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Trots klimathot och ökad miljömedvetenhet 
ligger svenskarnas konsumtion av varor på en 
fortsatt hög nivå. 

Under Miljövänliga Veckan, alltid v. 40, vill Na-
turskyddsföreningen guida till lokala reparatö-
rer/hantverkare och ge konkreta tips på hur du 
själv eller med hjälp av andra kan laga, göra om 
och vårda prylar, kläder, möbler, fritidsutrustning 
och vardagselektronik för att förlänga sakernas 
liv. Ta vara på det vi har, helt enkelt!

Du kan bidra med dina bästa tips, beställa mate-
rial att sprida på din skola, arbetsplats etc eller 
varför inte ordna en fixarkväll med kompisarna?

Reg. upptakt hölls i Skattungbyn, ett föredöm. 
Läs referat på Dalarnas hemsida och Facebook 
Handla Miljövänligt Gävleborg. 

Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se och 
håll koll på sociala medier "Fixa grejen".

Skogsgruppen Gävleborg
När du läser det här har vi deltagit på Skogens 
Dag i Högbo och haft en utbildningshelg om arter 
i Hofors/Svabensverk. Kommande aktiviteter: 

* 15/9 Temadag Skogen som resurs, med i panelen
* 16/9 Utflykt till Besseravinen, Söderhamn
* 22/9 Utflykt till Dalälven, Gävle
* 16-18/11 Nationell skogsnätverksträff i Dalarna

Läs mer i kalendariet och på Facebook Skogs-
gruppen Gävleborg.

Nya Natursnoksledare
De här sköningarna, Eva och 
Ida, höll i en uppskattad Na-
tursnoksledarkurs i Hede-
mora. 14 nybakade ledare 
från Gävleborg och Dalarna!
Konceptet för Naturfalken,  
föreningens"simborgarmär-
ke" i artkunskap för alla 
åldrar, introducerades på 
Vansbrosimmet.

Kampen för Ore Skogsrike fortsätter
Riksdagsledamoten Jens Holm (V) guidades i Ore 
i juni. Många skogsaktivister har turats om att 
tälta i skogen för att vakta så att ingen avverkning 
sker. Sveaskog lovade iallafall att inte börja avver-
ka i juli p g a brandrisken. På Sveaskogs skogsdag 
delade vi ut boken "Skogslandskap farväl" och 
pratade med allmänheten, virkesuppköpare och 
naturvårdsspecialister. Vi ger inte upp! 

Hör av dig till amandatas@hotmail.com om du vill 
hjälpa till att bevaka. 

Inför valet har intressanta politikerutfrågningar 
hållits i Mora (bilden), Falun, Borlänge och Gävle. 
Se resp. krets hemsida. Vi sätter press på politi-
kerna att lyfta klimat-, natur- och miljöfrågorna. 
#väljnaturen när du röstar på söndag!
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Tankar från en trainee

Har du hört talas om Naturskyddsföreningens 
ideella traineeprogram? Många i föreningen har 
faktiskt inte gjort det, trots att programmet pågått 
i flera år nu. 

Traineeprogrammet är ett försök från Riks att få 
in fler yngre som aktiva i föreningen och bredda 
mångfalden. Det går ut på att man lär sig mer om 
föreningens arbete, engagerar sig i en lokal krets 
och driver ett ideellt projekt. Som trainee får man 
god insyn i hur föreningen jobbar, såväl lokalt och 
regionalt som nationellt och internationellt. 

Det som har slagit mig är hur otroligt resursstark 
vår förening är. Styrkan med Naturskyddsfören-
ingen är just bredden och storleken på vår rörelse. 
Att det finns så många olika kompetenser och 
driftiga, engagerade människor som kämpar för 
en bättre natur och miljö. Det inger hopp! 

Jag rekommenderar alla 
som vill och kan att söka 
till traineeprogrammet i 
framtiden, eller tipsa någon 
annan om att göra det!

Hannes Willner, trainee  

som bland annat ordnade 
Borlängekretsens politiker-
samtal

Vargstammen minskar – ingen jakt i vinter

Naturvårdsverkets slutliga rapport gällande 
inventering av varg vintern 2017/2018 slår fast 
att antalet minskar från 355 till 305 individer, en 
minskning med 14%.  
I Värmland och Dalarna är nedgången uppseen-
deväckande. Antalet familjegrupper och revirpar 
har i t ex Dalarna minskat med 41%. 

