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Gävle-Dala-Natur
Biologiska mångfaldens dag
Biologisk mångfald är den mest överskridna av våra 
planetära gränser. Många arter hinner utrotas av oss 
innan vi ens upptäckt dem och man räknar med att det 
utrotas upp till 100 arter om dagen. 

Det är dags att etablera Biologiska mångfaldens dag or-
dentligt! Vi uppmanar nu föreningar, lärosäten, företag 
och privatpersoner att lyfta frågan om våra arter den 
22 maj, och veckan däromkring d v s 19-27 maj. Målet 
är att vi tillsammans gör det till en dag/vecka full av 
aktiviteter över hela landet som uppmärksammar bio-
logisk mångfald. 

www.BioMfDag.se

Klädbytardagen

Inom ramen för Nordic Swap Day arrangerades ca 225 
klädbyten i Norge, Danmark och Sverige 2017. Bara i 
Sverige fick 40 500 plagg nya ägare. Förutsatt att de 
bytta plaggen ersatte inköp av nya plagg bidrog alla 
klädbytare med en enorm resursbesparing, nämligen: 
30 ton kemikalier, 280 ton koldioxid och 40 000 kubik-
meter vatten.

Klädbytardagar är både miljösmart och kul. 

Häng på någon av kretsarnas klädbytardagar eller 
ordna en egen i år, se 
http://www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen

#klädbytardagen

Livets mångfald 
- vårt mål, planetens räddning
Föreläsningsturné med Rebecka LeMoine, utsedd till 
Årets miljöhjälte av WWF 2017 (tillsammans med 
Malena Ernman)

Rebecka pratar om sitt 
arbete för biologisk 
mångfald. Hur och var-
för ska vi bevara arter? 

Alltifrån tigrar i Asien 
till mossor och hack-
spettar i våra svenska 
skogar. 

Det blir också pepp in-
för för Den Biologiska 
Mångfaldens Dag den 
22 maj. 

Hon kommer även att 
besöka skolor och göra 
reklam för Fältbiologer-
na. 

16/4 Falun, Kulturhuset tio14, kl 18.30

18/4 Bollnäs, Folkhögskolan, kl 19.00

19/4 Gävle, Studiefrämjandet, kl 19.00 
Norra Köpmang. 12a

20/4 Sandviken, Teatern, Folketshus, kl 13.00

Här finns mer info: https://www.naturskyddsforening-
en.se/vad-du-kan-gora/kalender/turne-livets-mang-
fald-med-arets-miljohjalte 

Här presenterar Rebecka Le Moine sig: 
http://www.biomfdag.se/ 

FRI ENTRÉ!
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Teater: Slutet enligt Rut
Svart humoristiskt familjedrama om arv, skuld och 
uppgörelse.

Rut vägrar att dö. Hon fyller snart 112 år och barnbar-
nen Robin och Kim väntar på att få ärva hennes skog 
som har legat i träda i över 40 år. Till varje pris ska 
Rut se till att skogen får rå om sig själv, utan mänsklig 
inblandning. En svart komedi om arv, begär och 
oförenliga drömmar. 

7 april Hofors, Folkets Hus, Teatern, kl 19:00 

9 april Edsbyn, Folkets Hem, kl 19.00

10 april Bollnäs, Kulturhuset, Stora scenen, kl 19.00

11 april Ljusdal, Slottescenen, kl 19.00

12 april Hudiksvall, Teatern, kl 19.00

https://www.riksteatern.se/

Ledarkurs Natursnokar, Stjärnsund
För dig som redan leder en Natursnoksgrupp eller som 
vill bli ledare. Du lär dig att leda övningar tillsammans 
med andra. Vi leker lekar och testar utrustning. Vi 
sitter runt elden och pratar om hur vi bäst startar och 
driver en Natursnoksgrupp. Vi delar med oss av det vi 
kan och byter erfarenheter med varandra. 

