppen återvände till Naturum via Rösjöarna. På kvällen åter grillning och
samkväm.
Söndagen innebar först besök vid Göljån, där vi kunde se
följderna av ovädret 1997. Grova träd huller om buller, erosion med nya vattenfåror och enorma naturkrafter i spel.
Nästa besöksmål var Lomkällan (nära Särna) som erbjöd
frasiga våfflor och alla Sveriges ugglor i uppstoppat skick.
Bunkristornet var nästa stopp på hemresan. Många gick
upp i det anrika, upprustade f.d. brandbevakningstornet
med vid utsikt.
Slutmålet på resan var vandrarhemmet Tre Björnar i
Älvdalen, där Tini Björs mötte oss med en specialbeställd
middag, mycket uppskattad, och en fin avslutning på en
trevlig helgresa.
Resan med 22 deltagare leddes av mig Åke Tidigs och
planeringen gjordes tillsammans med Barbro Eriksson (som
tyvärr inte kunde delta själv).

Motionera mera!

Ny grupp för hållbar konsumtion

Vad vill du förändra? Dags att skriva ditt förslag till riksstämman som
blir i Östergötland 18-19 juni. Motionen ska vara rikskansliet tillhanda
senast 31 januari på motioner2016@naturskyddsforeningen.se
Motioner till resp. länsstämma skickas in senast sista februari till det
reg. kansliet. Ge även gärna förslag på vilka du tycker gjort sig förtjänt
av Naturskyddsföreningens regionala miljöpriser.

Det finns ett nybildat nätverk inom ”Hållbar konsumtion” med representanter från Länsstyrelsen, Dala Avfall, Landstinget, Dalarnas museum,
Dalarnas skolor, Falu kommun, Falu Energi & Vatten, Folkbildningsrådet
och Naturskyddsföreningen.
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/nyheter/2015/Pages/nytt-natverk-i-dalarna-for-hallbar-konsumtion.aspx
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Miljövänliga julklappstips

Kompensera landsbygden för höjda bränsleskatter!

Julhandeln beräknas i år omstätta 70 miljarder bara i Sverige. En prylkonsumtion som jorden inte orkar med. Tänk om!

Vi önskar att våra politiker, från såväl röd-grönt som borgerligt håll, kompenserar de människor som får orimligt höga
kostnader när priset på utsläpp stiger. Skatteintäkterna kan
användas till fler riktade stöd till landsbygden, såväl till enskilda som byter upp sig till fossilfritt som till allmänna satsningar
på infrastruktur för förnybar el och biogas. Framställning av
biodrivmedel är en jobbskapare på landsbygden!

Ge bort upplevelser som presentkort på massage, turkiskt bad, bio- och
teaterbiljetter, kurser eller varför inte klippning hos en frisör? Medlemskap i föreningar, träd i Vi-skogen, medicin eller djur till fattiga.
Gör dina egna julklappar; goda bröd och kakor, handarbete, personlig
fotobok etc. Om du vill köpa något, köp bra kvalitet, ekologiska och
schysst tillverkade varor.
http://www.ungkonsument.se/Julhandel/God-och-miljovanlig-jul/Julklappar-och-miljo/

Klimat och eko på Miljötinget
Varje år samlar Miljötinget ca 300 unga från Dalarna och
Gävleborg för en helg fullspäckad med kunskap, nöje och
nätverkande. I år gick det av stapeln i Gävle. Naturskyddsföreningen Gävleborg fanns med på Action Square och höll i
workshops om klimat resp. ekologiskt.

Gävle 2030

En hållbar stad för alla

Regeringens mål om en fossil-oberoende fordonsflotta år 2030
innebär att alla nya bilar i princip behöver vara fossilfria från
och med idag, eftersom många av dem fortfarande kommer att
rulla på vägarna 2030. Därför behövs en kraftfull politik redan
idag. Priset på utsläpp är det klart mest effektiva verktyget
som politikerna har i sin hand.
Läs hela debattartikeln på www.dalarna.naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Mora har för delar av kommunens miljöprispengar köpt en cykelvagn som kan lånas gratis. Foto: Martin Neunhertz.

Lyckade cykeldagar
Falukretsen ordnade, i samband med Trafikantdagen, en politikerdebatt om kollektivtrafik, cykelbanor och bilpooler m.m.
De delade även ut presenter till cyklister. Vansbrokretsen och
Utsälje Byförening fixade en dag i cykeln tecken med quiz,
cykelbingo och ekofika där man kunde prova på veterancyklar,
ihopfällbara cyklar och mycket mera. Det blev två artiklar i
Dala-Demokraten.
I Mora visades filmen ”Bikes vs Cars” och det hölls intressant
samtal med samhällsplanerare. Här blir det fortsatta cykelmanifestationer första fredagen i varje månad. Omställning
Järbo ordnade också en cykeldag.
Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/cykeldagen

Hur ser Gävleborg ut år 2030?

