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Gävle-Dala-Natur
Bussresa till Hölick/Hornslandet 26 aug
Hornslandet är en halvö öster om Hudiksvall med en 
säregen och värdefull natur. En dramatisk brand som 
härjade 1888 bidrog till att skapa lövrika skogar, med 
en mångfald av liv. Karakteristiskt är klapperstensfäl-
ten och kusttallskogen med många riktigt gamla tallar. 
En av dem är faktiskt Sveriges äldsta tall, med över 750 
år på nacken! 

Vi besöker även Hölick som är ett genuint fiskeläge. I 
naturreservatet finns grottor, flygsandfält och fornläm-
ningar från stenåldern. 
Naturguide: Magnus Andersson. 

Läs mer på 
https://www.sveaskog.se/jakt-fiske-och-friluftsliv/be-
soksomraden/ekopark-hornslandet/  

och http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/djur-
och-natur/skyddad-natur/naturreservat/hudiksvall/
holick/Pages/Beskrivning.aspx 

Avresa från Falun via Bjursås, Rättvik, Mora, Orsa, 
Skattungbyn, Edsbyn, Bollnäs, Hudiksvall. Från t ex 
Gävle går det bra att ansluta via tåg. Mer detaljerad 
info vid anmälan.

Lunch på restaurang Verandan. https://www.holick.se/
restaurang-verandan

Kostnad: 500 kr inkl bussresa, lunch och guidning. 
Endast lunch och guidning 250 kr. 

Anmälan senast 3 aug via http://alturl.com/7ptj7

Ta vara på det du har - reg upptakt inför Miljö-
vänliga Veckan. 

25 aug kl 9.30-16, Skattungbyn

Kom och inspireras av Skattungbyns prisbelönta 
gratisbutik, verktygsbibliotek och folkkök. Delta i en 
praktisk workshop. Rikskansliet bidrar med faktakun-
skap och kampanjidéer till v 40. 
Se https://tavarepadetduhar.no/  

Anmälan via http://alturl.com/gst66 
senast 17 aug. Veg lunch och fika.

Skogens Dag i Högbo 25 aug
Vill du hjälpa till och visa upp Naturskyddsföreningen 
Gävleborgs skogsarbete? Kontakta andersson.ingagre-
ta@gmail.com. Se kalendariet Gävleborg.

Skogsexkursion Ljusdal 1-2 september
Vi letar fynd och lär oss av varandra i de fina skogarna 
kring Hennan i Ljusdal. Ledare: Magnus Andersson. 
Middag och övernattning för de som vill. Anmälan via 
http://alturl.com/dc4iq  senast 26 aug. Se kalendariet 
Gävleborg

Naturguidekurs
Lördagen den 15 september 2018
på Naturum Dalarna, Siljansnäs, Leksand
 

Denna kurs genomförs under en heldag med ca 3 tim-
mars distansutbildning. Inför kursen kommer du att 
få hemuppgifter att förbereda. Kursen genomförs både 
inom- och utomhus.

Anmälan och frågor till: marianne.sellner@studiefram-
jandet.se, 076-778 60 70 senast 29 aug.

Kostnad:  Studiefrämjandet står för avgiften för sina 
cirkelledare, anställda och förtroendevalda. 
Lunch och fika ingår. Behöver du specialkost meddela 
oss så snart som möjligt.
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Omställningscentrum Dalarna!
Omställning Falun har planer på ett omställningscen-
trum i Sågmyra. Vi vill ha praktisk verksamhet som 
kan fungera som inspiration för andra – exempelvis 
boende i mer hållbara former än dagens. Herrgården 
lämpar sig bra för kurser och konferenser med del-
tagande av intresserade privatpersoner i dialog med 
myndigheter, forskare och politiker. Ett kreativt cen-
trum där vi kan utveckla planer på ett hållbart lokal-
samhälle. 

I Sågmyra finns också den 
gamla Tidstrandsfabriken. 
Här finns plats för teater-
föreställningar, konstut-
ställningar, cykelkök och 
annan reparation, kanske 
förädling av lokalt odlade 
grödor. 