Lördag 26 maj kl 10-16:30 Att lära in arter, att 
samarbeta och att göra upp eld

Söndag 27 maj kl 10-16 Att använda alla sinnen 

Utbildare: 
Eva Lindberg, rikskansliet, Natursnoksledare och När-
naturguide 

Ida Wahlund, skådespelare och projektledare rikskans-
liet

Fridhems kursgård och vandrarhem 
(www.frid.nu)

Kostnad 500 kr. Gratis om du skriver avtal med din 
krets att leda Natursnoksaktiviteter.

Anmälan senast 18 maj, se
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-
gora/kalender/vill-du-fa-barn-att-upptacka-natu-
ren-bli-natursnoksledare-15 

Basti föreläste för fulla hus
Sebastian Kirppu föreläste för en fullsatt sal efter 
skogsgruppens träff i Bollnäs. Åhörarna var nöjda, det 
blev en artikel i Ljusnan och många böcker såldes.
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Natursnokarna i Gävle, tema snö. Vi tittade på snö-
flingor i lupp, sparkade till “fotbollsglass”, åkte pulka 
och grillade. 
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Snöänglar för snö i långa loppet
Bygga flygplats nu - är det så vettigt? Flygandet behö-
ver minska. Biobränsle- och elflyg är inte nära förestå-
ende. Vi tror att det är bra att ändra fokus. Leva närma-
re liv, hitta på mysiga, spännande, utmanande saker att 
göra hemikring och på platser dit vi kan åka tåg. 

I höstas togs första spadtaget för en flygplats i Sälen. 
Motsägelsefullt. Turister ska kom-
ma flygande och bidra till klimat-
hotet som gör att själva förutsätt-
ningen för vinterturismen hotas. 
Snön är hotad! Vi vill att våra barn 
och barnbarn också ska kunna åka 
skidor. Därför åkte vi Vasaloppet i 
en lite spelevinkig och snäll klima-
taktion.

Stoppa flygplatsbygget! 
Skida för snön! 
Snö i långa loppet!

https://www.facebook.com/vasalopareforsnon/ 

Guidekurser för dig! 
5 maj, tema trädgård

15 sept, tema naturguidning. 
Plats: Naturum Siljansnäs

Info och anmälan: 
marianne.sellner@studieframjandet.se 076-778 60 70

Bioblitz
Bioblitz är en intensiv inventering av ett visst områ-
de under en viss period, ofta ett dygn. Då noteras alla 
olika växter och djur som påträffas. Vem som helst får 
följa med och inventera med hjälp av en guide. Guider 
kommer att finnas med olika specialkunskaper (fåglar, 
insekter, växter m.m.). 
En arbetsgrupp med personer från Naturskyddsfören-
ingen, DABS, Entomologerna, Skogsriskan och Ornito-
logerna planerar när (vår/försommar), var och hur. Mer 
info framöver.  Välkomna!

Vatten-nätverk på gång!
Är du intresserad av vattenfrågor – hav, sjö eller rin-
nande vatten? 

Kontakta:

Gävleborg : 
jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se 070-292 16 36

Borlänge: 
hendrik.deiwall@gmail.com 073-638 87 50

Siljan: 
mesud.djangoi@gmail.com 0736-15 85 15

Sverige: 
mia.svedang@naturskyddsforeningen.se 076-310 81 75

Läs rapport från träffen Viva Vatten på Dalarnas 
hemsida och mötet om havsplanerna på Gävleborgs. 

Kurs i floraväkteri och Artportalen
19-20 maj, Sandviken 

Margareta Edqvist från Svenska 
Botaniska Föreningen berättar om 
Floraväkteriet och Artportalen  till-
sammans med Peter Ståhl, floraväk-
taransvarig.  

Prel. program:
19 maj f.m. Söka och rapportera i 
Artportalen och Floraväkteriet. Ta gärna med egen 
dator. 
19 maj e.m. Besök till intressanta lokaler med rödlista-
de växter
20 maj Mest i fält

Samarr. med Gävleborgs Botaniska Sällskap. Samling 
på Studiefrämjandet i Sandviken, Barrsätrag. 25. Kur-
sen är kostnadsfri. Troligen äter vi middag ute men tag 
gärna med fika till exkursionerna. 

