
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

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

främst med arbetsgrupper inom t ex skog, Handla Miljövänligt, viltvård och den nystartade 

vattengruppen. Kommunikationen med medlemmar har ökats både digitalt och på andra sätt, bl a 

med Gävle-Dala Natur som en bilaga i Sveriges Natur. 

 

Medlemsantal 

Enligt Riksföreningens officiella uppgifter (återbäringsunderlag) 
 

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

  Totalt Förändring 

Krets 2018 2017 Antal % 

Bollnäs Naturskyddsförening 436 411 +25 5,7 

Dellenbygdens Naturskyddsförening 201 181 +20 9,9 

Naturskyddsföreningen i Gävle 2 352 2 344 +8 0,3 

Hanebo Naturskyddsförening 71 82 -11 -15,4 

Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker 224 227 -3 -1,3 

Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening 497 494 +3 0,6 

Järbo Naturskyddsförening 49 57 -8 -16,3 

Naturskyddsföreningen i Ljusdal 228 230 -2 -0,8 

Naturskyddsföreningen i Nordanstig 291 312 -21 -7,2 

Ockelbo Naturskyddsförening 147 144 +3 2,0 

Naturskyddsföreningen i Sandviken 686 697 -11 -1,6 

Söderhamns Naturskyddsförening 407 382 +25 6,1 

Voxnadalens Naturskyddsförening 220 218 +2 0,9 

Österfärnebo-Hedesunda Naturskyddsförening 1 1 0 0 

Totalt Naturskyddsföreningen i Gävleborg 5810 5780 30 0,5 

 

Medlemsantalet i Gävleborg var under året 5810, en ökning med 30 personer jämfört med 2017. 

Föreningens personsammansättning  

Styrelsen   

Ordförande: Stig Hammarsten, Gävle  

Vice ordförande: Inga-Greta Andersson, 

Sandviken  

Sekreterare: Jenny Olsson, Gysinge 

Kassör: Inga-Lill Carlsson, Järvsö  

Övriga ledamöter: Bernt Larsson, Gnarp och 

Jan Östlund, Gävle 

 

Suppleanter: Daniel Ekblom, Bjuråker och 

Hans Levander, Delsbo             Fr v Daniel, Hans, Bernt, Inga-Greta, Jan, Inga-Lill. 



 

Revisorer  Gunilla Eriksson, Hudiksvall och Mona Lindvall-Eriksson, Hudiksvall  

Suppleant   Erik Aldergård, Gävle  

Valberedning   Denise Fahlander Gävle och Lars Igeland, Österfärnebo  

 

Arbetsgrupper/Nätverk och kontaktpersoner  

 Handla miljövänligt  Denise Fahlander, Gävle (kontaktperson)  

 Viltvårdsgruppen, VNG  Daniel Ekblom, Bjuråker (kontaktperson)      

Anders Ekholm, Årsunda (sakkunnig)   

 Skogsgruppen Gävleborg  Inga-Greta Andersson, Sandviken (kontaktperson)     

Magnus Andersson, Hudiksvall (sakkunnig)  

 Havs- och sötvattengruppen  Jenny Olsson, Gysinge (kontaktperson). Arbetsgrupp: Christer 

Borg, Tommy Stenergard och Jenny. 

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

 Klimat och Energi   Mattias Degervall, Rengsjö (kontaktperson)   

-Solceller och solcellsystem  Mats Andersson, Jättendal (sakkunnig)   

-Vindkraft   Hans Levander, Dellenbygden (kontaktperson)  

 Gruvor och mineral  Ann Horn, Forsbacka (kontaktperson)  

Representanter 

I den av länsstyrelsen tillsatta viltförvaltningsdelegationen representeras Naturvården av 
Naturskyddsföreningen Gävleborg genom Denise Fahlander och Per-Olof Erickson som ordinarie 
samt Stig Hammarsten och Leif Modéer som ersättare. 

 
Jenny Olsson är NfG:s representant i Färnebofjärdens nationalparks skötselråd.  