Ett omställningscentrum ska vara en regional ange-
lägenhet för länet. Vi har fått positivt gensvar från 
länsstyrelsen, landstinget, Region Dalarna, Högskolan 
Dalarna och Dalarna Science Park. 

Omställningsnätverket är ett nätverk för alla som sym-
patiserar med idéerna om ett hållbart samhälle. Vi vill 
samarbeta med olika föreningar som vill vara med och 
skapa ett hållbart samhälle. Naturskyddsföreningen är 
välkomna att delta, hitta på egna aktiviteter och delta i 
andras.

Bernt Lindberg, 
bernt@bernt-lindberg.se
070-378 23 36

Salong i Herrgården

Tanka och ladda fossilfritt!
Här kan du se var det finns tank- och laddställen i Gäv-
le-Dala området och lite utanför också: 

http://biodrivmitt.se/tanka-och-ladda-fossilfritt

Biogasmackar finns i Borlänge, Forsbacka och Gävle. 
Nya planeras i Falun, Sandviken, Bollnäs och Söder-
hamn. 

Det finns även 30 tankställen för HVO (biodiesel, dock 
med en brasklapp för palmolja), 140 etanolpumpar och 
över 100 laddställen för elbilar. 

Dessutom finns möjlighet att fylla vätgas i Sandviken, 
på en av tre platser i landet.

# Välj naturen
In med naturen i valdebatten! Det var rubriken på vår 
första debattartikel i Gävle-Dalas media. Den kommer 
att följas av flera inom olika områden som vi brinner 
för.

Tre kretsar har fått projektpengar för valarbete. I Falun, 
Borlänge och Mora har politikersamtal hållits. I Falun 
gavs även föreställningen Grismanifestet. 

Rättvik guidar riksdagsledamoten Jens Holm och 
lokalpolitiker i Ore Skogsrike 5 juni.

Riks valfokus är klimatskadliga subventioner och bio-
logisk mångfald. Lokalt kan vi t ex:

• påtala stöd till lokala flygplatser, parkeringsnor-
mer, kräva ökade satsningar på gång- och cykelvä-
gar, protestera mot gruvplaner och arbeta för skydd 
av natur och odlingsbar mark

• Ge ris eller ros till din kommun utifrån riks natur-
vårdsenkät

• Bjud in politiker, tjänstemän och lokaltidningen till 
”frukost/lunch i det gröna”

• Arrangera en politikerguidning till ett område som 
antingen hotas eller saknar skydd

• Lyft natur- och miljöfrågorna i valdebatten. Skriv 
frågor till politikerna i Mittmedias kampanj:

#kandulova 

Riks granskar också regering-
ens arbete inom natur och miljö 
hittills och rankar riksdagspar-
tierna i en valguide. Välj naturen 
när du röstar!

/Lillian Lundin Stöt
Kansli Gävle-Dala 

BioBlitz i Fulufjällets nationalpark 23 aug
Vi träffas kl.8 vid naturum Fulufjället och håller på tills 
vi inte orkar längre. Fältlunch och fika finns att köpa. 
Under dagen kommer kortare föredrag/workshops att 
hållas. 

Mer info: 
Sofia.Tiger@lansstyrelsen.se 
010-225 03 66

http://biodrivmitt.se/tanka-och-ladda-fossilfritt


Tillverka ditt eget lieorv
Mats Westberg från Gävle skrev en 
fin artikel från den inledande träffen 
i Falun 

https://dalarna.naturskyddsfo-
reningen.se/2018/05/02/tillver-
ka-ditt-eget-lieorv/

Foto: Mats Westberg

Carolina Klüft besökte länsstämman
Naturskyddsföreningen Gävleborgs länsstämma hölls i 
Delsbo. Riksstyrelsens representant Carolina Klüft be-
rättade om Naturskyddsföreningens nationella arbete.

– Vi har släppt två nya rapporter: Klimatmål för kon-
sumtionsbaserade utsläpp och Avskaffa klimatskadli-
ga subventioner. Vi jobbar vidare för en ny skogsvårds-
lag, högre krav på vattenkraft, förbud mot PFAS, för 
Agenda 2030-målen och inte minst för att få upp miljö- 
och naturfrågorna i valdebatten.

