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Media och skrivelser 

Media 
Datum Rubrik Media 

25 jan  Debatt. Risktagande att fälla 44 vargar Gefle Dagblad 

11 feb Fortfarande inget svar på frågorna. Gefle Dagblad 

11 feb Replik till P-O Erickson ”Inte ett ord om något fel”. Gefle Dagblad 

15 feb Varje gång ni skriver ökar vargmotståndet. Frukostklubben. Gefle Dagblad 

22 mars Debattartikel: På väg mot Giftfria förskolor i Gävleborg helahälsingland 

19 april Flera oroar sig för vildlivet kring Kölvallen, Ljusdal helahälsingland 

 2 maj Nytt hopp för Sandviksudden helahälsingland 

 9 maj Debattartikel: Ska svenska kor också sluta beta? helahälsingland 

 9 maj Rapport från kolonin – Insändare helehälsingland 

18 maj Får dispens för bom - Ånäsets naturreservat helahälsingland 

29 maj En Nordanstigprofil har lämnat oss -  Sven Norman helahälsingland 

 4 juni I väntan på bävern - Insändare GD 

 9 juni Naturskyddsföreningen vill ha spårvagnar i centrum gd.se 

12 juni En drömvärld från skogen helahalsingland.se 

15 jun Vildblommornas tid är här helahalsingland.se 

29 jun ”Gillar när det är lagom”    

17 juli  Varg/viltdebatt Vargkommitté ett bra förslag Hudiksv.Tidning 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vargkommitten-visade-vag-mot-samja  

    Juli    Artikel Mer eko på förskolan Gefle Dagblad 

8 Juli Bidrag på halv million ska återställa Väljeån  

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ljusdal/bidrag-pa-halv-miljon-ska-aterstalla-

valjean   helahälsingland.se 

15 Juli Det krävs samtal för att lösa konflikterna om vargen  

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/det-kravs-samtal-for-att-losa-konflikterna-om-

vargen-1   Arbetarbladet 

16 Juli Klimatdag på Järvsö Ljusdalsposten 

17 Juli Klimatdag på Järvzoo  

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ljusdal/klimatdag-pa-jarvzoo helahälsingland.se 

17 Juli  Vargkommitte´vägen till samförstånd  helahälsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vargkommitte-vagen-till-samforstand   

17 juli Vargkommittén visade väg mot sämja  helahalsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vargkommitten-visade-vag-mot-samja  

21 Juli Vindruvor utan gift http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vindruvor-

utan-gift   helahälsingland.se 

22 Juli Hallå där…  helahälsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/halla-dar-1038   

27 juli  Kloka måsfåglar i rangordning helahalsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/kloka-masfaglarna-i-rangordning  

1 Aug Naturgas-detaljplan överklagas till domstol   Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/naturgas-detaljplan-overklagas-till-domstol   

1 Aug Makalöst gott – otäckt giftigt  helahälsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/makalost-gott-otackt-giftigt  

4 aug Är all frukt nyttig?  http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/ar-all-frukt-

nyttig   Arbetarbladet 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vargkommitten-visade-vag-mot-samja
http://www.helahalsingland.se/halsingland/ljusdal/bidrag-pa-halv-miljon-ska-aterstalla-valjean
http://www.helahalsingland.se/halsingland/ljusdal/bidrag-pa-halv-miljon-ska-aterstalla-valjean
http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/det-kravs-samtal-for-att-losa-konflikterna-om-vargen-1
http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/det-kravs-samtal-for-att-losa-konflikterna-om-vargen-1
http://www.helahalsingland.se/halsingland/ljusdal/klimatdag-pa-jarvzoo
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vargkommitte-vagen-till-samforstand
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vargkommitten-visade-vag-mot-samja
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vindruvor-utan-gift
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vindruvor-utan-gift
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/halla-dar-1038
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vargkommitten-visade-vag-mot-samja%2027
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/kloka-masfaglarna-i-rangordning
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/naturgas-detaljplan-overklagas-till-domstol
http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/ar-all-frukt-nyttig
http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/ar-all-frukt-nyttig
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5 Aug Krävs konstruktiva samtal för att lösa konflikter 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/kravs-konstruktiva-samtal-for-att-losa-

konflikter    helahälsingland.se 

7 aug  SNF fast i förutfattade meningar helahalsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/snf-fast-i-forutfattade-meningar  