Anmälan senast 13 maj via http://alturl.com/baos4

Vargen i Skandinavien
19/4 kl 18, Rättviks Kulturhus. Håkan Sand, SLU Grimsö föreläser på Rättviks 
bibliotek. Vargen i ett ekosystemperspektiv: Påverkan på bytesdjuren och andra 
nivåer i ekosystemet. Interaktioner med andra stora rovdjur som björn och lodjur. 
Påverkan på flödet av biomassa och andra arter. Betydelsen av mänsklig påverkan 
på ekosystemet. 

Föreläsningen sker i samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Folkuniversitetet Dalarna
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Kalendarium
Gävleborg

http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se    www.facebook.com/naturskyddsforeningenigavleborg

18-20/4 Föreläsningsturné med Rebecka LeMoine. Se 
artikel. 

22/4 NORDANSTIG Vandring vid Sindra kraftverk och 
dammar, Harmånger kl. 10:00 Samling: Utanför ICA, 
Harmånger. Ansvarig: Erling Selling, tel. 0703-44 08 76

6/5 HUDIKSVALL  Skogsutflykt till Högloftet 
Tillsammans med skogsgruppen i länet tittar vi på den 
intressanta gamla skogen på Högloftet som brann 2014 
och i mån av tid, på den djupa Besseravinen norr där-
om. Samling: kl 10 vid korsningen gamla E4:an/vägen 
mot Trönö.
Kontakt: Alf Pallin 070-247 44 20, Magnus Andersson 
070-658 37 56.

12/5 BOLLNÄS / VOXNADALEN Utflykt till Svartån i 
Hamra Vi besöker svartån och går en bit uppström och 
tittar på geologin i området bla. Guidar gör Jan Hed-
man. Samåkning från Norra torget, Edsbyn kl: 09.00. 
Har du frågor? Ring Stefan tel. 070-552 21 62

12/5 HUDIKSVALL Vårstädning på Håsta äng 
Vi hjälps åt att göra ängen vårfin! Redskap finns att 
låna. Ta gärna med fikakorgen!
Håsta äng, Hästhagsvägen kl.13.00.

12/5 HANEBO Fagning av ängen i Stugbacken Vi städar 
och stängslar ängen inför fårens ankomst. Vi träffas 
vid ICA parkeringen för samåkning 10:00. Ta med fika! 
Kent tel. 070-350 19 92

13/5 BOLLNÄS FÅGLAR VID SÄSSMANOMRÅDET Sam-
ling vid reningsverket i Edsbyn kl. 06.30. Samåkning 
från Statoil i Bollnäs kl. 05.55. 
Per-Erik. Tel. 073-055 31 90. Samarrangemang med 
BFK. Ledare. Rebecka Jonpers, Bollnäs Fågelklubb

15/5 NORDANSTIG Fågelvandring på Ornnäset i 
Strömsbruk kl. 18:00 Samling: Vid reningsverket
Ansvarig: Ragnar Svensson tel. 0703-92 40 29

19-20/5 SANDVIKEN Kurs om Artportalen och flora-
väkteri Se artikel

26/5 BOLLNÄS / VOXNADALEN Ålkarlstjärnarna Vi 
besöker det nya naturreservatet Ålkarlstjärnarna och 
ser hur det ser ut. Guidar gör Jan Hedman. Samåkning 
från Norra torget, Edsbyn kl: 09.00. 
Har du frågor? Ring Stefan tel. 070-552 21 62

26/5 JÄRBO Utflykt till Kungsbergets naturreservat 
under ledning av Nicklas Gustavsson för att titta på 
lavar. Samling kl. 10 vid Järbo Folkets hus.

2/6 GÄVLE Utflykt med överfart till Fjärdön i Hamrån-
gefjärden kl. 10. Samåkning från Dammbron, Gävle kl. 
9.15. Fjärdöns vänner och STF. Det är en fin ö – kalkpå-
verkad  - och där växer mycket intressant. 