Efter stämman hölls en workshop inför valet på temat 
#väljnaturen

Se https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.FUNG-
ERAR EJse/2018/04/09/workshop-infor-valet/

Gävleborgs nya styrelse

Fr h Daniel Ekblom Svågadalen suppl, Hans Levander 
Delsbo suppl, Bernt Larsson Gnarp (ny), Inga-Greta 
Andersson Sandviken vice ordf (ny), Jan Östlund Gävle 
(ny), Inga-Lill Carlsson Järvsö kassör.  
På bilden saknas länsordförande Stig Hammarsten och 
sekreterare Jenny Olsson.

Dalarnas nya styrelse

        
        
        
        
        
       
Fr v Gun Kallur kassör, Monika Utter, Mattias Ahlstedt 
ordf, Ulf Jernberg vice ordf, Pelle Florell, Thord Lind-
kvist, Gunilla Roos.
Sittande fr v Birgitta Blomberg Quintino, Margareta 
Wikström, Karin Magnusson (ny). 

Länsstämma med stenkoll
Naturskyddsföreningen Dalarnas länsstämma hölls i 
år i Älvdalen. Salomon Abresparr, som bor i Tällberg, 
var riksstyrelsen representant. Bernt Lindberg berätta-
de om planerna på ett omställningscentrum i Sågmyra.

Efter stämman blev det besök på Porfyr- och Hag-
strömsmuséet. 

Det blev en guidad tur om porfyr. Om hur svårt det var 
att bearbeta stenen, sarkofagens resa till Stockholm 
samt även om företaget Hagström med dess utveckling 
av dragspel och gitarrer. 

Varför är det viktigt med biologisk mångfald? 
Referat Rebecka LeMoine

Totalt ca 300 personer i Gävle-Dala fick lyssna till 
Rebecka LeMoines föreläsning live. Ännu fler fick läsa 
i tidningen eller höra på radion om hennes arbete för 
bevarandet av arter. 

Läs referat:  https://gavleborg-lan.naturskyddsfo-
reningen.se/2018/05/06/biolmangfaldrebecka/

Sök till Omställningspilot
Du får jobba med händerna och huvudet: odla ekolo-
giskt, konstruera och reparera, installera solceller samt 
lära dig om hur demokratisk energi och lokal ekonomi 
fungerar. Se http://farnebo.se/kurser/kommande-kur-
ser/omstallningspiloterna/

Gratis naturguidning för nyanlända
Naturskyddsföreningen i Dalarna har en guidnings-
verksamhet för nyanlända i integrationssyfte.

Läs mer på: https://dalarna.naturskyddsforeningen.
se/2018/05/08/erbjudande-om-gratis-naturguid-
ning-for-nyanlanda/

Kontakt för bokning: Mesud Djangoi
mesud.djangoi@gmail.com 
073-615 85 15
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Miljöpris till insektsgurun Bengt Ehnström

Juryns motivering:
Som med sin aldrig sinande energi folkbildar om 
insekternas fascinerande värld. Hans pedagogik med 
underfundig humor tillsammans med mycket bred och 
djup kunskap går alltid hem, såväl i tal som i texter i 
hans böcker. Och han är still going strong!

Natur- och miljöpriset till skogsentusiasten
Inga-Greta Andersson

 

Naturskyddsföreningen Gävleborgs natur- och miljöp-
ris 2018 gick till Inga-Greta Andersson 

Juryns motivering:
som med sin sprudlande energi fått Skogsgruppen i 
Gävleborg att växa från en handfull till över 180 perso-
ner. Tack vare en god administrativ förmåga förenad 
med värme, generositet och omtanke om alla!

Foto: Lillian Lundin Stöt

Foto: Bernt Lindberg

Miljösvikarpriset Kängan gick till Sveaskog som 
säljer ut sina skogar till privata spekulanter och vill 
avverka skyddsvärda Ore Skogsrike. Statens eget 
bolag, där vi alla är delägare, måste föregå med gott 
exempel! Skärpning!

