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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 

 
Styrelsen blickar tillbaka på ett aktivt år. Vi har gjort många aktiviteter för och med medlemmar, 

främst med arbetsgrupper, t.ex. skog, klimat och viltvård. Kommunikationen med medlemmar 

har ökats både digitalt och på annat sätt, med bl.a. Gävle Dala Natur som inlaga i tidningen 

Sveriges Natur, där nya Gävle-Dala kansli har varit till stor hjälp med detta och mycket annat.  
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Medlemsutveckling 2014-2015  
Enligt Riksföreningens officiella uppgifter (återbäringsunderlag) 

 
(antal personer, som under hela eller någon del av året varit medlemmar) 

  Totalt Förändring 

Krets 2014 2015 Antal % 

Bollnäs Naturskyddsförening 419 429 10 2,4 

Dellenbygdens Naturskyddsförening 167 160 -7 -4,2 

Naturskyddsföreningen i Gävle 2 366 2 440 74 3,1 

Hanebo Naturskyddsförening 112 105 -7 -6,3 

Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker 237 219 -18 -7,6 

Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening 525 531 6 1,1 

Järbo Naturskyddsförening 73 73 0 0,0 

Naturskyddsföreningen i Ljusdal 234 228 -6 -2,6 

Naturskyddsföreningen i Nordanstig 331 331 0 0,0 

Ockelbo Naturskyddsförening 157 165 8 5,1 

Naturskyddsföreningen i Sandviken 581 695 114 19,6 

Söderhamns Naturskyddsförening 403 402 -1 -0,2 

Voxnadalens Naturskyddsförening 220 209 -11 -5,0 

Österfärnebo-Hedesunda Naturskyddsförening 69 76 7 10,1 

Totalt Naturskyddsföreningen i Gävleborg 5 894 6063 169 2,9 

 

 

Föreningens personsammansättning 2015 

Styrelsen  
Ordförande   Stefan Persson, Edsbyn t.o.m. 2015-11-15 

   Denise Fahlander, Gävle fr.o.m. 2015-11-15 

Vice ordförande  Denise Fahlander, Gävle t.o.m.2015-11-15

   Stig Hammarsten, Gävle fr.o.m. 2015-12-06 

Sekreterare   Herbert Marcher, Älvkarleby  

Kassör   Ann Horn, Forsbacka 

Övriga ledamöter  Mattias Degervall, Regnsjö 

   Daniel Ekblom, Bjuråker 

   Stig Hammarsten t.o.m. 2015-12-06 

 

Suppleanter   Hans Levander, Delsbo 

   Yvonne Dahlberg, Näsviken 

 

Revisorer  
Gunilla Eriksson, Hudiksvall 

 Mona Lindvall-Eriksson, Hudiksvall 

Suppleant Erik Aldergård, Gävle 

 

Valberedning  
 Leif Modéer, Bollnäs 

 Lars Igeland, Österfärnebo (sammankallande) 

 Inga-Greta Andersson, Sandviken 

 

Arbetsgrupper/Nätverk och kontaktpersoner 
Handla miljövänligt  Pia Svedén, Kilafors (kontaktperson) 

Viltvårdsgruppen, VNG  Daniel Ekblom, Bjuråker (kontaktperson)  
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   Anders Ekholm, Årsunda (sakkunnig)Fel! 

Bokmärket är inte definierat. 
Skogsgruppen Gävleborg  Inga-Greta Andersson, Sandviken (kontaktperson) 

   Magnus Andersson, Hudiksvall (sakkunnig) 

Hav-Sjö-Rinnande vatten  Robert Stahl, Gävle (kontaktperson) 

   Peter Hansson, Bernt Moberg (sakkunniga) 

Äng/jordbruk  Per-Olof Erickson, Gävle (sakkunnig) 

Klimat och Energi   Mattias Degervall, Regnsjö (kontaktperson) 
 -Solceller och solcellsystem  Mats Andersson, Jättendal (sakkunnig) 

 -Vindkraft   Hans Levander, Dellenbygden (kontaktperson) 

Gruvor och mineral  Ann Horn, Forsbacka (kontaktperson) 

Webb och kommunikation  Stefan Persson, Edsbyn (kontaktperson) 

 

Länsförbundets kansli Gävle Dala  
Länskansliet fungerar som spindeln i nätet i informationsspridning mellan styrelsen, 

kretsarna, riksföreningen, regionala myndigheter och organisationer, media m.fl. Länskansliet 

ansvarar också för projektansökningar och genomförande, marknadsföring och 

opinionsbildning. Lillian Lundin Stöt har varit deltidsanställd länskonsulent och Kristina 

Persson har varit medhjälpare under året på länskansliet, som ligger i Tingshuset i Mora. 