Noterbart är även att vargar som försvunnit p g a 
licensjakt, skyddsjakt eller dött av annan orsak 
är inkluderade i siffrorna, 39 st!

Man beräknar att den illegala jakten har ökat 
med nästan 50% de senaste 5-6 åren vilket skulle 
betyda att ett drygt 50-tal vargar nu skjuts ille-
galt. 
 

Vi är väl medvetna om den djupa oenigheten som 
råder i frågan om jakt på rovdjur, men med dessa 
fakta presenterade skulle vi önska att såväl Jäga-
reförbundet som politiker:

* förhöll sig till fakta i sina inlägg och debatter
* tog de lagbrott som förekommer på allvar 
* presenterar hur man tänkt påbörja sitt arbete 
   där de fyra stora rovdjuren ges möjlighet att  
   uppnå och bibehålla livskraftiga populationer 
   och sprida sig till sina naturliga utbrednings-
   områden

Saklig information, kunskap och dialog är ledord 
i vårt arbete, Vi önskar att övriga organisationer 
och politiker hade viljan att följa oss i det så vi 
tillsammans kan arbeta för ökade bidrag till rov-
djursavvisande stängsel och andra förebyggande 
åtgärder för en samexistens med både funge-
rande jordbruksföretag, vackra landskap och en 
artrik fauna med livskraftiga rovdjursstammar.
  

Daniel Ekblom Viltvårdsgruppen Naturskydds-
föreningen Gävleborg

Läs hela debattartikeln på Gävleborgs hemsida. 

Meddela din e-postadress! Har du inte fått någon e-post från din krets/länsförbund det 
senaste året? Önskar du få löpande information om aktiviteter som ordnas av kretsen/länsför-
bundet? Lämna då aktuell e-postadress till medlem@naturskyddsforeningen.se 

Vill du inte ha e-post från oss? Skicka e-post med ett NEJ i rubriken.

Rapportera invasiva arter 

Lupiner är inte med, men 
t ex jättebalsamin, björn-
loka och signalkräfta:  
https://invasivaarter.nu/
report



Bidra till forskning om nyckelpigor
2018 års massexperiment, Nyckelpigeförsöket, 
undersöker och hjälper forskare att träna en 
mobilapp som kan lära sig känna igen Sveriges 
olika nyckelpigearter. 

1. Ladda ner appen Nyckelpigeförsöket 2018
2. Fotografera nyckelpigor du hittar och skicka 
    in via appen 

Läs mer på https://forskarfredag.se/forskarfre-
dags-massexperiment/nyckelpigeforsoket/

ForskarFredag nyckelpigeförsöket
28 sept på 2047 (f d Framtidsmuséet) kl 16-19

Allmänheten träffar forskare och upptäcker hur 
spännande forskning kan vara. I år lyfts årets 
massexperimentet, Nyckelpigeförsöket: 
https://forskarfredag.se/forskarfredags-massex-
periment/nyckelpigeforsoket/

Johanne Maad, forskare på Högskolan Dalarna 
pratar om biologisk mångfald. Naturskyddsför-
eningen Dalarna deltar också. 
Läs mer på https://forskarfredag.se

Naturnytta - nytt skolmaterial

Naturskyddsföreningen har tagit fram ett nytt 
skolmaterial. Här finns övningar och material 
om bin, biologisk mångfald, havet, ekosystem-
tjänster och mycket annat: www.naturnytta.se

Bli en bättre guide!
25 sept, Naturum Färnebofjärden i Gysinge
 

För dig som guidar, eller är intresserad av att 
guida, i natur- och kulturlandskapet runt om i 
Gästrikland.  

* Guideteknik, berättande och värdskap 
* Besökarens perspektiv 
* Egna guideövningar 
* Planering av guidade turer och program

Arr: Länsstyrelsen Gävleborg, Naturum Färne-
bofjärden och CNV (Centrum för Naturvägled-
ning).  

Kursen är gratis och vi bjuder på mat och fika 
under dagen. 