Naturskyddsföreningen Dalarnas natur- och miljöpris Lyckosparken gick i år till:

Miljöpris till vattenkämpen Astor Ericsson

Juryns motivering:
Astor Ericsson som med sin envetna kamp för ström-
mande vatten visar att man aldrig ska ge upp. Den 
37-åriga striden för Ejforsen pågår fortfarande! Han 
har en enastående förmåga att komma fram i mak-
tens korridorer och föra fram sina mycket pålästa 
juridiska formuleringar direkt ur minnet. Och han är 
still going strong!

Foto: Bernt Lindberg

Till minne av Anders Munters

Lantbrukaren och miljövårdaren Anders Munters, 
Enholn, Dala-Järna var ordförande i Naturskyddsför-
eningen Dalarna 2003-2011. 

Anders gav Naturskyddsföreningen Dalarna ett starkt 
och tryggt ansikte utåt genom sin enorma kunskap. 
Hans värme och genuina intresse var det nog ingen 
som gick miste om. Han fattas oss.



Kalendarium
Gävleborg

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

OCKELBO Naturskyddsföreningen Gävleborg deltar i 
Ekotorget, grön expo och butik, på Wij Trädgårdar. Öpp-
nar 2 juni. www.eko-torget.nu

Juli HOFORS-TORSÅKER Bina i Bergviken 
En lördag eller söndag i juli. Efter Moas och Davids 
intressanta föredrag på vårt årsmöte har det kommit 
förslag om ett studiebesök hos dem i Bergviken, som 
ligger mellan Barkhyttan och Sälgsjönäs.  Öppna biku-
pan kan man bara göra om det är fint väder och varmt. 
Det måste därför äga rum en vacker dag och på dagtid. 
Är du intresserad av att vara med hör du av dig till Bar-
bro Risberg barbro.risberg@gmail.com eller mobil 076-
138 29 00, så får du information med kort varsel, om 
när det kan bli aktuellt att göra besöket. Ta med fika.

8/7 HANEBO  Naturvandring i Hamnäs Vandring i fin 
natur med ovanliga blommor och fåglar. Kl 09:00 träf-
fas vi på parkeringen vid ICA i Kilafors för samåkning 
eller kl. 9.15 vid N. infarten till Hamnäs. Ta med fika! 
Har du frågor? Ring Kent 070-350 19 92

29/7 NORDANSTIG Slåtter i Rigberg med fika på ängen 
och slåttergille i ErskMats. Samling: utanför Hassela 
skola kl. 10. Ansv: Ragnar Svensson tel. 070-392 40 29

5/8 HUDIKSVALL Slåtter på Håsta äng Vi träffas och 
gör en insats för ängen vid Håsta. Kom när det passar, 
fler behövs! Redskap finns. Hästhagsvägen, från kl. 
9.00 till tidig em. Info Sven Carlberg 073-054 68 11.

8/8 HANEBO Slåtter i Lötbodarna Slåttern börjar kl. 
17.28 vid Utigårns fäbodstuga i  Lötbodarna som ligger 
efter vägen mot Tönsen, Kilafors. Ta gärna med lie, 
räfsa och/eller högaffel. Du är välkommen även om 
du inte kan delta i slåttern. Ta med något att dricka ur 
och något att sitta på, alla blir bjuden på fika.
Kent tel. 070-350 19 92 svarar på frågor om slåttern.

12/8 HANEBO Ängsslåtter i Stugubacken slåttern bör-
jar vid 8-tiden på morgonen. Du är välkommen när det 
passar dig och jobbar så länge du har tid och ork. Ta 
med mugg för NF Hanebo bjuder på kaffe, te, saft och  
smörgåsar som tack för hjälpen. Ta gärna med något i 
slåttersammanhang användbart redskap.
Kent tel. 070-350 19 92 svarar på frågor om slåttern.

25/8 GÄVLEBORG Skogens dag i Högbo Bruk kl. 10-15. 
Längs en slinga med tipsfrågor finns vi med några 
bord och visar upp några mossor, lavar, svampar, tick-
or och blommor och låter barnen fånga insekter i håv 
mm – för att ta del av den biologiska mångfalden i 
skogen. Lavskrikans livsvillkor presenteras. Vi deltar 
tillsammans med andra organisationer och företag 
med anknytning till skogen.  Välkommen med!