Under året har arbete pågått med fyra projekt gällande fäbod, skog, Pol till pol och Handla 

Miljövänligt.  

 

2015 har arbetet på det regionala kansliet fortsatt och former sätter sig hela tiden för hur 

samarbetet med länsförbundets styrelse, kretsar och medlemmar kan utvecklas på bästa sätt. 

Naturskyddsföreningen kansli Gävle Dala har också bidragit till större samverkan med 

Dalarna. Länsförbunden har anordnat några gemensamma aktiviteter, t.ex. ”Påverka 

verkligheten” i Lindsberg utanför Falun. Styrgruppens sammansättning ändrades i slutet av 

året och består sedan december av Stig Hammarsten, Denise Fahlander, Mattias Ahlstedt och 

Ulf Jernberg.  

 

Lillian har besökt Voxnadalens och Ockelbos årsmöten. På det senare föreläste hon även om 

Kemikalier i barns vardag. Hon har också föreläst om Kemikalier i barns vardag/Giftfri 

förskola på Naturum Färnebofjärden och för all förskolepersonal i Edsbyn samt på en aktivitet 

som kretsen i Gävle anordnade.  

 

Länsstämman 2015 
Naturskyddsföreningen Hofors-Torsåker stod som värd för 2015 års länsstämma. Där antogs 

bl.a. en ny rovdjurspolicy, det första natur- och miljövårdspriset delades ut till Stefan Olander, 

och Carolina Klüft var den som besökte stämman från riksstyrelsen. Ann Horn berättade om 

projektet pol till pol som genomförts tillsammans med Rovdjurcentret De5Stora och Järvzoo.  

Efter stämman visade Stig Björk bilder ”Vår i tjäderskogen” och deltagarna gjorde en utflykt 

till Bysjön, en fågelsjö där Naturskyddsföreningen Hofors-Torsåker är delaktig i ett projekt att 

anlägga vandringsled, rastplatser och fågeltorn för att göra sjön mer tillgänglig för 

allmänheten. Deltagarna fick bland annat se havsörn och fiskgjuse! 

 

Styrelsesammanträden 
Under året har styrelsen sammanträtt 10 gånger. Fyra fysiska möten ute hos kretsarna 

Hudiksvallsbygden, Gävle, Bollnäs och Sandviken, övriga möten via Skype. 

 

Länsordförandekonferensen 

http://www.gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/


23-25 oktober var det länsordförandekonferens i Hjo. Naturskyddsföreningen Skaraborg var 

värd. Fantastisk örings-exkursion i ett renoverat vattendrag till Vättern. Goda samtal mellan 

deltagare och stor del av riksstyrelsen samt några anställda som deltog. Uttalande om 

kärnkraft i Finland och mjölkbönder i Sverige var några saker deltagarna enades om. Från 

Gävleborg deltog Denise Fahlander.    

 

Klimatforum på kulturhuset i Stockholm 
Riks anordnade ett klimatforum istället för höstkonferens 2015. Stig Hammarsten deltog från 

Gävleborg. 

 

Föreningsutveckling 

Studiefrämjandet hade en utbildning om föreningskunskap under två kvällar hösten 2015. 

Denise deltog liksom ca tre andra kretsstyrelsemedlemmar i länet. Kort genomgång har skett 

på styrelsemöte, mallar och annan dokumentation har delgetts styrelseledamöter och andra.   

 

Länsförbundet har under året haft kontakt med kretsarna för information och utbyte av 

erfarenheter. Detta sker vid styrelsens fysiska möten och inför styrelsemöten då 

styrelseledamöterna tar kontakt med ”sina” kretsar. I länet finns fortfarande några kretsar som 

är vilande.  

 

Länsförbundets hemsida och Facebook har främst skötts av Lillian Lundin Stöt och Stefan 

Persson under året. På hemsidan finns, förutom aktuell information inom ett flertal områden, 

referat från träffar som Naturskyddsföreningen deltagit vid, debattartiklar, insändare m.m. 

 

Kretskonferens med tema Skog arrangerades i Söderhamn 29 november, där Malin Sahlin 

från riks deltog. Träffen samlade närmare 20 deltagare från runt om i länet.  
 

Medlems- resp. kretsenkät har skickats ut och resultat har spridits till styrelser och 

medlemmar. Kansliet och vissa styrelser/förtroendevalda har aktivt använt resultaten för 

föreningsutveckling.  

