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Kallelse till Länsstämma lördagen den 29 april 2017, 
Café Udden, Gysinge 
 
   

 

 

Länsstämman är länsförbundets årsmöte. Här tas beslut om ny styrelse, 2016 utvärderas och 

inriktningen för 2017 bestäms. Dessutom delar vi ut miljöpriser och njuter av naturen.  

 

Program 
 

10.00-10.30 Fika 

10.30-12.00 Länsstämma, årsmötesförhandlingar 

 Prisutdelning miljöpriser 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-15.00 Guidning på Naturum Färnebofjärden och utflykt i omgivningarna 

 

 

Anmälan senast 20 april via http://alturl.com/rwdsh. Deltagarlista för samåkning mailas ut av 

kansliet någon dag innan. 

 

Årsmöteshandlingar läggs ut på http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se och visas på duk 

under mötet. 

 

VÄLKOMMEN! 
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Färnebofjärdens nationalpark och Gysinge 
Gysinge är en del av Norrlands sydligaste utpost och bjuder på vilda forsar och ett unikt 

naturarv. Här slutar det uppländska slättlandet och de djupa skogarna tar sin början. Som ett 

vitt pärlband ligger det gamla vallonbruket Gysinge bruk längs med en del av Nedre Dalälvens 

stränder.  

 

Gysinge blommade upp 1668 då ett av Sveriges första järnbruk anlades på den tidigare brukade 

fäbodmarken. De flesta av de bruksbyggnader som kan ses idag tillkom dock först under 1800-

talet då järnbruket började växa sig stort. 

 

Färnebofjärdens nationalpark inrättades inte 1668 utan 1998 och sträcker sig över flera 

länsgränser. Det finns många faktorer som bidrar till att naturmiljöerna här är så rika. Dels är det 

geografiska läget sådant att både nordliga och sydliga arter kan förekomma inom samma område 

och dels breder älven ut sig här och skapar unika översvämningsmiljöer. Här finns t.ex. djurarter 

såsom cinnoberbagge, fiskgjuse, harr, havsörn, lodjur, svartoxe, utter och öring. 

 

Vill du veta mer? 

http://www.gysinge.se/ 

http://www.sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-nationalpark/nationalparksfakta/ 

 

Naturskyddsföreningen finns med i skötselrådet för Nationalparken och vår 

representant där, Stig Holmstedt, har gjort en rapport om möjliga revirområden 

för vitryggig hackspett. Se https://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2017/01/10/ge-vitryggig-hackspett-nya-hem-i-

farnebofjarden/  

 

 

Kostnad  

Länsförbundet betalar lokal, fika och lunch. Resa står resp. krets för. Samåk! 

 

Ombud  

Alla är välkomna, men för att få rösta om förslag måste du vara ombud.  Alla kretsar 

(lokalföreningar) i Gävleborg har 4 ombudsplatser, utom Gävlekretsen som i kraft av sitt 

medlemsantal har 6.  

 

Frågor av praktisk, lokal karaktär ställer du till Jenny Olsson, 

jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se Naturskyddsföreningen Sandviken. I övrigt hänvisas till 

reg. kansliet, se sidfoten. 

____________________________________________________________________________ 

 

Kom med i styrelsen! 
Vi vill gärna bli fler styrelseledamöter. Kontakta Valberedningen om du har tips eller själv vill 

förstärka vårt team! 

 

Lars Igeland 073-820 30 34, Inga-Greta Andersson 070-35 49 489, Leif Modéer 0278-66 50 87 
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Naturum Färnebofjärden och Café Udden ligger i Gysinge och tillhör Sandvikens 

kommun, Gävleborgs län 

 

 

 
Vägbeskrivning 
Gysinge ligger ca 50 km sydväst om Gävle. Sväng av mot Gysinge från riksväg 56 och följ 

därefter skyltarna mot naturum. För den som anländer med bil, finns goda parkeringsmöjligheter, 

avgiftsfritt. Vid Brukshandeln finns en mindre parkering och längs vägen mot forsarna är den 

stora parkeringen tillhörande PRO:s folkhögskola. 

Kommer du med buss, kliver du av vid Brukshandeln och får promenera den sista biten, ca 500 

meter, till Naturum. Fortsätt vägen fram, i samma riktning som du kom med bussen och gå mot 

forsarna. Före bron som går över forsarna, ta höger (se skylt längs vägen). Passera förbi Smedjan 

och håll till vänster. Vi finns i den större byggnaden benämnd Café Udden, vilken ligger bredvid 

Naturum.  

Från Gävle till Gysinge är det ca 52 km och cirka 50 minuters restid. Förstora kartan för en 

detaljerad vägbeskrivning. 

Med buss 

Sandviken – Gysinge, buss 47 

Gävle – Gysinge, buss 49 
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