Anmälan till: dagmar.jonsson@lansstyrelsen.se, 
010-225 12 46 senast 14 sept. 

Ledarakademins utbildningshelg
26-28 okt, Tollare Folkhögskola Stockholm 

Inspirerande och utmanande föreläsningar och 
workshops om ledarskap. Normer, inkludering 
och hur vi bidrar till ett positivt ledarskap. Verk-
tyg du kan ha nytta av i ditt ideella arbete i allt 
från naturskydd och våtmarksrestaurering till 
mobilisering för förändrade konsumtionsmöns-
ter. Gemensamma delar i programmet men även 
mängder av workshops där du väljer det som 
passar dig.  

Mer info: www.naturkontakt.se, anneli.nordling@
naturskyddsforeningen.se, 08-702 65 31
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Bioblitz Dalarna - en succé på många sätt!

De arrangerande naturföreningarna bjöd in till 
ett intressant och spännande dygn med ett om-
fattande program med utflykter till närområdet 
för att hitta så många arter som möjligt. 

Under hela dagen och halva natten var det guid-
ningar om fåglar, insekter, flora, svampar, steklar, 
skogens mångfald, alger, skalbaggar, fjärilar, 
humlor, småkryp i död ved, fladdermöss och 
nattfjärilar. Barnen som deltog i barnaktiviteter-
na som bl a Naturum Dalarna hade var särskilt 
aktiva. 

Minst 365 arter, varav 13 rödlistade hittades - 
snacka om biologisk mångfald! Bl a hittades 
rödalgen kryppyssling - den enda just nu kända 
lokalen i världen(!) för denna unika rödalg, prick-
vingad svävfluga - ny art för Dalarna, klöverhum-
la - tidigare mycket få fynd i Dalarna, röd glada 
en vanlig rovfågel i Skåne, men i Dalarna är en 
raritet.

BioBlitz Dalarna arrangerades av Naturskydds-
föreningen Dalarna, Dalarnas Ornitologiska För-
ening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och 
Västmanland, Dalarnas Botaniska Sällskap och 
Skogsriskan och i samarbete med Borlänge kom-
mun, Naturum Dalarna och Studiefrämjandet.

Läs mer på https://bioblitzdalarna.wordpress.
com/blogg/
 

Bioblitz hölls också i Fulufjället i augusti och 
planeras i Gävleborg 2019. 
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Riksstyrelsens Martin Emtenäs till Mora
Martin Emtenäs, Stefan Sundström m fl åkte på 
sommarturné för att samla in pengar till projekt 
Vitrygg. Bengt Oldhammer i Orsa guidade i sko-
gar lämpliga för vitryggig hackspett. De besökte 
också Morakretsen och det reg. kansliet för att få 
veta mer om det lokala och regionala arbetet. 

Boktips: Skogsträdgården - odla ätbart överallt

Drömmer du om en prunkande trädgård, spräng-
fylld med nyttiga grönsaker och godsaker från ti-
dig vår till sen höst? En trädgård där du kan höra 
fågelkvitter och insektssurr som bara blir bördi-
gare, vackrare och mer självskötande för varje år? 
Det är mycket roligare, enklare och effektivare än 
att ständigt kämpa emot med gräsklippare, miljö-
gifter och ogräsrensning. 

Boken är skriven av Philipp Weiss och Annevi 
Sjöberg som bor och verkar i Stjärnsund, Hede-
mora. Boken är lättläst och vacker och innehåller 
över 350 växtporträtt. 
Beställ på Bokus, Adlibris etc. Ca pris 450 kr.

Lars-Ove Wikars på väg ut med ett gäng för att 
titta på insekter under bioblitzen.



Slåtterdag på Eko-torget i Ockelbo
Mattias Helje, lietillverkare i Lima, öppnade en ny värld med kunskap runt slåtter. Deltagare fick se och prova 
på att slipa lieblad, både med en eldriven slipsten och en portabel som behöver trampas, som Mattias Ahlstedt, 
engagerad lieman från Bjursås, tog med. Yngve Gunnarsson, Ockelbo, slår en del av sin gräsmatta, som nu efter 
några år börjar bli en fin äng. Han knackar fram skärpan med städ och hammare på en knacklie. 