 

Projekt 

Pol till pol 
Projektet har avslutats. Väl genomfört klimatprojekt i samverkan med Studiefrämjandet, 

Rovdjursföreningen De5Stora och Järvzoo. Det har handlat om hur djuren påverkas av 

klimatförändringarna och vad man själv kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Ann 

Horn har varit projektledare. Totalt har två klimatdagar för allmänhet genomförts på Järvzoo, 

till en av dessa bjöds länets politiker in. Medlemmar i länet agerade klimatguider dessa dagar 

och berättade om hur svenska djur och natur kommer att påverkas av klimatförändringar på 

sikt och vad som sker redan idag. I samband med en utbildningsdag i april för medlemmar 

som ville vara guider i parken, höll riks i ett klimatinformationsföredrag via Skype. Projektet 

var också ute i andra sammanhang, som Barnkalaset i Sandviken och en HMV-ekofika 

aktivitet på en second hand butik i Gävle. Informationsmaterial har tagits fram som sitter uppe 

i parken och flyers har delats ut till allmänhet i andra sammanhang också, där 

Naturskyddsföreningen har deltagit.     

 

HMV mer ekologiskt i förskolor och ökat HMV nätverk i Gävleborg 
Projektet startade 1/7 2015 och ska pågå t.o.m. 31 mars 2016. Denise Fahlander och Pia 

Svedén är projektansvariga och jobbar några timmar i projektet. Syftet är att undersöka 

aktuellt läge med ekologiskt i förskolor samt försöka bidra till att öka andelen ekologisk mat 

och frukt i förskolor, den andra delen är att öka HMV-nätverket i Gävleborg och stimulera 
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fler till att bli aktiva. Förskolor har kontaktats och tillfrågats om ekologisk mat idag och 

målsättning framöver. HMV intresserade, och potentiellt intresserade, har kontaktats via mail, 

telefon och inbjudan till lokala träffar i länet, där frågor om vilka intresseområden 

medlemmarna har och vilka påverkansmetoder som önskas i den lokala kretsen. Samarbete 

sker med Studiefrämjandet som bl.a. har arbetsgivaransvar och hjälper till med inbjudningar 

och lokala träffar. 

 

Fäbodar 
Under sommaren 2015 kallade fäbodföreningarna i Gävleborg och Dalarna tillsammans med 

Naturskyddsföreningen i båda länen till en gemensam träff på Karl-Tövåsens fäbod i Dalarna. 

Resultatet av detta blev en gemensam projektansökan, där vi önskar genomföra en konferens 

och studiebesök för att lyfta frågan om hur viktigt fäbodbruket är för försörjningstrygghet, 

biologisk mångfald och natur/kultur värden. 

 

Skog 
Kretskonferensen 2015 fick tema Skog eftersom Gävleborg är det skogsrikaste länet och 

styrelsen har beslutat om att satsa på skogsarbete. Konferensen blev välbesökt med deltagare 

från kretsar i nästan hela länet. Skogsgruppen med Inga-Greta Andersson, Magnus 

Andersson, Per-Gunnar Jacobsson och Stig Hammarsten har jobbat fram ett projekt med stort 

stöd av Lillian Lundin Stöt på kansliet. Projektet kommer starta 2016. 

 

Arbetsgrupper 

HMV – Handla MiljöVänligt 
HMV kontaktperson är Pia Svedén, Hanebo. Vecka 40 varje år är det ”Miljövänliga Veckan” 

över hela landet. Den har blivit global och kallas Green Action Week. TEMA 2015 var 

EKOfika. Några kretsar i länet hade aktiviteter för allmänhet, stod i livsmedelsbutik, 

anordnade utställning på bibliotek, föredrag m.m. I år blev det ingen regional upptakt, den 

största anledning var att det var väldigt få anmälda, en annan anledning vara att medlemmar 

som varit med på upptakten 2014, då, meddelade att det verkade onödigt med regional 

upptakt 2015 eftersom temat skulle vara det samma som flera år i följd och att en kände sig 

bra påläst redan.  

Pia och Denise har jobbat vidare med att stärka och utvidga HMV-nätverket i länet, mycket 

med hjälp av det projekt som beviljats av riks våren 2015. Läs mer om det under Projekt. 

Sveriges största klädbytardag i april arrangerades i bl.a. Gävle, där dagen byter namn till 

Byta-grejerdag och sker i samverkan med Kommunen, Studieförbund, privatpersoner och 

andra föreningar/organisationer. 