8 Aug Längs en stig och ner i en svalkande sjö  helahälsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/langs-en-stig-och-ner-i-en-svalkande-insjo   

10 aug Insändare Mer eko på förskolan  http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/lat-

fler-bonder-vinna-pa-ekoboomen-1  Arbetarbladet 

11 aug Vindkraftsveto stärker kommunalt självstyre   helahälsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vindkraftsveto-starker-kommunalt-

sjalvstyre-1   

     aug Rovdjurspolicy En tidning,radio? 

18 aug Stoppa avverkningarna av gammelskog helahälsingland 

19 aug Regeringen backar inte om vargjakten  Gefle Dagblad 

http://www.gd.se/allmant/inrikes/regeringen-backar-inte-om-vargjakten   

20 aug Anders Dahlin, botaniker, förevigar den hälsingska floran Ljusnan 

21 aug Slåtter får blommorna att trivas http://www.gd.se/gastrikland/gavle/slatter-far-

blommorna-att-trivas  Gefle Dagblad 

21 aug Vi räddar djur och växter på ängen!   Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/vi-raddar-djur-och-vaxter-pa-angen   

22 aug Glädjande att ni erkänner positiva erfarenheter med kommitte´   

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/allting-gar-runt-i-naturen helahälsingland.se 

26 aug Testeboåns fiskar ska filmas http://www.gd.se/gastrikland/gavle/testeboans-

fiskar-ska-filmas  Gefle Dagblad 

 Gasledning i Norrsundet, Hofors Tidning ? 

29 aug Saneringen efter militären   Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/saneringen-efter-militaren   

2 sep Vi har mycket att lära oss av naturen   Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/vi-har-mycket-att-lara-oss-av-naturen   

2 sep Allting går runt i naturen  helahälsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/allting-gar-runt-i-naturen   

5 sep Å-draget har dragit igång gd.se 

6 sep Den okände miljöaktivisten från Gävle   Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/allmant/den-okande-miljoaktivisten-fran-gavle   

6 sep Naturskyddsföreningen vill ha spårvagnar i centrum  Gefle Dagblad 

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/naturskyddsforeningen-vill-ha-sparvagnar-i-centrum    

7 sep Äppelträdet får besök av domstol   arbetarbladet.se 

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/appeltradet-far-besok-av-domstol   

17 sep Hela Järbo ska cykla på lördag   Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/angermanland/harnosand/hela-jarbo-ska-cykla-pa-lordag   

18 sep Cykelchocka Gävleborg!   Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/cykelchocka-gavleborg   

21 sep Har vi råd att låta bli http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/har-vi-

rad-att-lata-bli-3  helahälsingland.se 

22 sep På gratisturné för ekologisk medvetenhet http://www.gd.se/noje/musik/pa-

gratisturne-for-ekologisk-medvetenhet  Gefle Dagblad 

24 sep Ekologiskt hjälper bönder   Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/ekologiskt-hjalper-bonder   

