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E-nyhetsbrev okt-dec 2015 

 
 
Kalendarium läns & riks 
 

Okt 

16 Målbildsdag, Reg. Gävleborg, Söderhamn 

21 Föreläsning om TTIP, Gävle 

23 okt Styrelsemöte Gävleborg, Skype 

24-25 Länsordf.konferens, Hjo 

24-25 Nationell skogsnätverksträff, Alvesta 

27 & 3 nov Kurs för framgångsrikt  

     styrelsearbete, Gävleborg 

30-1 nov Miljötinget, Gävle 

 

Nov  

  5 Styrelsemöte Dalarna, Leksand 

11 Naturvårdsdag länsstyrelsen, Bollnäs 

11 Seminarium ekologiskt lantbruk, Sthlm 

14 Run for your life, Gnarp-Hudik-Söderhamn 

15 Run for your life, Gävle-Gysinge 

18 Hur blir din kommun bästa  

     naturvårdskommun? Stockholm 

23 Boksläpp årsboken Ägodela 

26-27 Consuming the environment, Gävle 

28 Möt Sveriges enda rangers, Falun 

28 Träff Handla Miljövänligt, Stockholm 

29 Länskonferens, tema skog Söderhamn 

29 Global klimatmanifestation 

 

Dec 

5 Påverka verkligheten, konferens Gävle- 

   Dala, Lindsberg utanför Falun 

6 Styrelsemöte Gävleborg, Sandviken  

 

http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/kalendarium/ 

 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/kale

ndarium/  

 

Se även kretskalendarium sist i e-brevet. 

 

 

 
Föreläsning om TTIP 
21 okt, Gävle 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-

kan-gora/kalender/vad-innebar-handelsavtalet-

ttip-gavle  

https://stop-ttip.org/underteckna/  

Nationell skogsträff 
24-25 okt Alvesta 

https://skogsnatverket.naturkontakt.naturskydd

sforeningen.se/inbjudan-och-program-for-

skogsnatverkstraffen-i-alvesta/  

Kurs i framgångsrikt 
styrelsearbete 
27 okt och 3 nov, Studiefrämjandet Gävle 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-

kan-gora/kalender/kurs-framgangsrikt-

styrelsearbete-gavleborg 
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Miljötinget  

 
www.miljotinget.se  

 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-

kan-gora/kalender/miljotinget-gavle  

 

Klimatstafett till Paris,  
i Gävleborg 14-15 nov  

 
http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2015/10/13/klim

atstafett-till-paris-genom-gavleborg-14-15-

nov/ 

Chaufförer och teamledare sökes: 

http://www.riksteatern.se/jobb1/riksteatern-

soker-chaufforer-och-teamledare-till-varldens-

storsta-performance-for-klimatet/ 

Möt Sveriges enda rangers 
28 nov kl 14-16, Studiefrämjandet Falun 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-

kan-gora/kalender/mot-sveriges-enda-rangers  

 

www.antipouchingunit.org  

Ny skogspolitik! 
Länskonferens tema skog, Gävleborg  

29 nov kl 13-17, Studiefrämjandet Söderhamn 

 

Med medverkan av riks skogshandläggare 

Malin Sahlin Anmälan till reg. kansliet senast 

25 nov. Inbjudan: http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/wp-

content/uploads/sites/184/2013/12/Lanskonf-

skog-29-nov-Soderhamn.pdf  

Påverka verkligheten! 
Gemensam konferens Gävle-Dala.  

5 dec kl 10-16, Lindsberg Falun 
 

Anmälan till reg. kansliet senast 29 nov. 

Inbjudan: 
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-

content/uploads/sites/55/2013/12/Inbj-

kretskonf-GavleDala-5-dec-2015.pdf 

Många ekofikan! 
Under Miljövänliga Veckan ordnades 

aktiviteter som ekofika 

och butiksunder-

sökning av ekologiskt 

bröd på 9 platser i 

Dalarna samt i Gävle 

och Hudiksvall. 

http://dalarna.natursky

ddsforeningen.se/2015/

09/25/ekofika-runt-

om-i-dalarna-v-40/ 

Artisten Robin Andersson sjöng låtar med 

eftertänksamma texter på kaféer i Gävle, Falun 

och Borlänge. Han samlade även in pengar till 

Naturskyddsföreningens ekokampanj. 

Träff Handla Miljövänligt  
28 nov, Stockholm 
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/1

0/13/traff-handla-miljovanligt-28-nov-sthlm/ 

 

Med eko blir det andra 
bullar  
Här kan du läsa mer fakta om kaffe och 

spannmål/bröd, temat för årets Miljövänliga 

Vecka: 
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/0

9/22/med-eko-blir-det-andra-bullar-

miljovanliga-veckan-v-40/ 
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Det blev inslag i radio Dalarna och flera 

medlemmar skickade in insändare som 

publicerades i såväl Gävleborgs som Dalarnas 

tidningar. Bra jobbat! 