Många kretsar och enskilda medlemmar bjöd på ekofika, gjorde butiksundersökningar
och skrev insändare under Miljövänliga Veckan. Radio Dalarna gjorde ett reportage.

Med eko blir det andra bullar!
– Glädjande nog hade många producenter tagit fram nya ekologiska
brödsorter lagom till vecka 40. Nu är det lättare att byta till eko, säger Lillian Lundin Stöt. Välj livsmedel märkta med KRAV eller EU-lövet!
Nästa års tema för Miljövänliga Veckan blir hudnära hygienprodukter,
d v s sånt som man har i badrumsskåpet. Riksupptakt i Stockholm
12-13 mars. Trubaduren Robin Andersson åkte på kaféturné och sjöng
tänkvärda texter. Han pratade även om varför ekologiskt är så viktigt
och samlade in pengar till Naturskyddsföreningen.

Region Gävleborg anordnade en påkostad målbildsdag i Söderhamn. Gävleborgs nye landshövding Per Bill pratade om vikten
av närproducerat och allas plats i ekosystemet. Framtidsminister Kristina Persson betonade att grön omställning ger konkurrenskraft och jobb - de är absolut inte varandras motsatser.
Tre saker hon tänker sig i framtiden: fossilfritt, bättre globalt
samarbete samt dynamiska och starka lokalsamhällen.
Flera nätverk och organisationer fick presentera sin målbild på
skärmar, dock inte Naturskyddsföreningen.
Gävlekretsen har gjort en skrift ”Gävle 2030 – en hållbar stad
för alla”, som en inlaga till Gävles översiktsplanearbete, som vi
spred under dagen. Vi betonade även det primära – att hålla
sig inom planetens gränser.

Deltagarna fick bland annat göra bimasker.

De livsviktiga bina
På Framtidsmuséets fortbildningsdag om ekosystemtjänster höll Naturskyddsföreningen en workshop med
titeln ”Vem gör ditt mellanmål?”
- Deltagarna fick fundera över vilka ekosystemtjänster
som behövs för att få fram deras mellanmål, förklarar
Birgitta Johansson från Falun. De fick även göra bivattnare och bimasker, prova eko-loppan och prata om
ekologisk mat som värnar bina. Slutligen såg vi på hur
kemikalier påverkar både små kryp och små barn.
SVT Dalarna gjorde ett reportage om seminariet.

Vi vill ha din e-postadress!
Maila medlem@naturskyddsforeningen.se om du vet
med dig att du inte anmält e-postadress eller att du
ändrat den. Tack på förhand!

Överklagande vindkraft Orrberget
Naturskyddsföreningen Dalarna m.fl. har överklagat planerna på vindkraftspark vid Orrberget i Ludvika.

Fyll i enkät om snöskoteråkning:
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=21872ieq5Eiq3rG3SPNsH

20/11 - HEDEMORA Kemikalier i barns vardag m.m. Ylva
Grudd 0708-27 17 07
21-29/11 v. 48 Europeiska Avfallsveckan/Dalarna minskar
avfallet
22/11 - FALUN Natursnokarna: tema - Djuren på vintern.
Naturutflykt för barn och föräldrar. Vi bjuder på korv med
bröd! Tid: 10.00 – 12.00. Samling på P till Rottnebyskogens
naturreservat. Kontaktpersoner: Eva Bååth-Holmqvist, 070355 11 98, Karin Norrlander, 070-371 03 89.
24/11 - SVERIGE Boksläpp Naturskyddsföreningens årsbok
Ägodela
24/11 - FALUN Elbilens tid är här! www.falun.se/trafik--infrastruktur/nyhetsarkiv-trafik-och-infrastruktur/trafik--infrastruktur/2015-10-28-elbilsseminarium.html
För allmänheten från kl 18.30, provkörning innan.
Plats: Magasinet.
26-27/11 GÄVLE Consuming the environment, Högskolan
Gävle, se www.hig.se
28/11 STOCKHOLM Nationell Handla Miljövänligt-träff hmv.
natverket@naturskyddsforeningen.se
28/11 – DALARNA
Möt Sveriges enda Rangers! kl14.00-16.00
Kristina Hallin Telefon 0226-410 01
28/11 Köpfria dagen www.enkopfridag.se
28/11– FALUN - Återbruksfest och boksläpp av årsboken
Ägodela på Magasinet med bl a klädbyte.
29/11 - GÄVLEBORG Länskonferens tema skog, Söderhamn
29/11 - Klimatdemonstrationer ”Tillsammans för klimatet” i
bl a Gävle, Söderhamn, Falun och Orsa. Se:
https://www.avaaz.org/en/event/globalclimatemarch/
5 /12 –DALARNA/GÄVLEBORG Kl 9.30- 16.00 Påverka verkligheten! Seminariedag om vad vi gör, varför vi gör det och
hur du kan göra. Plats: Lindsbergs kursgård utanför Falun
5/12-6/4 - MORA - Utställning med fågelmålaren Lars
Jonsson på Zornmuséet.
6/12 - GÄVLEBORG Styrelsemöte i Sandviken
8/12 – VÄSTERBERGSLAGEN Medlemsmöte tisdag 8:e
december kl. 18 på Gammelgården i Ludvika, Gästis. Årsavslutning med fika, kortare filmvisning och rapport från
Miljövänliga- och Framtidsveckan. Välkomna!
9/12 HOFORS-TORSÅKER Vinterträff.
Ta med dig dina naturbilder och berätta för oss andra vad
du sett och upplevt i hemmanaturen eller på resor. Din del
av programmet blir ca 20 min. Vi fikar kaffe och lussekatt.
Björkhagsskolan kl. 19.