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/kravs-konstruktiva-samtal-for-att-losa-konflikter
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/kravs-konstruktiva-samtal-for-att-losa-konflikter
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/snf-fast-i-forutfattade-meningar
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/langs-en-stig-och-ner-i-en-svalkande-insjo
http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/lat-fler-bonder-vinna-pa-ekoboomen-1
http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/lat-fler-bonder-vinna-pa-ekoboomen-1
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vindkraftsveto-starker-kommunalt-sjalvstyre-1
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vindkraftsveto-starker-kommunalt-sjalvstyre-1
http://www.gd.se/allmant/inrikes/regeringen-backar-inte-om-vargjakten
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/slatter-far-blommorna-att-trivas
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/slatter-far-blommorna-att-trivas
http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/vi-raddar-djur-och-vaxter-pa-angen
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/allting-gar-runt-i-naturen
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/testeboans-fiskar-ska-filmas
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/testeboans-fiskar-ska-filmas
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/saneringen-efter-militaren
http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/vi-har-mycket-att-lara-oss-av-naturen
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/allting-gar-runt-i-naturen
http://www.arbetarbladet.se/allmant/den-okande-miljoaktivisten-fran-gavle
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/naturskyddsforeningen-vill-ha-sparvagnar-i-centrum
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/appeltradet-far-besok-av-domstol
http://www.arbetarbladet.se/angermanland/harnosand/hela-jarbo-ska-cykla-pa-lordag
http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/cykelchocka-gavleborg
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/har-vi-rad-att-lata-bli-3
http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/har-vi-rad-att-lata-bli-3
http://www.gd.se/noje/musik/pa-gratisturne-for-ekologisk-medvetenhet
http://www.gd.se/noje/musik/pa-gratisturne-for-ekologisk-medvetenhet
http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/ekologiskt-hjalper-bonder
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26 sep Ekologiskt hjälper svenska bönder  helahälsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/ekologiskt-hjalper-svenska-bonder   

28 sep Ekologiskt kaffe till fikat är logiskt!   Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/ekologiskt-kaffe-till-fikat-ar-logiskt   

29 sep Lev upp till löftet om en ny skogsvårdslag   Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/lev-upp-till-loftet-om-en-ny-skogsvardslag   

30 sep Felaktigt och förvirrat, Kekkinen Debatt 

http://www.gd.se/opinion/debatt/felaktigt-och-forvirrat-kekkinen  Gefle Dagblad 

1 okt Jag saknar de globala perspektiven. Debatt.    Gefle Dagblad 

http://www.gd.se/sok?q=Naturskyddsf%C3%B6reningen+2015      

5 okt Solenergin räcker till alla. Insändare.  Gefle Dagblad 

http://www.gd.se/opinion/insandare/solenergin-racker-till-alla   

5 okt Det finns ingen plan B  http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/det-finns-

ingen-plan-b  helahälsingland.se 

12 okt Alla förskolor i Gävle ska plastbantas och bli giftfria  

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/alla-forskolor-i-gavle-ska-plastbantas-och-bli-

giftfria   Arbetarbladet 

15 okt Miljöförening överklagar Medskog  helahälsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/miljoforening-overklagar-medskog    

19 okt Hur ser framtidens Gävle ut? http://www.gd.se/gastrikland/gavle/hur-ska-

framtidens-gavle-se-ut-nu-har-du-chansen-att-paverka  Gefle Dagblad 

20 okt Närgångna vargar oroar i Ockelbo  Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/ockelbo/nargangna-vargar-oroar-i-ockelbo   

25 okt ”Gångbroar bygger självkänslan”  helahälsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/halsingland/soderhamn/det-har-ar-det-basta-arbetslag-jag-haft-

gangbroar-bygger-sjalvkanslan   

27 okt Lär av misstagen från Medskog  Helahälsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/lar-av-misstagen-fran-medskog   

27 okt Naturvänner vill hindra vargjakt i vinter  Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/naturvanner-vill-hindra-vargjakt-i-vinter   

29 okt  Ljusnan var en av de älvar med mest lax i hela Europa   helahälsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/halsingland/bollnas/ljusnan-var-en-av-de-alvar-med-mest-lax-

i-hela-europa   

30 okt Otäcka ämnen i halloweensmink  Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/allmant/inrikes/otacka-amnen-i-halloweensmink   

31 okt Pukslagargården plastbantar för miljöns skull   Gefle Dagblad 

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/pukslagargarden-plastbantar-for-miljons-skull   