5/6 NORDANSTIG Naturnatten med grillning vid Holm, 
Harmånger kl. 20:00. Ta med det du vill ha att grilla. 
Samling:  utanför ICA, Harmånger
Ansvarig: Torsten Hansson, tel. 0702-65 70 44

17/6 NORDANSTIG De vilda blommornas dag, blomster-
vandring i Ånäset Hassela kl. 10:00. Samling: utanför 
Hassela skola. 
Ansvarig: Ann-Christin Jäderholm, tel. 0705-39 14 35

29/6 NORDANSTIG Slåtter i Rigberg, med fika på ängen 
och slåttergille i ErskMats. kl. 10:00. Samling: utanför 
Hassela skola. 
Ansvarig: Ragnar Svensson tel. 0703-92 40 29

 Klädbytardagen
 14/4 BOLLNÄS Klädbytardagen 
 Kulturhuset 11-14, Inlämning från kl 10

 14/4 SANDVIKEN Klädbytardagen
 Kulturcentrum 11-14. Inlämning 11-12, max 10 plagg

 14/4 GÄVLE Bytagrejerdag
 Kulturhuset kl 11-14, max 5 grejer

7-12/4 GÄVLEBORG Teater: Slutet enligt Rut. Se artikel.

10/4 SÖDERHAMN Årsmöte i Studiefrämjandets lokal 
kl 19. Alla är välkomna, även de som inte är medlem-
mar! Vad vill du göra? Vad vill du att vi ska göra? Vad 
vill du att vi ska göra tillsammans? Kom och berätta! 
Vi börjar med kaffe och kaka.

12/4 SANDVIKEN Skogsgruppen inneträff kl. 18.30 på 
Studiefrämjandet, Barrsätragatan 25.



Dalarna
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se   www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna

15/4 eller 22/4 LEKSAND Utflykt till kulturbygden Limå 
Bruk. Håll koll på vår webbplats och facebook för exakt 
datum. Samling vid Kulturhusets parkering i Leksand 
för samåkning kl 10.00. Medtag gärna fika och kikare. 
Kontakt: Per Knies 073-688 36 01 
https://leksand.naturskyddsforeningen.se/

15/4 GAGNEF Backmon och Djurmo Klack, Dalviks 
kvarn, Djurås kl 8.00. Backmon är ett litet kommunalt 
lövskogsreservat i ravinsystemet mellan Djurås gamla 
by och älven. Strövstigen där är ca 3 km. Därefter åker 
vi till närbelägna Djurmo för att spana efter pilgrims-
falkarna i Djurmo Klack. 
Kontakt: Pelle Florell 0703-282 383

16/4 FALUN Föreläsning med Rebecka LeMoine. Se 
artikel. 

19/4 RÄTTVIK Vargen i Skandinavien Se artikel.

21/4 RÄTTVIK Vårfågelexkursion till Limsjön, Leksand. 
Samling på Torget kl 8 för samåkning. Christer Larsen, 
tel 070-306 4619.

22/4 DALARNA Länsstämma i Älvdalen Anmälan se-
nast 11/4 via http://alturl.com/2rv2f 

Maj MALUNG-SÄLEN Naturvandring till ett björnide. 
Vi annonserar i Malungsbladet. 

3/5 BORLÄNGE Seminarium Fossilfritt Dalarna kl 8.30-
16. Varför går det oftast lättare än vi vågar tro? Med-
verkan av bl a Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, och 
Heidi Andersson, Armbryterskan från Ensamheten. 
375 kr. Anmälan via 
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=52597

5/5 LEKSAND Studiefrämjandets ledarkurs, tema träd-
gård. Se artikel

22 maj är den biologiska mångfaldens dag
Missa inte sommarens utställning om 

Hälsinglands flora på Hälsinglands museum!

Hudiksvallsregionens fågelklubb
Fågelexkursioner  mellan 10/4 - 15/5 varje tisdag kväll kl. 
17.30 med utgångspunkt från Lillfjärdens utfodringsplats. 