September VOXNADALEN Temadag Biosfärkandidat 
Voxnadalen planerar för en temadag kring Skogen 
som hållbar resurs. Exakt datum är ännu ej spikat, 
men temadagen kommer att ske under en lördag i 
september månad. Håll utkik på Biosfärkandidat Vox-
nadalens hemsida för mer information. www.voxna-
dalen.org. 

1-2/9 GÄVLEBORG Utflykt i Hennan-området 1-2/9 NV 
om Ljusdal. Info Per-Gunnar Jakobsson tel. 070-595 47 
55. Guide: Magnus Andersson. Anmälan via (formulär/
länk) senast 26/8. Det går att delta en av dagarna om 
man vill. Se sidan 1 för länk till anmälan!

2/9 HOFORS-TORSÅKER Murkolan och Bökesberg
Områdena vi ska besöka ligger öster om Wij. Murko-
lan är en rik våtmark med många blommande växter, 
som vattenklöver, flera violarter och orkidén korallrot. 
För att se dem är det för sent på året så idag fokuserar 
vi på lavar och mossor med hjälp av vår duktiga kän-
nare Nicklas Gustavsson. Hinner vi tittar vi också på 
de vilda blockmarkerna på Bökesberg i närheten.
Samling vid Lidl kl. 14 eller Handelsbanken, Torsåker 
kl. 14.15. Ta med fika.

17/6 HOFORS-TORSÅKER Vilda blommornas dag  
år tar vi vår blomstervandring på den fina slåtte-
rängen vid Fäbods Östansjö. Samling vid Lidl kl. 10 
eller Handelsbanken Torsåker kl. 10.15. Ta med dig 
förmiddagsfika för en rast i grönskan. Blomster-
vandringen genomförs i samarbete med Svenska 
Botaniska Föreningen.

17/6 SANDVIKEN De vilda blommornas dag. Vand-
ring till Sjöbergs fäbod där vi tittar på den vackra 
blomsterängen. Samling vid ÖB:s parkering vid Wega 
kl. 14.00. Guide: Inga-Greta Andersson, tel. 070-354 
94 89. Det finns möjlighet att åka bil fram. Ta med 
fika! I samarbete med Svenska Botaniska Förening-
en och Studiefrämjandet.

17/6 NORDANSTIG De vilda blommornas dag 
lomstervandring i Ånäset Hassela. Samling: utanför 
Hassela skola kl. 10. Ansvarig: 
Ann-Christin Jäderholm, tel. 070-539 14 35

http://www.eko-torget.nu
http://www.voxnadalen.org
http://www.voxnadalen.org
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ORSA Allmogeåkern på Bran-
tudden vid småbåtshamnen 
Samling 09.00 alla dagar. 
Ledare: Roland Öjeskog 
070-245 53 75
 25/8  Skördedag
 22/9  Skördedag

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 Rund-
ström 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

Gemensamt 
15/6 Naturfesten på Parksnäckan i Uppsala Delta och var med 
och skapa innehållet! Gävle-Dala har bl a en utställning om 
alla kretsar och säljer skogsböcker. 
https://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/2018/05/03/
tips-till-alla-kretsaktiva-infor-uppsala-naturfest-15-6/

16-17/6 Rikstämma, Uppsala 
https://www.naturskyddsforeningen.se/riksstamma

1/7 Tusen trädgårdar, Sverige
www.studieframjandet.se/tusen

25/8 Reg upptakt Miljövänliga Veckan, se artikel.

26/8 Bussresa Hornslandet/Hölick, se artikel.

Studiecirkel om solel - ett antal tillfällen under hösten i Falun
En studiecirkel om solelektricitet kommer att hållas i Falun under hösten med start efter sommarlovet. Den kom-
mer att handla om ekonomi och hur man söker bidrag samt studiebesök till en eller flera familjer som redan har 
en anläggning hemma. Vi ska även ta upp Falu Energi och Vattens planer för en andelsägd solpark och möjlighe-
ten att investera där eller på annat håll. Cirkelledare blir Chris Bales. Mer information om bl. a. datum och plats 
finns på https://falun.naturskyddsforeningen.se 

8/9 HUDIKSVALL Svamputflykt Svampkonsulenten 
Owe Nygren visar oss några bra matsvampar! Lokal 
bestäms efter svamptillgång. Samling för samåkning 
på Kattvikskajen kl 10.00 Info: Owe Nygren 0650-155 83, 
Magnus Andersson 070-658 37 56. Ta med fika!