5 nov Hon använde halloweensmink-fick vara två dagar på sjukhus Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/halsingland/hudiksvall/hon-tillbringade-tva-dagar-pa-sjukhuset-

efter-att-ha-anvant-halloweensmink-2   

5 nov Spring för klimatet http://www.gd.se/kultur/spring-for-klimatet Gefle Dagblad 

9 nov Kulturpersoner springer stafettlopp genom Gävle   Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/kultur/kulturpersoner-springer-stafettlopp-genom-gavle  

11 nov Licensjakt på varg kan överklagas  http://www.gd.se/allmant/inrikes/licensjakt-

pa-varg-kan-overklagas   Gefle Dagblad 

12 nov Många har yttrat sig om vindkraftsplanerna i Harsa 

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ljusdal/manga-har-yttrat-sig-om-

vindkraftsplanerna-i-harsa-vi-ar-faktiskt-rejalt-skarrade   helahälsingland.se 

13 nov Insändare: Väntar ni tills en varg tar en hund i Sthlm   Arbetarbladet  

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/ekologiskt-hjalper-svenska-bonder
http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/ekologiskt-kaffe-till-fikat-ar-logiskt
http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/lev-upp-till-loftet-om-en-ny-skogsvardslag
http://www.gd.se/opinion/debatt/felaktigt-och-forvirrat-kekkinen
http://www.gd.se/sok?q=Naturskyddsf%C3%B6reningen+2015
http://www.gd.se/opinion/insandare/solenergin-racker-till-alla
http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/det-finns-ingen-plan-b
http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/det-finns-ingen-plan-b
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/alla-forskolor-i-gavle-ska-plastbantas-och-bli-giftfria
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/alla-forskolor-i-gavle-ska-plastbantas-och-bli-giftfria
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/miljoforening-overklagar-medskog
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/hur-ska-framtidens-gavle-se-ut-nu-har-du-chansen-att-paverka
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/hur-ska-framtidens-gavle-se-ut-nu-har-du-chansen-att-paverka
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/ockelbo/nargangna-vargar-oroar-i-ockelbo
http://www.helahalsingland.se/halsingland/soderhamn/det-har-ar-det-basta-arbetslag-jag-haft-gangbroar-bygger-sjalvkanslan
http://www.helahalsingland.se/halsingland/soderhamn/det-har-ar-det-basta-arbetslag-jag-haft-gangbroar-bygger-sjalvkanslan
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/lar-av-misstagen-fran-medskog
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/naturvanner-vill-hindra-vargjakt-i-vinter
http://www.helahalsingland.se/halsingland/bollnas/ljusnan-var-en-av-de-alvar-med-mest-lax-i-hela-europa
http://www.helahalsingland.se/halsingland/bollnas/ljusnan-var-en-av-de-alvar-med-mest-lax-i-hela-europa
http://www.arbetarbladet.se/allmant/inrikes/otacka-amnen-i-halloweensmink
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/pukslagargarden-plastbantar-for-miljons-skull
http://www.arbetarbladet.se/halsingland/hudiksvall/hon-tillbringade-tva-dagar-pa-sjukhuset-efter-att-ha-anvant-halloweensmink-2
http://www.arbetarbladet.se/halsingland/hudiksvall/hon-tillbringade-tva-dagar-pa-sjukhuset-efter-att-ha-anvant-halloweensmink-2
http://www.gd.se/kultur/spring-for-klimatet
http://www.arbetarbladet.se/kultur/kulturpersoner-springer-stafettlopp-genom-gavle
http://www.gd.se/allmant/inrikes/licensjakt-pa-varg-kan-overklagas
http://www.gd.se/allmant/inrikes/licensjakt-pa-varg-kan-overklagas
http://www.helahalsingland.se/halsingland/ljusdal/manga-har-yttrat-sig-om-vindkraftsplanerna-i-harsa-vi-ar-faktiskt-rejalt-skarrade
http://www.helahalsingland.se/halsingland/ljusdal/manga-har-yttrat-sig-om-vindkraftsplanerna-i-harsa-vi-ar-faktiskt-rejalt-skarrade
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http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/vantar-ni-tills-en-varg-tar-en-hund-i-stockholm   