9/12 – BORLÄNGE   Julfika kl 19-21 Café peace & love ,
Borganäsvägen 39. Fika och lyssna på Philipp Weiss som
på olika sätt arbetar med att skapa en levande ekologisk
landsbygd i Stjärnsund. Bland annat har han planterat en
skogsträdgård. skogsträdgården.stjärnsund.nu
Kontaktperson Kristina Homman 0243-18484
13/12 - LEKSAND Vinter på Åkersön! Vår decemberutflykt
går till Åkersöns naturreservat, centralt i Leksand. Samling
vid Kulturhusets parkering i Leksand för samåkning, preliminär tid kl 10:00. Vi annonserar i Leksandsbladet om
utflykten.
10/1 - LEKSAND Utflykt till Tibbleberget, ev även Ullvi.
Utflykterna startar vanligtvis kl 10:00 med samling vid
Kulturhusets parkering i Leksand.
Annika Varghans 076-126 05 08
18/1 DALARNA Klimatnätverksträff ”Efter Paris”
23/1 - SÄTER Vinterfåglar inpå knuten. Fågelräkning.
Samling Åkergatan 11 Säter kl 10.00 – 12.00 Kontaktperson
Lena Stigsdotter 070-732 42 70
28/1 - HOFORS/TORSÅKER Natur vid Stillahavskusten.
Våren 2015 gjorde Barbro och Lennart Risberg en resa
längs kusten i norra USA. Här finns fantastiska regnskogar
med barrträd, som kan bli upp mot 100 m, höga snötäckta
berg och milsvida stränder med en enorm fågelrikedom.
Fågelfaunan i området har en spännvidd från kolibrier till
albatrosser. I kväll får du en reseberättelse i ord och bilder.
Vi bjuder på fika. Björkhagsskolan kl. 19.
30-31/1 alt 13-14/2 STOCKHOLM Nationell Natursnoksträff
31/1 Sista dag för motioner till riksstämman.
14/2 – LEKSAND Utflykt till spännande Harpickön. Utflykterna startar vanligtvis kl 10:00 med samling vid Kulturhusets parkering i Leksand. Annika Varghans 076-126 05 08.
29/2 Sista dag för motioner till länsstämmor och förslag på
miljöpristagare i resp. län.
2/3 HOFORS-TORSÅKER Kretsstämma
Välkommen med förslag och idéer till verksamheten och
förslag på nya styrelseledamöter. Vi ser gärna en föryngring
och några som vill jobba mer med miljöfrågor. Valberedningens sammankallande är Gunnie Magnusson, tel.029085047. Björkhagsskolan kl. 19.
2/3 HOFORS-TORSÅKER Nepal
Nicklas Gustavsson reste under våren 2015 till Nepal. Det
blev mer dramatiskt än han hade tänkt sig, när en kraftig
jordbävning inträffade. Nicklas upplevelse av jordbävningen
kompletteras med hans bild av landet och dess natur och
kultur. Vi bjuder på fika. Björkhagsskolan kl. 19.30.
Kontaktperson: Barbro Risberg, 076-1382900
12-13/3 STOCKHOLM Riksupptakt, Handla Miljövänligt
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.
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