9/9  HANEBO  Djupsjö – Römmabergets Naturreservat
Vi kollar vad som hänt sedan bränningen i reservatet 
för 3 år sedan. Kl 09. träffas vi på parkeringen vid ICA 
i Kilafors för samåkning. Ta med fika! Har du frågor? 
Ring Kent 070-350 19 92

RÄTTELSE! 
Utställning om Hälsinglands flora blir inte av i som-
mar på Hälsinglands museum. Vi vill avvakta  med 
större aktiviteter tills floran är klar.
/Gävleborgs Botaniska Sällskap

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Vi hanterar våra medlemmars personuppgifter för att 
tipsa om aktiviteter, administrera anmälningar m.m. 
Inga uppgifter lämnas ut till 3:e part. Läs mer på resp. 
länsförbunds hemsida.

https://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/2018/05/03/tips-till-alla-kretsaktiva-infor-uppsala-nat
https://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/2018/05/03/tips-till-alla-kretsaktiva-infor-uppsala-nat
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/naturskyddsforeningens-riksstamma-2018
http://www.studieframjandet.se/tusen


30/6 ORSA Kurs i lieslåtter på Knutar Einars äng
Var med i vår slåttergemenskap! Samling vid Lissel-
hedsvägen (väster om väg 45) nedanför Knutar-Einars 
äng I Lindänget. Redskap, slipning av liar och slåt-
terövningar. Avgift 100 kr. Max 10 deltagare. Ledare: 
Roland Öjeskog 070-245 53 75, Håkan Rundström 070-
665 13 85. Det är viktigt att bevara våra gamla slåtte-
rängar för mångfalden av rara örter. Vi slår, räfsar och 
hässjar!

1/7 GAGNEF 09.00 Lortåns naturreservat, Dalviks 
kvarn, Djurås. Reservatet ligger ca 1 mil söder om 
Djurås längs Lortåns utlopp ur sjön Bästen. I ån finns 
flodpärlmussla, som är lätta att se. Forsärla har nyli-
gen häckat. Efter ca 3 km vandring är vi tillbaka till 
startpunkten; den mycket fina fäboden Gästgivarbuan. 
Kontakt: Pelle Florell 070-328 23 83.

1/7 SÄTER Småkryp Samling vid lekplatsen i Säterda-
len kl. 14

6-8/7 Vansbrosimmet Ev finns vi på plats med Naturs-
noksaktivitet.

15/7 LEKSAND Opplimen runt kl.10.00. Ev bjuda in 
NF Rättvik för gemensam vandring och gemensam 
annonsering. Kontakt: Kerstin och Lotte.

15/7 LEKSAND Följ med på utflykt till Gönan och 
Sälgbergsgrottan. Samling vid Kulturhusets parke-
ring i Leksand för samåkning. Preliminär tid kl 10:00. 
Medtag fika. Kontakt: Thord Lindkvist 076-788 86 03. 
https://leksand.naturskyddsforeningen.se/

22/7 GAGNEF 09.00 Vandring norr om Mockfjärd, 
ICA Gagnefshallen. Alternativ samling: Vägen Mock-
fjärd-Västerfors, avtaget mot Björkbuan. Vandring på 
gamla fäbodstigar från Björkbuan till den stora fäbo-
den Gråbuan. Därifrån går vi uppför till Nordbäcksbu-
an. Återvägen går via Skogtjärn och förbi Björkbuans 
gruvhål, ca 12 km. Hemkomst senast 15.00. Kontakt: 
Åke Tidigs 076-824 73 29.