14 nov Om gammelskog med Bengt Oldhammer  P1 Naturmorgon 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=6301360   

15 nov Zombie och barn sprang för klimatet i Gävle  Arbetarblader 

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/zombie-och-barn-sprang-for-klimatet-i-gavle  

15 nov Hudikbor sprang för miljön i klimatstafetten Run for your life 

http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/hudikbor-sprang-for-miljon-i-

klimatstafetten-run-for-your-life  helahälsingland.se 

15 nov Jämthunden Fight bets ihjäl av varg  helahälsingland.se    

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/jamthunden-fight-bets-ihjal-av-varg   

15 nov Här kommer de springande mot Gävle - mitt i natten på väg till Paris 

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/har-kommer-de-springande-mot-gavle-mitt-i-natten-pa-

vag-till-paris  Gefle Dagblad 

17 nov Ny anmälan om lagbrott vid Medskog med uttalad misstro mot plan…  

http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/ny-anmalan-om-lagbrott-vid-medskog-

med-uttalad-misstro-mot-plan-och-bygglovskontoret     helahälsingland.se 

18 nov Kända äppelträdet får huggas ner - radhusbygget får klartecken   Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/kanda-appeltradet-far-huggas-ner-

radhusbygget-far-klartecken  

23 nov Trädplantering borde vara årets julklapp Insändare  Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/tradplantering-borde-vara-arets-julklapp   

25 nov Snöproduktionen som minskar snön på sikt – kanoner klassas som 

http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/snoproduktionen-som-minskar-snon-

pa-sikt-kanoner-klassas-som-miljobovar   Gefle Dagblad 

26 nov Sök fakta och förståelse för våra djur Insändare  Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/sok-fakta-och-forstaelse-for-vara-rovdjur   

27 nov Gävle manifesterar för klimatmötet med Stina Oscarsson  Gefle Dagblad 

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/gavle-manifesterar-for-klimatmotet-med-stina-oscarson   

28 nov Fritt från bilar och reklam – här är den gröna visionen om framtidens…     

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/fritt-fran-bilar-och-reklam-har-ar-den-grona-visionen-om-

framtidens-gavle    Gefle Dagblad 

3 dec Så handlar du kläder och elektronik med tanke på miljön  Gefle Dagblad 

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/sa-handlar-du-klader-och-elektronik-med-tanke-pa-miljon   

6 dec Naturskyddsföreningen fick inte klaga mpå Biltemas bygglov på… 

http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/naturskyddsforeningen-fick-inte-klaga-

pa-biltemas-bygglov-pa-medskog  helahälingland.se 

6 dec Anmälarna om strandskyddet vid Medskog: En bäck, inte ett dike…  

http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/anmalarna-om-strandskyddet-vid-

medskog-en-back-inte-ett-dike-darfor-var-marklovet-felaktigt    helahälsingland.se 

7 dec Förvalta naturresurserna väl http://www.gd.se/opinion/debatt/forvalta-

naturresurserna-val  Gefle Dagblad 

8 dec Radhusbygget vid äppelträdet skjuts på framtiden efter ny överklagan 

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/radhusbygget-vid-appeltradet-skjuts-pa-

framtiden-efter-ny-overklagan   Arbetarbladet 

9 dec Äppelträdet: nu får alliansen ärva den omstridda frågan av de rödgröna 

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/appeltradsdomen-overklagas-igen-nu-far-alliansen-arva-

den-omstridda-fragan-av-de-rodgrona   Gefle Dagblad 

15 dec Påverka Gävles framtid http://www.gd.se/opinion/debatt/paverka-gavles-framtid   