Livsmedelsbutiker Bra MiljöVal-märks i länet av några butiksmärkare som jobbar på i länet. 

De kollar så att lokala kriterier såsom sopsortering finns och miljömärkta rengöringsmedel 

används. 

 

VNG Viltvårdsgruppen Naturskyddsföreningen Gävleborg 
Daniel Ekblom är kontaktperson för arbetsgruppen VNG. Gruppen fungerar som 

remissinstans för NFG och förbereder t.ex. remissärenden gällande viltvård i länet. 

 

I den av länsstyrelsen tillsatta viltförvaltningsdelegationen representeras Naturvården av 

Naturskyddsföreningen Gävleborg genom Mattias Degervall som ordinarie och Gullan Holst, 

Svenska Rovdjursföreningen ersättare, hon avsa sitt uppdrag i slutet av året och ny ersättare 

föreslås av naturvårdsorganisationerna 2016. 
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Daniel Ekholm deltog på konferensen ”Rovdjur och tamdjur” på Järvzoo.  

I augusti spred kansliet information om möjlighet att delta i rovdjursstängsling.  

Ett par e-nyhetsbrev har sänts ut till nätverket. 

 

Gruvor 
Ann Horn har jobbat vidare med gruvfrågor. Och varit med i den nationella gruvarbetsgruppen 

GRAG. Nationell policy har tagits fram. 

 

Skog 

Magnus Andersson har varit sammankallande för föreningens skogsgrupp. Under året har 

Inga-Greta Andersson tagit över den rollen. En arbetsgrupp bestående av Stig Hammarsten 

från styrelsen, Inga-Greta Andersson, Per-Gunnar Jacobsson och Magnus Andersson har 

jobbat mycket aktivt under året, med nyhetsmail, träffar, exkursion, telefonmöten och 

framtagande av projekt för 2016. Kontaktlistan över intresserade medlemmar i länet 

uppdateras löpande. Den används för att hålla kontakt och utbyta idéer och kunskap inom 

gruppen. Skogsgruppen finns också på Facebook och på länsförbundets hemsida finns fakta 

och information. 

 

Natur- och miljöskydd  
Stig Hammarsten har representerat NFG vid samrådsgruppen för naturvård i länet som 

sammankallas av länsstyrelsen. På träffen i Bollnäs var huvudämnet myndigheternas arbete 

med att skydda natur. Det var bra genomgångar från Länsstyrelsen, Gävle kommun och 

Skogsstyrelsen. Frågan om hur den ideella naturvården kan bidra diskuterades också. 

 

Denise deltog på Mångfaldskonferensen ”Mer liv i Staden” i Uppsala som anordnas av SLU. 

Stig deltog på länsstyrelsens Miljöövervakningsdagar i Högbo. 

 

Stig Holmstedt fortsätter vara NFG:s representant i Färnebofjärdens nationalparks skötselråd. 

Stig Holmstedt är mycket kunnig och insatt i frågorna runt parken. Stig har en arbetsgrupp 

med alla berörda NF länsförbund som träffas en gång om året. Hans Levander är NFG 

styrelsens kontaktperson. 

 

Leader Gästrikebygden har bildat en ny förening med anledning av den nya EU-

programperioden. I den nya styrelsen har NFG en representant och det är Bernt Jonsson, hans 

kompetens är främst fiskevägar. Ann Horn är NFG styrelsens kontaktperson. 

 

Kretsstöd har getts till Sandviken gällande ett vattenärende, i form av samtal och mail. 

Sandviken Energi har provpumpat och har planer att pumpa ut mycket vatten ur två sjöar vid 

Rökebo. En privatperson har noterat stor påverkan på naturmiljön och har önskat hjälp med 

överklagan och information till allmänhet och andra. Föreningen gjorde bedömningen att vi 

inte hade någon juridisk möjlighet att påverka ärendet. Dock förs fortsatt diskussion med 

kretsen om hur ärendet kan följas upp.  

 

 

Strandskydd 
Bollnäs får sedan 2015 ärenden från kommunen. Meningen är att alla kretsar ska sköta ”sina” 

ärenden eftersom en ändring i Miljöbalken har gjort att kretsar med minst 100 medlemmar har 

talerätt i sådana frågor, varför länsförbundets roll huvudsakligen innebär viss rådgivning. 