 
Lyckade cykeldagar  
Järbo, Falun, Vansbro, Mora 
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/0

9/16/cykelchock-pa-lordag/ 

 
Mora fortsätter med cykelmanifestationer 

första fredagen i varje månad kl 17 från Mora 

Kulturhus. 

 

Debattartikel cykel 

http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2015/09/18/deba

tt-cykelchocka-gavleborg/  

Dellenbanans Vänner har hört av sig och vill 

samarbeta för att gynna cykling längs gamla 

banvallar. 

Trevlig skogsutflykt i Trönö 

 
http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2015/10/05/trevli

g-skogsutflykt-i-trono/ 

Smidigt skogsskydd med 
bra kontakter 
http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2015/10/05/smid

igt-skogsskydd-med-bra-kontakter/ 

Utöka inte jakten i 
Tandövala naturreservat 
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/1

0/12/utoka-inte-jakten-tandovala-naturreservat/ 

Höstresa till Fulufjället   

Gruppen fick bland annat se världens äldsta 

träd Old Tjikko som är över 9 550 år gammalt! 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/1

0/13/hostresa-till-fulufjallet/ 

Populär monter på 
Skogens Dag  
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/1

0/14/popular-monter-pa-skogens-dag/ 

Kritik mot skogshantering 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progra

mid=161&artikel=6275658 
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Fler gruvplaner i Gävle 
http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2015/10/14/fler-

gruvplaner-i-gavle/ 

Alla förskolor i Gävle ska 
plastbantas och bli giftfria  

http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2015/10/12/alla- 

Se filmer från Klimathuset   

Johan Rockström var en av talarna på 

höstkonferensen/Klimathuset. http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2015/10/13/se-

filmer-fran-klimathuset/ 

Kompensera landsbygden 
för höjda bränsleskatter!  
Debattartikel: 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/1

0/13/kompensera-landsbygden-for-hojda-

bransleskatter/ 

 
 

 

 
Dalarnas första gasmack i 
Borlänge 

 

https://www.facebook.com/naturskyddsforenin

gen.dalarna/posts/1194306993931099?notif_t=

like 

Dalarna minskar avfallet  
Dokumentation från konferensen: 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/1

0/14/dokumentation-dalarna-minskar-avfallet/ 

Skogen som klassrum 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavleborg/

naturskola-pa-schemat 

Fortbildning om naturens 
tjänster 

   
Bin är viktiga i naturen. Deltagarna i vår 

workshop fick göra bimasker och bivattnare 

bland annat. 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/1

0/14/fortbildning-om-ekosystemtjanster/  
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Regional snokare sökes i 
Gävleborg  http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2015/10/13/regio

nal-snokare-sokes-i-gavleborg/ 

Natursnokarna Gävle 

 
Natursnokarna provade på tysthetsvandring, att 

göra egna kolkritor och lära sig mer om 

mossor och lavar: 

https://www.facebook.com/groups/166696673

389017/permalink/978689165523093/ 

Lungsjöån i media  
Missa inte Naturmorgon i P1 kl 6 lör 17 okt! 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/1

0/14/naturmorgon-fran-lungsjoan/ 

Artikel i DD: 

http://www.dalademokraten.se/allmant/dalarna

/nu-far-vattnet-fortsatta-stromma-fritt 

Inslag i Radio Dalarna: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progra

mid=161&artikel=6241075   

Mer Naturmorgon  
Nicklas Gustavsson från Hofors/Torsåker om 

den tandade lämmelmossan: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progra

mid=1027&artikel=6264919  

Sebastian Kirppu, Granberget, om 

nyckelbiotoper: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progra

mid=1027&artikel=6263984 

Seminarium om ekologisk 
produktion 

11 nov, Stockholm   

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2015/1

0/13/seminarium-om-ekologisk-produktion-

11-nov-sthlm/    

Projektansökningar 
Ansökningar om projektbidrag från riks har 

gjorts för skogskurser i Gävleborg och 

samarbete med Fäbodbrukarna samt till 

inventering i Venjans Skogsrike och 

forskningsresan i Dalarna. Vi håller tummarna 

till 19 nov! 

Krets-kalendarium - välkommen att delta 

på alla aktiviteter!  

 

 
 

OBS! Avesta 3 nov är ändrat till 10 nov och är 

ett föredrag med Sebastian Kirppu om skog. 

 
 

OBS! Mora-föredraget blir den 18 nov  

kl 18.30 på Mora Folkhögskola. 
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