  Gefle Dagblad 

http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/vantar-ni-tills-en-varg-tar-en-hund-i-stockholm
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=6301360
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/zombie-och-barn-sprang-for-klimatet-i-gavle
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/hudikbor-sprang-for-miljon-i-klimatstafetten-run-for-your-life
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/hudikbor-sprang-for-miljon-i-klimatstafetten-run-for-your-life
http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/jamthunden-fight-bets-ihjal-av-varg
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/har-kommer-de-springande-mot-gavle-mitt-i-natten-pa-vag-till-paris
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/har-kommer-de-springande-mot-gavle-mitt-i-natten-pa-vag-till-paris
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/ny-anmalan-om-lagbrott-vid-medskog-med-uttalad-misstro-mot-plan-och-bygglovskontoret
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/ny-anmalan-om-lagbrott-vid-medskog-med-uttalad-misstro-mot-plan-och-bygglovskontoret
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/kanda-appeltradet-far-huggas-ner-radhusbygget-far-klartecken
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/kanda-appeltradet-far-huggas-ner-radhusbygget-far-klartecken
http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/tradplantering-borde-vara-arets-julklapp
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/snoproduktionen-som-minskar-snon-pa-sikt-kanoner-klassas-som-miljobovar
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/snoproduktionen-som-minskar-snon-pa-sikt-kanoner-klassas-som-miljobovar
http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/sok-fakta-och-forstaelse-for-vara-rovdjur
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/gavle-manifesterar-for-klimatmotet-med-stina-oscarson
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/fritt-fran-bilar-och-reklam-har-ar-den-grona-visionen-om-framtidens-gavle
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/fritt-fran-bilar-och-reklam-har-ar-den-grona-visionen-om-framtidens-gavle
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/sa-handlar-du-klader-och-elektronik-med-tanke-pa-miljon
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/naturskyddsforeningen-fick-inte-klaga-pa-biltemas-bygglov-pa-medskog
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/naturskyddsforeningen-fick-inte-klaga-pa-biltemas-bygglov-pa-medskog
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/anmalarna-om-strandskyddet-vid-medskog-en-back-inte-ett-dike-darfor-var-marklovet-felaktigt
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/anmalarna-om-strandskyddet-vid-medskog-en-back-inte-ett-dike-darfor-var-marklovet-felaktigt
http://www.gd.se/opinion/debatt/forvalta-naturresurserna-val
http://www.gd.se/opinion/debatt/forvalta-naturresurserna-val
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/radhusbygget-vid-appeltradet-skjuts-pa-framtiden-efter-ny-overklagan
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/radhusbygget-vid-appeltradet-skjuts-pa-framtiden-efter-ny-overklagan
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/appeltradsdomen-overklagas-igen-nu-far-alliansen-arva-den-omstridda-fragan-av-de-rodgrona
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/appeltradsdomen-overklagas-igen-nu-far-alliansen-arva-den-omstridda-fragan-av-de-rodgrona
http://www.gd.se/opinion/debatt/paverka-gavles-framtid
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16 dec  Licensjakten på sex vargar i Ockelbo överklagas  Gefle Dagblad 

http://www.gd.se/gastrikland/ockelbo/licensjakten-pa-sex-vargar-i-ockelbo-overklagas   

18 dec Klart: Vargjakten kan överklagas till domstol  helahälsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/allmant/inrikes/klart-vargjakten-kan-overklagas-till-domstol   

18 dec Klartecken för vargjakt i Ockelbo - överklaganderna avslås  Gefle Dagblad 

http://www.gd.se/gastrikland/ockelbo/klartecken-for-vargjakt-i-ockelbo-overklagandena-

avslas   

19 dec Föreningen får miljöpris för insats för laxöringen  helahälsingland.se 

http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/forening-far-miljopris-for-insats-for-

laxoringen   

21 dec  Vargjakten överklagas http://www.arbetarbladet.se/allmant/inrikes/vargjakten-

overklagas-2  Arbetarbladet 

21 dec Glöm inte att påverka Gävles framtid  Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/glom-inte-att-paverka-gavles-framtid   