De har också flera andra utflykter! 
Se mer på www.hfk.name

Klädbytardagen
14/4 MORA Klädbytardag Mora Folkhögskola kl 11-14 
Lämna in hela, rena, begagnade kläder och accesso-
arer och få byteskuponger. Byt till något som är nytt 
för dig! Inlämning torsd. den 12:e och fredag den 13:e 
kl. 16-18 eller under lördagen. Obegränsad inlämning, 
men du får max 10 kuponger. Fikaservering. Det som 
blir över tas till skolans loppis sista april. Kontakt: Be-
rit Zetterqvist 070-646 89 67. (Lillian, Sonja) Läs mer på 
www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen

14/4 ORSA Klädbytardag i Ungdomens Hus
12.00-14.00. Inlämning av kläder 11.30-12.00. 
Kontakt: Birgitta Blomberg Quintino 076-786 21 50

14/4 LUDVIKA Klädbytardagen i Vuxenskolans lokaler 
Storgatan 15 Ludvika. Inlämning 11-12 uthämtning 12-
13.30. Max 10 hela och rena plagg får lämnas

28/4 VÄSTERBERGSLAGEN Klädbytardagen 
i Söderbärke, Capellet lördag den 28/4. Inlämning 11-12. 
Uthämtning 12-13.30. Max 10 st hela och rena plagg får 
lämnas in för byte! Kontakt Monika Utter 070-581 34 60

14/4 FALUN Klädbytardag med workshop
Plats: Mariegården, hörnet Trotzgatan-Kristinega-
tan Tid: Byte sker på lördag kl 11.30-14, inlämning på 
fredag 13/4 15-17, lördag kl 10-11 Vad: max 5 hela och 
rena plagg (inga barnkläder) Dessutom kan du göra 
din egen hudkräm och läppbalsam! I samarbetet med 
Studiefrämjandet

14/4, BORLÄNGE Klädbytardag Mer information finns 
på https://borlange.naturskyddsforeningen.se/ samt 
https://sv-se.facebook.com/naturskyddsforeningen.
borlange/  Alla är välkomna!

https://leksand.naturskyddsforeningen.se/
http://leksand.naturskyddsforeningen.se. 
http://alturl.com/2rv2f
http://www.hfk.name
http://www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen
https://borlange.naturskyddsforeningen.se/
https://sv-se.facebook.com/naturskyddsforeningen.borlange/
https://sv-se.facebook.com/naturskyddsforeningen.borlange/


5/5 ORSA Fågelskådningens dag Lindängets fågel-
område vid fågelplattformen. Medtag fika. Inställt vid 
regn. Samarr med Ovansiljans ringmärkargrupp. 
Kontakt: Per Ax 070-306 89 77

6/5 MALUNG-SÄLEN Fågelskådningens dag 
Flygfältet i Malung. Se annons i Malungsbladet.

6/5 GAGNEF Fågelskådningens dag Österfors ICA 
Gagnefshallen kl 8.00 Fågelskådningens dag firar vi 
genom att vandra vid älven i Österfors. Området är en 
av Gagnefs bästa fågellokaler med stor variation av 
biotoper och kulturlämningar. 
Kontakt: Åke Tidigs 076-82 47 329.

14-19/5 MORA Bok- och spelbytardagar Mora Kulturhus 
& Bibliotek Kom med dina gamla spel och böcker och 
byt till något nytt för dig.  Helt gratis! (Sonja) 

19/5 RÄTTVIK Fågelexkursion till Bingsjön. Samling på 
Torget kl 7 för samåkning. Christer Larsen, 
tel 070-306 4619.

20/5 MALUNG-SÄLEN Fågelutflykt till Tisjön Info ber-
til helmersson 070-3207061

20/5 LEKSAND Vandring till Knytberget, Norr och 
Söder Lindberg. Samling vid Kulturhusets parkering i 
Leksand för samåkning kl 10:00. Medtag fika. Kontakt: 
Gittan Lokgård 070-275 03 15 
https://leksand.naturskyddsforeningen.se/

20/5 GAGNEF Mojesjön runt Moje bystuga kl 6.00 
Pingstdagen firar vi genom att vandra runt Mojesjön. 
Markerna öster om sjön utnyttjades förr för slåtter, 
men är numera nästan helt igenväxta med lövskog. 
Denna traditionella vandring bjuder alltid på intres-
santa upplevelser!  
Kontakt: Ragnar Nyberg 070-540 62 96.