Deltagarna fick se och känna på olika orv (lieskaft), och räfsor (stora trä-krattor). Allan Edblom, räfs- och orv-spe-
cialist med torp i Nordanstig, var en som berättade fantastiska historier om hur dessa har tillverkats, utformats 
och använts. Lage Bergström, Torsåker, berättade om spännande arter som trivs på ängen. Små korta berättelser 
och fantastiska bilder på insekter, blommor och djur finns också i boken ”Livet omkring oss”, som verkligen pas-
sar alla.

Dagen visade också att din trädgårdstomt kan bli en artrik plats, med tidsbesparande lieslåtter, utan bränslekrä-
vande gräsklippare. Möjligheterna att sköta en äng har nu blivit fler och det känns lättare och roligare att förverk-
liga det praktiska arbetet. 

Riks bidrog till dagen med projektmedel. Målet är att försöka få fler människor att 
få upp ögonen för den, meningsfulla, roliga slåttern och den biologiska rikedom vi 
människor bidrar till, genom denna gamla hävd. 

Genom att sköta slåtterängar bidrar föreningens kretsar mycket till arterna och 
människans historiska tradition och vi välkomnar fler och gärna yngre att delta. 

Tips: besök Lienätverkets hemsida och Facebook, med bl a en nationell digital karta, 
där alla som vill kan lägga in en äng som de slår. 

Kartorna och sådana här dagar kan bidra till att fler kommer och deltar i ängssköt-
sel. Det hoppas vi på och vi har redan många nya kontakter. Välkommen med i den 
här fantastiska världen! 

/Denise Fahlander, Länsförbundet Gävleborgs representant på Eko-torget vid Wij 
Trädgårdar i Ockelbo 

Längre texter finns på Gävleborgs hemsida och www.naturkontakt.se
Boken ”Livet omkring oss”: https://www.facebook.com/LivetOmkringOss/
lienatverket.se             
heljesmedja.se

Nytt naturreservat – Fäbods i Torsåker
Hofors-Torsåkerskretsen har varit engagerade i slåttern vid Fäbods i Torsåker, i 26 år och markägaren i 50 år. 
Tack vare slåtterträffen i Hofors 2017 är det nu på gång att bildas ett reservat. Länsstyrelsen tar över ansvaret för 
skötseln av området, som även är Natura 2000-område. Förutom ängen ingår en åker som gränsar till ängen, en 
skogsdunge och en bit av stranden vid Fäbodsjön. 

Syftet är att åkern fortsatt ska hävdas för att inte försämra ljusinsläppet till äng-
en, att skogen på sikt ska bli betespräglad och skogsbrynet restaureras. På stran-
den ska exploatering t ex av fritidstomter förhindras. Det viktigaste är förstås att 
årlig skötsel och hävd av ängen ingår i skötselplanen för reservatet. 

Reservatet kommer att ge förutsättningar för den rika ängsfloran med många 
vanliga ängsväxter men också rariteter som stortimjan, brudsporre, fältgentiana, 
ängshavre, darrgräs, mandelblom, knägräs, kattfot, svart- och rödkämpar, svinrot 
och jungfrulin att finnas kvar här. När historien bakåt för den här marken är så 
lång känns det bra att den också har en framtid.

Barbro Risberg, text och foto. En längre text finns på Gävleborgs hemsida.



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

Kalendarium

SÖDERHAMN Se https://www.facebook.com/
groups/336574386868542/ och https://soderhamn.
naturskyddsforeningen.se/ och annonser under Fören-
ingsnytt i tidningen och på hela hälsingland. 