29/7 VANSBRO Ängens Dag på Hembygdsgården Nås 
arr tillsammans med Nås Hembygdsförening. Slåtter 
med lie och häst på gammalt vis. Stefan Stefansson 
lär ut lieslåtter du hjälper till att hässa. Glödstekt sill 
och potatis, kaffe finns att köpa.

19/8 GAGNEF 9.00 Fäbodvandring vid Bästen Dalviks 
kvarn, Djurås Alternativ samling: Avtagsvägen mot 
Säl, Brötjärna 9.15 eller Grånsbuan 9.35. Vi startar 
i Grånsbuan och går uppför till Hålbuan. Därifrån 
fortsätter vi söderut mot Tryssjön, där vi tar fäbods-
tigen mot Finntorpet, klassad som riksintresse. Åter 
i Grånsbuan efter ca 12 km. Hemkomst senast 15.00. 
Kontakt: Åke Tidigs 076-82 47 329.

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. 
Fjolårets besök blev inställt pga regn, så vi gör ett nytt 
försök. Örjas-änget ligger ca 1 mil sydost om Björbo.
Vi strövar runt i reservatet, som bl.a. är känt för god 
tillgång på tjäder. Kontakt: Åke Tidigs 076-824 73 29.

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

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

10/6 LEKSAND Gönan och Sälgbergsgrottan kl.10.00. 
Ev. bjuda in NF Vansbro för gemensam vandring och 
gemensam annonsering. Kontakt: Tord.

16/6 ORSA Naturutflykt till skogsreservatet Stopån 
Samåkning från gamla biblioteket 09.30 Tag med mat-
säck. Samarr med Friluftsfrämjandet. Ledare: Jonas 
Brus 0250-552 721 jonas.brus@outlook.com

16/6 VANSBRO Kyrkvandring JanErikes Kvarn, Diger-
liden till Sigfridstorp med bl a Borta med Vinden. Alla 
som vill delta gör det. NF kommer inte att stå med i 
annons eller som deltagande förening.

29/6 MORA Blomstervandring på Sollerön Upptäcks-
färd. Vad har slagit ut? Samling vid Sollerö kyrka kl. 18 
(Hans)

17/6 FALUN Vilda blommornas dag En botanisk 
blomstervandring i Falutrakten arrangeras. Mer info 
finns på www.Dalafloran.se

17/6 GAGNEF 9.00 De vilda blommornas dag, Dalviks 
kvarn, Djurås. Alternativ samling: Rhodos Mockfjärd 
9.15 eller ICA Dala-Floda 9.25. I år besöker vi den fina 
byn Holsåker vid älven och Finn Olars äng i Dala-Flo-
da. Vandringsledare: Åke Tidigs 076-824 73 29.

17/6 SÄTER Vilda blommornas dag Nerigården 
Ulvsjön Samling vid Gruvplanen kl. 10. I samarbete 
med Botaniska Sällskapet

17/6 ORSA Naturandakt med Orsa Församling
Samling kl 10.30 vid kyrkan för färd till blomster-äng-
en. Se annons en vecka innan.
De vilda blommornas dag med blomstervandring.
Ledare: Roland Öjeskog 070-245 53 75

https://leksand.naturskyddsforeningen.se/
http://www.Dalafloran.se
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18/8 ORSA Skåda nattfjärilar med Felix Fotling Samling 
kl 20.00 vid gamla biblioteket. Ledare: Roland Öjeskog 
tel 070-245 53 75

23/8 MORA kl 18 Medlemsmingel Tingsnäs 
Välkommen till en medlemskväll där vi bjuder på 
mat, fika och trevlig samvaro. Samling vid lekplatsen. 
(Lisen)

25/8 SÄTER Skogsutflykt Samling vid Gruvplan kl. 10

1/9 ORSA Svamputflykt med Ewa och Leif Vi plockar 
svamp, lär oss några och lagar tillsammans en maträtt. 
Samåkning från gamla biblioteket kl 10.00. Tag med 
svampkorg, kniv och någon grönsak till rätten. Ledare: 
Ewa och Leif Andersson tel 0250-417 21.