22 dec Vargjakten har överklagats av miljöorganisationer…   

http://www.helahalsingland.se/allmant/inrikes/vargjakten-har-overklagats-av-

miljoorganisationer-stammen-ar-kraftigt-inavlad    helahäsingland.se 

28 dec Vargjakten stoppad – ska prövas igen  Arbetarbladet 

http://www.arbetarbladet.se/allmant/inrikes/vargjakten-stoppad-ska-provas-igen   

31 dec Denise Fahlander i hållbarhetens tjänst  Gefle Dagblad 

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/denise-fahlander-i-hallbarhetens-tjanst   

 

Skrivelser 
Datum In/ut Från/till Angående Åtgärd   

12 jan In  Länsstyrelsen  Hallbråns vindkraftpark Bollnäs * 

16 feb In Länsstyrelsen 

Ljusdals kommun 

Tillstånd, vindkraftverk Riberget, Ljusdal * 

4 mars In  Länsstyrelsen Utvidgning av Hästmyrbergets naturreservat, 

Nordanstig 

* 

17 april  In Länsstyrelsen Bekämpning av mygg i fyra skyddade områden i 

Dalälvsområdet 

Stickan Holmstedt 

17 april  In Länsstyrelsen Svar på brev ang. Ista reservat och Fängsjön Stickan Holmstedt 

20 april In  Länsstyrelsen Bildande av Stora Blybergets naturreservat, 

Bollnäs 

* 

29 april In  Länsstyrelsen Förslag till beslut och skötselplan för 

Basttjärnsrönningens naturreservat, Nordanstigs 

kommun 

* 

29 april In UVAT Grundvattenuttag Eskön 1:2, Gävle  

30 april In  Länsstyrelsen Bildande av Trollbergets naturreservat, Ockelbo 

kommun 

* 

30 april In  Länsstyrelsen Förlängning av dispens, Ånäset, Nordanstig * 

27 maj In Länsstyrelsen Förslag till naturreservat Storkvarnberget, 

Ljusdal 

* 

 1 juni In UVAT Sandviken, torvtäkt på Ändlösmossen  

19 aug In  Länsstyrelsen Beslut naturreservat Skärjåns Axmar, Gävle 

Sandvikens kommuner 

* 

26 aug  Ut Riks Ang. regeringens felaktigheter och bristande 

svar om vargjakt 

 

 2 sep In  Lena Gille Vattenuttag Sandviken, önskad överklagan Svarat Lena 11 sep  

   In Energimarkn.insp. Nätkoncession  

 In  
Samråd kraftledning, Ödmården, Gävle. 

Ockelbo, Söderhamns kommun 
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 In  Tensbergs Kraftverk, Ljusdals kommun * 

 In Bollnäs Kommun Översiktsplan  

 In Ovanåkers kommun Översiktsplan  

 In  Nils Hebert Bygga villor vid sjö, Ockelbo * 

28 okt In Länsstyrelsen Förslag till bevarandeplaner för Natura 2000 

Lövgrund och Finngrundet, Gävle 

* 

28 okt In ASI FSC-revision av Stora Enso Skog AB * 

  4 nov In Länsstyrelsen Bildande av Andersvallsslåttens naturreservat, 

Bollnäs och Ljusdal 

* 

13 nov In Länsstyrelsen Klovbäckens Naturreservat, Nordanstig * 

23 nov In Länsstyrelsen Remiss Orarnas naturreservat, Gävle * 

23 nov In Gävle kommun Detaljplan öster, Sofia Magdalena, Gävle * 

25 nov In Energimarknadsinspektio

nen 

Nätkoncession för ledning vid vindkraftspark 

Storgrundet, Söderhamn 

* 

 

* = skickat vidare till berörd krets 