8/9 HUDIKSVALL Svamputflykt Svampkonsulenten 
Owe Nygren visar oss några bra matsvampar! Stövlar-
na på och fika i korgen! Lokal bestäms efter svamp-
tillgång. Samling för samåkning på Kattvikskajen kl 
10. Info: Owe Nygren 0650-15583, Magnus Andersson 
070-6583756 

9/9 HANEBO Djupsjö-Römmabergets naturreservat
Vi kollar vad som hänt sedan bränningen i reservatet 
för 3 år sedan. Samåkning från P ICA i Kilafors kl 9. Ta 
med fika! Kent 070-3501992

14/9 BOLLNÄS Ringmärkning av sparv och pärluggla. 
Samåkning från Circle K i Bollnäs kl. 19. Per-Erik 073-
055 31 90 eller Stefan 070-342 64 63

15/9 Temadag Skogen som resurs, Bollnäs Folkhög-
skola kl. 9-15.30. Skogsgruppen Gävleborg medverkar. 
Anm. senast 3 sept: olle.berglund@ovanaker.se 0271-
573 47. Arr. Biosfärkandidat Voxnadalen. Se ruta.

16/9 GÄVLEBORG Utflykt till Besseravinen vid Linde-
fallet norr om Söderhamn under ledning av Alf Pallin. 
Samling kl. 10 vid korsningen där gamla E4 korsar 
vägen mot Trönö i Kungsgården. Samåkning från 
Sandviken/Gävle 8.30 från Lidl P, Sandviken och 8.45 
Teknikparken, Gävle. Meddela om ni ska med! anders-
son.ingagreta@gmail.com 

22/9 GÄVLEBORG Skogsutflykt vid Dalälven söder om 
Gävle. Samling vid Gävle Konserthus kl. 10 alt. Lidl P 
Sandviken kl. 9.30. Ta med matsäck för heldag. Maila 
gärna om deltagande till andersson.ingagreta@gmail.
com 070-35 49 489.

23/9 NORDANSTIG Skogsutflykt med svampkorgar. 
Samling: kl. 10 vid Vallenbodarnas fäbodar. Ansvarig: 
Bosse Lundberg 0702-98 85 98

23/9 BOLLNÄS Svamputflykt. Vi följer med svampex-
perten Monica Svensson ut i skogen och lär oss känna 
igen olika svampar. Samling kl. 10 P vid Bollnäs sim-
hall. Torbjörn, 0278-30019, Per-Erik 073 055 31 90. 

25/9 GÄVLEBORG Bli en bättre guide! Naturum Färne-
bofjärden ca  kl 9-16. Anm. senast 14 sept till dagmar.
jonsson@lansstyrelsen.se, 010-225 12 46. Se artikel.

30/9 BOLLNÄS Lavskrika Vi spanar efter lavskrika vid 
Acktjärbo. Samling vid Circle K i Bollnäs kl. 08.30 eller 
vid Acktjärbo kl. 9. Ledare: Carl-Erik Zetterlund och 
Åke Englund. Per-Erik 073-055 31 90 

6/10 NORDANSTIG Utflykt till långskägget i Högtup-
pan under ledning av Bengt Sättlin. Samling: kl. 10 vid 
skolan i Hassela. Torsten Hansson 0702-65 70 44

18/10 Hofors-Torsåker COLOMBIA Anders Lindfors 
visar naturbilder från sin resa till Colombia. Han 
reste runt i landet och visar bilder från bl.a. Andernas 
molnskogar och savannen i östra delen av landet. Det 
blir mycket fåglar, men även lite andra djur. Rostörad 
aracari är bara en av skönheter 
na.  Björkhagsskolan kl. 19. Vi bjuder på fika.

13/11 NORDANSTIG Bertil Sundin visar bilder och be-
rättar kl. 19 på Harmångers bibliotek. Ansvarig: Erling 
Selling 070-3440876 

14/11 Hofors-Torsåker OMAN Vi fortsätter raden av 
bildvisningar från länder långt borta från Sverige. 
Barbro och Lennart Risberg har besökt Oman längst 
ner på Arabiska halvön flera gång er se senaste åren. 
Landet är okänt för de flesta svenskar men lätt att röra 
sig i och med mycket att se. Björkhagsskolan kl. 19.

Natursnokarna Falun
Välkomna till våra familjeaktiviteter!

16/9 Tema: Smådjur i vattnet kl 10-12. OBS! Samling på 
Lilltorpets parkering. Ta med eget fika.

21/10 Tema: Höstpyssel kl 10-12. Samling ovanför 
P-platsen vid Rottneby Naturreservat. Ta med eget fika.

25/11 Tema: Djuren på vintern kl 10-12. Samling ovan-
för P-platsen vid Rottneby Naturreservat. Vi bjuder på 
korv med bröd!

Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-355 11 98
Jessica Olofsson, 070-258 36 33



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

16/9 LEKSAND Brudkällan, en del av Dalkarls-
vandringen. Samling vid Kulturhusets P i Leksand för 
samåkning kl 10. Medtag fika. Lotte Schwarcz, 070-722 
46 66 leksand.naturskyddsforeningen.se

22/9 SÄTER Skogsutflykt Ulf Ljusteräng visar en av 
sina favoriter. Samling Gruvplan vid nedgången till 
Säterdalen kl 10. Bra skor och matsäck. Kontaktperson: 
Leif Eriksson, 070-588 10 50

22/9 ORSA Skördedag på Allmogeåkern på Brantudden 
vid småbåtshamnen kl 9. Var med och skörda! Roland 
Öjeskog, 0702-45 53 75

23/9 GAGNEF Fäbodvandring i Dala-Floda Samling Dal-
viks kvarn, Djurås kl 9. Alt. samling: Rhodos Mockfjärd 
9.15 eller ICA Dala-Floda 9.30. Vi börjar vandringen i 
Ekfännsbergets fäbod och går efter de gamla fäbod-
stigarna brant uppför Kläberget till den mycket fina 
fäboden där. Tillbakafärden går via Dammsjön, ca 13 
km. Hemkomst senast 15. Kontakt: Åke Tidigs 076-824 
73 29.

24/9 VÄSTERBERGSLAGEN Föreläsning med bildvis-
ning om djur och natur med biolog emeritus Thorild 
Jonsson på Smedjebackens bibliotek, Ahlbäckssalen., 
kl. 17.30-19. Monika Utter 070 5813460

25/9 MORA Gratislunchen kl 18 Mora Bibliotek & Kul-
turhus Författarbesök av Therese Uddenfeldt. De se-
naste århundrandena har vi kunnat avnjuta historiens 
största gratislunch. Det fossila bränslet har gett oss en 
frihet som människan tidigare bara kunnat drömma 
om. Men: Oljereserverna minskar och vårt beroende 
bara ökar. Det här är en bok om oljan och dess ändlig-
het. Men också om alla de underbara saker vi byggt, 
skapat och skrivit med oljan som förutsättning. Kan vi 
behålla dem nu när gratislunchen lider mot sitt slut? 
 

28/9 BORLÄNGE Forskarfredag Nyckelpigeförsöket. 
På 2047 (f d Framtidsmuséet) kl 16-19. Se artikel och 
https://forskarfredag.se 

FALUN Studiecirkel om solel
Måndagar kl 18:30-20, Studiefrämjandet Falun, förutom 
studiebesöket. Hemläxor och diskussioner.

27/8 Intro, innehåll och material
17/9 Marknad, teknik & produktion/användning
1/10 Studiebesök hos familjen Hestner
15/10 Solel i byggnader, drift och underhåll
29/10 Ekonomi. Falu Energi och vatten:   
 planer för andelsägd solelspark

Anm: cecilia.elmouhib@studieframjandet.se 023 77 76 
32. Det går bra att hoppa med från gång två.

Vecka 40 MiljöVänligaVeckan, MVV. Fixa grejen! 
Många kretsar har aktiviteter. Här är tidsbestämda:

6/10 SÄTER MVV. Träffa oss utanför COOP kl. 10-13.

6/10 MORA Repair café kl 11-14 Mora Bibliotek & Kul-
turhus Reparera cyklar, kläder, prylar m.m. och hitta 
nya användningsområden. Kunniga reparatörer och 
fika finns på plats. Sonja 070-24 14 368

7/10 GAGNEF Djurmo klacks naturreservat Samling 
Dalviks kvarn, Djurås kl 9. Vi vandrar från norra delen 
över Oxberget till Djurmo Klack. Tillbakafärden går vi 
delvis en annan stig. Vandringen innebär inte några 
stora nivåskillnader, men mycket fina vyer i höstskrud. 
Kontakt: Pelle Florell 0703-282 383

14/10 LEKSAND Fjällberget Leksands senaste naturre-
servat. Följ med upp på toppen! Samling vid Kulturhu-
sets P för samåkning kl 10. Medtag fika. Kontakt: Stina 
Grönberg, 070-514 84 04 