25-26/5 STJÄRNSUND Natursnoksledarkurs. Se artikel

27/5 FALUN Föreläsning om ekologisk odling i liten 
skala Fler insekter i trädgården- föredrag med Chris-
tina Winter, som har kommit ut med boken trädgårds-
myller www.christinawinter.se Håll utkik efter tid och 
plats på hemsidan och FB

2/6 ORSA Hällbergs fäbodar med Gökotta Ledare: Ro-
land Öjeskog 070-245 53 75, Håkan Rundström 
070-665 13 85

2/6 MORA Cykeltur till Sollerön. MTB rekommenderas. 
Start i Mora vid biblioteket kl 10.

Naturnatten
5/6 MALUNG-SÄLEN Naturnatta Vi lyssnar efter 
nattskärra op Haftahedarna. Info. Bertil 070-320 70 61

5/6 ORSA Naturnatten firar vi mellan världsmiljö-da-
gen 5 juni och nationaldagen 6 juni. Samåkning kl 
20.30 från gamla biblioteket till Näsudden. Ta med 
matsäck. Passar dig som är rörelsehindrad. Kontakt: 
Birgitta Blomberg Quintino, 076-786 21 50 och Ewa 
Andersson, tel 417 21

5-6/6 MALUNG-SÄLEN Naturnatta Vi lyssnar efter 
nattskärra på Haftahedarna eller gör något annat 
spännande.

5/6 MORA Naturnatten på Kättboåsens levande fäbod 
kl 18 Yvonne Smedberg guidar och berättar om fä-
boden och livet där. Här finns fjällnära kor, får, get-
ter, häst, höns, grisar, kaniner och kalkoner. Yvonne 
förädlar mjölken från korna, slaktar själv och är till 
stor del självförsörjande året runt. Energisnål matpro-
duktion som ger en rikare flora och fauna. Enkel veg. 
soppa med smörgås, kaffe och kaka framför elden till 
självkostnadspris.  Kättboåsens fäbodar ligger 34 km 
sydväst om Mora, nära väg E45. (Lillian) Samåkning 
från Kajen i Mora kl 18. 
Se https://www.facebook.com/KattboasensFabodar/ 

Anmälan via http://alturl.com/z8im8

5/6 LEKSAND Lyssna efter nattsångare under Natur-
natta! Vi går runt Limsjön för att lyssna till kvällen och 
nattens ljud. Samling i Norsbro kl 21:00. Ta med fika, 
varma kläder och gärna kikare. 
Kontakt: Staffan Müller 070-322 23 45 
https://leksand.naturskyddsforeningen.se/ 
Samarrangemang med Leksands fågelklubb.

5/6 RÄTTVIK Naturnatta. Vi besöker Ärteråsens fäbo-
dar nordost om Furudal. Samling vid Torget kl 18 för 
samåkning.  
Kontakt: Bertil Bellander 070-639 93 72. Samarr. med 
Ärteråsens kulturförening.

5/6 GAGNEF Bingmyran och Himmelslätta, Dalviks 
kvarn Djurås kl 20.00. Naturnatta firar vi i år genom 
att vandra i området mellan Komtillmåtta och Him-
melslätta. Området består av lövskog och betesmarker, 
som alltid lockar till sig många arter sjungande fåglar 
t.ex. rosenfink. Det blir tidigt dagg i gräset, så stövlar 
rekommenderas. 
Kontakt: Pelle Florell 0703-282 383.

https://leksand.naturskyddsforeningen.se/
https://www.facebook.com/KattboasensFabodar
http://alturl.com/z8im8
https://leksand.naturskyddsforeningen.se/


9/6 MORA Trädkoll i Siljansfors kl 10 Guidning bland 
olika trädslag i Siljansfors försöksparks  arboretum, av 
parkchef Christer Karlsson. Samåkning från Kajen i 
Mora kl 9.30. (Ulf)