NFGs sakkunnige på området är Bengt Sundström i Söderhamn. 
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Denise Fahlander var den 13 maj på en utbildningsdag på Länsstyrelsen i Gävle gällande 

strandskydd som främst riktade sig till tjänstemän. Det finns en kort utbildning om 

strandskydd på hemsidan, det är Strandskyddsdelegationen, utsedd av regeringen, som har 

utformat utbildningen, den kan vara bra för kretsar att titta på när remissärenden blir aktuella. 

http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2015/05/27/webutbildning-strandskydd/.  

 

Klimat 
NFG har var med i Riksteaterns aktivitet Run for Your Life, i Gävle, där löpare och besökare 

bjöds på ett omfattande klimatprogram, med sång, föredrag, ekofika, dans m.m. Run for your 

life var ett arrangemang där personer sprang från Kiruna till Paris med sina egna berättelser 

om vad som behöver göras för klimatet, berättelserna lämnades över till politikerna på COP21 

i Paris i december. Deltagande i planering och genomförande både som löpare och arrangör 

av aktiviteter, på flera orter, bl.a. Hudiksvall och Gävle.  

 

Consuming the environment, två dagar på HiG, Gävle för allmänhet första dagen och 

forskarutbyte andra dagen. Tema hur media påverkar människor gällande miljöfrågor.  

 

Barn och skola 
Inspirationsdag för lärande om hållbarutveckling, förskolan till gymnasiet — Inriktning 

konsumtion i ett socialt perspektiv. Utbildningsdag 28 september för pedagoger i Gävleborg, 

HiG, Gävle, Denise deltog  

 

Lillian och Denise deltog på Miljötinget i Gävle för 15-19-åringar, november med två work-

shops, klimat och byt till eko, samt informationsbord. 

 

Övriga träffar NFG deltagit på 

Region Gävleborg Målbildsdag Gävleborg 2030, Söderhamn  
Mattias Degervall och Lillian Lundin Stöt deltog. 

 

Biosfärsområdes dag  
Stig Hammarsten och Stefan Persson deltog 

 

BiodrivMitt – vad händer på vägen till ett fossilfritt samhälle 23 nov 
Daniel Ringström, Gävlekretsen, deltog på seminarium. Föreningen BiodrivMitt i samverkan 

med andra, anordnade en konferens om att klara övergången till det fossilfria samhället. 

 

BioDrivMitt är en plattform för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Företag, 

organisationer och privatpersonerkan vara medlemmar.   

Norrsundets Biokombinat är en nybildad förening som syftar till att utveckla processer och 

produkter baserat på biologisk råvara. 

Gasledning från Norrsundet. Jobbas på att få till mottagning av naturgas från fartyg till 

hamnen Norrsundet och därifrån distribueras via ledning till Sandvik och Ovako. Idag 

transporteras gas via lastbil i gastuber. 

Nämndes att Norrsundet för tillfället är Sveriges största fiskehamn, huvudsakligen foderfisk 

som transporteras (lastbil) till Danmark där det blir fiskfoder. Fiskfodret transporteras till 

Norge där det används i Laxodling. 

Forkning på microbiell oljetillverkning vid Högskolan i Gävle.   

Vätgas Mats Lundberg, Sandvik om bränslecellsbilar.   

2 km teststräcka för elväg skall byggas i Sandviken. Beräknas vara färdig våren 2016.   

http://www.gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/
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Två pågående elbilsprojekt på Högskolan i Gävle. (Daniel Johansson presenterade)   

Pågående biogassatsningar för matavfall, Söderhamn Nära och Gästrike Ekogas AB. 

 

Elbilsseminarium Falun 
Lillian Lundin Stöt och Robert Stahl, Gävle, deltog. 

 

Energi  

Vindkraft 
Hans Levander NFG kontaktperson för vindfrågor, har varit på nationellt seminarium. 

Information från den delades med intresserade medlemmar på ett skypemöte. Inbjudan gick ut 

via FB. Så att alla intresserade (medlemmar) kunde delta. 

 

Media och skrivelser 
Under året har föreningen förekommit många gånger i media. Kansliet har listat dessa med 

länkar så att de enklare ska gå att ta del av.  

 

Lika så skrivelser som har kommit till föreningen via GävleDala Kansli finns listade för 

medlemmar och andra att ta del av. 

 

Omfattningen av media och skrivelserapportering är så lång att de läggs i ett separat 

dokument, Bilaga1_Verksamhetsberattelse_2015_Media_och_skrivelser. Med rubrikerna 

Datum/Rubrik/Media och Datu/In-Ut/Från-Till/Angående/Åtgärd 

 
  

Ekonomi 
Beträffande vår ekonomi hänvisas till årsredovisning för 2015. 
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