2/9 GAGNEF 9.00 Tandflytta naturreservat Dalviks 
kvarn, Djurås Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 
9.10, ICA Dala-Floda 9.20. Reservatet ligger söder om 
älven mellan Floda och Björbo och skapades i Floda 
omarrondering. Reservatsbeslutet togs hösten 2017. 
Kontakt: Pelle Florell 070-328 23 83.

5/9 FALUN / BORLÄNGE Svamputflykt till Källslätten 
samling Koltorget, kl.10:00 (parkeringen vid infar-
ten från Falun) Efter kort instruktion, plockar vi i en 
timme, enskilt eller tillsammans Avslutar med genom-
gång och svampprat. I samarbete med svampklubben 
Skogsriskan Kontaktperson: Anders Janols Vi hoppas 
på bra svampväder under veckorna innan och skönt 
utflyktsväder den 15e.

Helgdag i sept ORSA Ringmärkarmorgon Lindängets 
fågelområde vid fågelplattformen 07-11 Dag: se annons 
i Orsakompassen. Medtag fika. Samarr med Ovansil-
jans ringmärkargrupp. 
Kontakt: Magnus Strömberg 072-731 72 76

16/9 LEKSAND Följ med på utflykt till Brudkällan, en 
del av dalkarlsvandringen. Samling vid Kulturhusets 
parkering i Leksand för samåkning. Preliminär tid kl 
10:00. Medtag fika. 
Kontakt: Lotte Schwarcz, 070-722 46 66 
https://leksand.naturskyddsforeningen.se/

4/8 LEKSAND Fladdermusexkursion i Leksand. Vi ger 
oss ut i sommarnatten och lyssnar och spanar efter 
fladdermöss. Samling i Norsbro kl 22.00. Kontakt: 
Sören Stenberg 0247-349 93. Samarrangemang med 
Leksands fågelklubb.

4/8 FALUN Lieslåtter i Sågsbo Välkommen på slåtter 
i Sågsbo, Bjursås kl 09. Vi slår vår äng med lie och 
hässjar höet på traditionellt vis. Har du inte lie eller 
räffsa så lånar vi ut. Vi lär ut hur du använder lie och 
räffsa. Har du en lie som behöver slipas så fixar vi det. 
Vi bjuder på fika. Samling Postenparkeringen kl 08.30 
eller på ängen kl 09.00. Kontaktperson: Mattias Ahl-
stedt, 0730-395461. mattias.ahlstedt@naturskyddsfo-
reningen.se

5/8 GAGNEF 9.00 Kläbergets fäbod, Dala-Floda Dalviks 
kvarn, Djurås. Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 
9.10 eller ICA Dala-Floda 9.20. Kläbergets fäbod, som är 
en av kommunens värdefullaste fäbodar, ligger ovan-
ligt högt ca 15 km nordväst om Dala-Floda samhälle. 
Ledare: Bengt Ehnström, Nås. Kontakt: Pelle Florell 
070-328 23 83.

5/8 VANSBRO Fäbodvandring Kläberget tillsammans 
med Gagnef NF och Bengt Ehnström. Samling Nås 
kyrka kl 09. Medtag matsäck.

5/8-10/8 RÄTTVIK Cykelfrämjandets cykelturistvecka, 
CTV. Vill du vara med och cykla under veckan, boka 
in dig med familj eller vänner direkt via cykelfrämjan-
det.se/CTV. Naturskyddsföreningens medlemmar är 
välkomna att ställa upp som funktionärer och guider 
under CTV-veckan. Det förväntas komma mellan 300 
och 400 cyklister till Rättvik. Kontaktperson Katrin 
Lohed Söderman, tel 0258-104 52.

12/8 LEKSAND Vi traskar upp på Vackerberget och 
i Dalbergets sumpskog. Samling vid Kulturhusets 
parkering i Leksand för samåkning. Preliminär tid kl 
10:00. Medtag fika. Kontakt: Åke Tidigs 076-824 73 29. 
https://leksand.naturskyddsforeningen.se/

16/8 MORA Fladdermuspejling i Selbäck Guide Uno 
Skog, länsstyrelsen. Samling vid Kajen för samåkning 
kl. 21.

https://leksand.naturskyddsforeningen.se/
https://leksand.naturskyddsforeningen.se/