9/6 ORSA Skåda dagfjärilar med Felix Fotling
Samling kl 14.00 vid gamla biblioteket.
Ledare: Roland Öjeskog tel 070-245 53 75

9/6 GAGNEF 9.00 Örjasängets naturreservat, Dalviks 
kvarn Djurås. Alternativ samling: Rhodos Mockfjärd 
9.15, ICA Dala-Floda 9.25 eller Tempo Björbo 9.35. 
DenÖrjas-änget ligger ca 1 mil sydost om Björbo.Vi 
strövar runt i reservatet, som bl.a. är känt för god till-
gång på tjäder. Kontakt: Åke Tidigs 076-82 47 329.

10/6 VÄSTERBERGSLAGEN Utflykt till vårt nya natur-
reservat Gänsberget, där vi förhoppningsvis kan se 
guckosko i blomning. Samling vid Mossplan i Ludvika 
för samåkning kl.10.00. Matsäck och stövlar. 
Kontakt.: Monika Utter 070-581 34 60

17/6 MALUNG-SÄLEN De vilda blommornas dag Se 
annons i Malungsbladet. 
Info. Mats Nordhag. 070-206 40 55

17/6 RÄTTVIK De Vilda Blommornas Dag. Gunnar Ha-
gelin guidar oss. Samling vid Bingsjö Handel kl 10.00. 
Katrin Lohed Söderman, tel 0258-104 52

24/6 MALUNG-SÄLEN Vi vandrar till Kotdalen och till 
Lybergsgnupen. Samling i Öje Centrum 09.00 vandring 
ca. 6 km.

Juni MALUNG-SÄLEN Ringmärkning av tornfalk. Vi 
ordnar en familjeutflykt en passande helg och alla har 
chans att få se en unge. Annons i Malungsbladet. 

Gemensamt 
14/4 Klädbytardagen http://www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen

22/4 MALMÖ Kemikalienätverksträff, tema PFAS och plast. Kl 10-16. Medlemmar bjuds på lunch och fika samt 
resa. Anmälan via http://alturl.com/vaj6a Kontakt: kemikalienatverket@naturskyddsforeningen.se, 073-22 00 244

25-26/4 UPPSALA Flora- och faunavårdskonferensen, tema odlingslandskap  https://www.artdatabanken.se/
om-artdatabanken/flora-och-faunavardskonferensen/

22/5 Biologiska Mångfaldens Dag. Se artikel.

5/6 Naturnatten. Se www.naturskyddsforeningen.se

15-17/6 UPPSALA Riksstämma på SLU med stor Naturfest på stan på fredagen.  
https://www.naturskyddsforeningen.se/riksstamma  Anmälan senast 31 maj. 

 ORSA Slåttergille på tio ängar Mellan kl 8-12  Vi bjuds
 på fin gemenskap samt frukost kl 9.30 varje slåtterdag,
 Du är välkommen även om du inte kan komma exakt 
 på klockslaget! Ledare: Roland Öjeskog, 070-245 53 75 
 och Håkan Rundström 070-665 13 85

  7/7  Grafskänget Skattungbyn
 10/7  Lundins äng i Stenberg 
 14/7  Brändan Åberga
 17/7  Frisks äng Bjus 
 21/7  Knutar Einars äng Lindänget
 24/7  Knutargården Hansjö
 28/7  Hällbergs fäbodar
 31/7  Wests äng Kallmora
  4/8  Ängens dag i Ljotheds fäbodar
  7/8  Hackgården Nederberga
 11/8  Grafskänget Skattungbyn

 ORSA Allmogeåkern på Brantudden vid 
 småbåtshamnen Samling 09.00 alla dagar 
 Ledare: Roland Öjeskog 070-245 53 75

 28/4  Vårbruk
 26/5  Sådag
 25/8  Skördedag
 22/9  Skördedag

 ORSA Naturvård på våra ängar Vi hjälps åt att städa
 och röja. Samling på resp äng kl 09.00

  5/5  Wests äng Kallmora
 12/5  Frisks äng Bjus
 19/5  Grafskänget Skattungbyn

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sveriges-storsta-kladbytardag
http://alturl.com/vaj6a
https://www.artdatabanken.se/om-artdatabanken/flora-och-faunavardskonferensen/ 
https://www.artdatabanken.se/om-artdatabanken/flora-och-faunavardskonferensen/ 
https://www.naturskyddsforeningen.se/riksstamma
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Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, vårt studieförbund.