11/11 LEKSAND Höstlig utflykt Rällsjön och Hytt-
kvarnsån Samling vid Kulturhusets P för samåkning kl 
10. Medtag fika. Kontakt: Annika Varghans 076-126 05 
08 leksand.naturskyddsforeningen.se

11/11 ORSA Medlemsmöte Vi planerar tillsammans 
2018 års verksamhet. Plats: se annons och vår hemsida

27/11 VÄSTERBERGSLAGEN Rovdjursföreläsning med 
Håkan Sand, SLU, på biblioteket i Ludvika kl 18. Samarr 
med Folkuniversitetet Dalarna och biblioteket.
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Nästa nummer

Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, vårt studieförbund.

Manusstopp 17 okt
Utgivning 23 nov

Flora- och faunavårdskonferensen: för ett rikare odlingslandskap
Bland föredragen fick vi veta att biomassan av flygande insekter verkar ha minskat med hela 75% i ett antal tyska 
naturreservat under de senaste 27 åren. Samt att ett antal typiska dagfjärilar i Europas gräsmarker har minskat 
med 30% sedan 90-talet. Den stora frågan var, hur ser det ut i Sverige? Vad är orsaken till minskningen? Ja där 
finns det en del att ta reda på!

De svenska vildbina med sina 300 arter står för huvuddelen av pollineringen
av blommor och gröda, men även där är situationen kritisk. En tredjedel är 
med på rödlistan och var tionde art riskerar att dö ut. Utbredningsområdena 
har minskat drastiskt.

Ett intressant föredrag var om fäbodar i Schweiz, där det betar mängder av 
kor, får och getter över 600 000 hektar öppna naturbetesmarker. Långt mer 
än den areal som finns kvar i Sverige. Framgångsreceptet baseras på en 
politisk vilja att upprätthålla ett levande lantbruk. Landskapsbilden, turism, 
sysselsättning, tradition och folkhälsa verkar vara de drivande krafterna. 
Biologisk mångfald får man på köpet.

1930 hade vi 2 miljoner mjölkkor i landet, idag har vi bara 337 000. Vi hade även 1 miljon får, idag 650 000. Vi im-
porterar mer än 70% av lamm till Sverige. Ska vi rädda de sista värdefulla naturbetesmarkerna och hagarna för att 
bevara alla fjärilar, skalbaggar, humlor, bin, blommor, ängssvampar m fl då måste Naturskyddsföreningen agera.

Vi kommer att behöva öka livsmedelsförsörjningen med över 70% fram till 2050. Det känns skrämmande! Val av 
vegoprodukter är bra för klimatet men inte lösningen på artutarmningen. De stora växtodlingarna är i det när-
maste döda på biologisk mångfald. Där är det småskaliga jordbruket med de öppna kulturmiljöerna och hagarna 
värdefullast. Kan vi bilda en arbetsgrupp över Gävle-Dala området som jobbar med mat- och jordbruksfrågor i 
samverkan med gruppen på riksnivå? Anmäl i så fall ert intresse till det reg. kansliet.

Stefan Olander, text och foto. En längre text finns på Gävleborgs hemsida. 

Kalendarium Gävleborg OCH Dalarna

27/9 BORLÄNGE KNUT-dagen, tema vatten. Fortbildning för pedagoger i åk F-6 i 
Gävle-Dala. Anmälan på px.nu/3hqyl Lisen Vogt lisen.vogt@2047.nu

29/9-7/10 Miljövänliga Veckan – Fixa grejen! Vecka 40. www.naturskyddsforeningen.se

25/10 SÖDERHAMN, 21/11 BORLÄNGE Drivmedelskonvent www.biodrivmitt.se 

26-28/10 STOCKHOLM Utbildningshelg ledarskap, Tollare Folkhögskola, anneli.nord-
ling@naturskyddsforeningen.se, 08-702 65 31

9-11/11 FALUN Miljötinget Gävle-Dala Läs mer på www.miljotinget.se och Facebook. 

16-18/11 Nationell skogsnätverksträff i Dalarna. Anmälan via http://alturl.com/z8m3y 