Natursnokarna Dalarna - Natursnokarna för barn och föräldrar

15/4  FALUN Tema: Fåglar. Vilka flyttfåglar har kommit? Vi lyssnar och spanar! Ta med eget fika 
och kikare, om du har! Kl. 10.00-12.00. Samling ovanför P Rottneby Naturreservat. 
Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-355 11 98.

20/5  FALUN Tema: Blommor och frön. Vi letar fina blommor och planterar frön. Ta med eget fika! 
Vi bjuder på krabbelurer! Kl. 10.00-12.00. Samling 
ovanför P Rottneby Naturreservat. Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-355 11 98.

22/5  FALUN  Kvällsutflykt till Prästskogen
Den 22 maj är det den biologiska mångfaldens dag. Vi firar det med en utflykt till Prästskogens naturreservat i 
Bjursås. Kunniga, lokala guider möter oss där och visar runt. 
Samling på Postenparkeringen kl. 18.00 för samåkning. Ta med eget fika! 
Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-355 11 98.

Natursnokarna Gävle - Natursnokarna för barn och föräldrar

Lördag 14 april - Lekande fiskar i Verkmyraån 
Vadå, leker fiskar? Hur då? Häng med till Verkmyraån (även kallad Hillebäcken/Utnorabäcken) och se när fiskar-
na vandrar upp i ån för att leka. Vi upptäcker naturen, leker och äter vår medhavda matsäck. OBS! Datumet kan 
komma att justeras någon vecka framåt eller bakåt beroende på när fiskarna är aktiva, detta meddelas i så fall 
via vår facebookgrupp Natursnokar i Gävle. Tid: kl 10.30 - ca 12.30 Plats: Vi parkerar längs vägen där Verkmyraån 
rinner under Harkskärsvägen (närmare vägbeskriv-ning kan fås vid anmälan). Meddela om ni önskar samåka 
så försöker vi lösa det. Ta med: Kläder efter väder samt matsäck. Vi kommer att gå i terrängen eller längs en stig 
några hundra meter uppströms, så bra skor eller stövlar rekommenderas. Anmälan: natursnoksledare-gavle@
googlegroups.com (så meddelar vi ev. förändringar i program-met). För frågor kontakta natursnoksledare Hanna 
Kovac: 070-448 01 02

Lör 26 maj - I naturen med alla dina sinnen
Hur luktar en sten, vad smakar ett träd, hur känns mossa och vilka ljud finns i sko-
gen? Vi utforskar naturen med alla våra sinnen. Tid: kl 10.30 - ca 12.30 Plats: Ej beslu-
tat vid programbladets tryckning. Håll utkik i Facebookgruppen när det närmar sig! 
Ta med: Matsäck (kan inte lova grillmöjligheter), sittdyna och kläder efter väder. 

Anmälan: natursnoksledare-gavle@googlegroups.com (så meddelar vi ev. förändring-
ar i program-met). 
För frågor kontakta natursnoksledare Mirja Hagström: 070-693 40 17
Eventuella “spontanträffar” annonseras i Facebookgruppen - gå gärna med i den! 
https://www.facebook.com/ups/166696673389017/

Manusstopp 4 maj 1 aug 19 okt
Utgivning 9 juni 7 sept 23 nov

Meddela din e-postadress! Har du inte fått någon e-post från din krets/länsförbund det senaste året? 
Lämna då en aktuell e-postadress till medlem@naturskyddsforeningen.se 
Vill du inte vill ha e-post från oss? Skicka e-post med ett NEJ till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.
se så sätter vi en block för utskick via e-post samt du slipper sms med frågor ang. e-postadress

https://www.facebook.com/groups/166696673389017/