I Leader Gästrikebygden har NfG en representant och det är Bernt Jonsson. Hans kompetens är 

främst fiskvägar.  

Biosfärkandidat Voxnadalen omfattar 4 kommuner och arbetar med våra frågor t ex skog, lokal 

matproduktion och vatten. Vår representant är Inga-Lill Carlsson.  

Maria och Erik Strangells Stiftelse – ordinarie Bernt Larsson, ersättare Erling Selling. 

 

Regionalt kansli Gävle Dala   

Det regionala kansliet i Mora fungerar som spindeln i nätet i informationsspridning mellan styrelsen, 

kretsarna, riksföreningen, regionala myndigheter och organisationer, media m fl. Det reg. kansliet 

ansvarar också för vissa projektansökningar och genomförande, marknadsföring och 

opinionsbildning.  



Lillian Lundin Stöt har varit anställd som verksamhetsutvecklare och Bitte Bergvall som administratör, 

båda på 75%. I oktober slutade Bitte och i november och december anställdes Mesud Djangoi på 

50%. Några veckor i slutet av året var Sanna Landgren praktikant på kansliet. 

Under verksamhetsåret arbetade reg. kansliet bland annat med: redovisning av Skogen som 

klassrum, nystart av kretsar, turné om biologisk mångfald med Rebecka LeMoine, sammanställning 

och spridning av riks naturvårdsenkät regionalt, valet, utställning om Gävleborg till riksstämman, 

listor över proffsfixare till Miljövänliga Veckan, planering och genomförande av träffar, länsstämma, 

bussresa till Hornslandet, nationellt skogsnätverksmöte, vattenkonferens och bidrag till nystart av 

vattengrupp. Kansliet har även deltagit i referensgruppen för riks resursutredning, sammanställt 

hanteringar enligt GDPR, ansökt om projektmedel till invandrarguidningar, uppdaterat välkomstbrev 

m.m. 

Naturskyddsföreningens kansli Gävle Dala har också bidragit till större samverkan med Dalarna. 

Länsförbunden har anordnat några gemensamma aktiviteter. Styrgruppen består av Stig 

Hammarsten och Jan Östlund från Gävleborg samt Mattias Ahlstedt och Ulf Jernberg från Dalarna.   

 

Genomförda aktiviteter och deltagande 

Aktiviteter i fet stil arrangerades direkt av Naturskyddsföreningen Gävleborg. 

Datum Aktivitet Plats Deltagare Kommentar 

8 jan Styrelsemöte 
länsförbundet  

Skype   

15 jan  Telemöte ledning 
skogsgruppen 

   

26 jan Telemöte länsförbundet    

1 feb Nystartsmöte kretsen  Järbo  Inställt p g a 
snöstorm 

8 feb Nystartsmöte kretsarna Österfärnebo 
och Järbo 

10  

10 feb Skogsträff med bl a 
Sebastian Kirppu 

Bollnäs Ca 30 f.m. 
80 e.m. 

 

12 feb Telemöte ledning 
skogsgruppen 

   

24 feb  Styrelsemöte 
länsförbundet 

Gävle   

26 feb Telefonmöte VNG    

8 mars 
 

Träff havsplanerna Gävle Ca 10  

14 mars Telemöte ledning 
skogsgruppen 

   

15 mars Möte med Skogsstyrelsen Gävle 3  

17-18 mars  
 

Riksupptakt inför Miljö- 
vänliga Veckan 

Eskilstuna  Denise 

19-21 mars Reg kansliträff Stockholm   

24-25 mars Länsordförandekonferens Stockholm   

27 mars Nystartsmöte kretsen Österfärnebo   

27 mars Omstartsmöte kretsen Sandviken   



7 april Länsstämma och 
valworkshop 

Delsbo Ca 25  

7-13 april Teater: Slutet enligt Rut Hofors, Edsbyn, 
Bollnäs, Ljusdal, 
Hudiksvall 

  

14 april Klädbytardagen  Gävle m fl 200  

18-20 april  Föreläsningsturné med 
Rebecka LeMoine 

Bollnäs, Gävle, 
Sandviken 

230  

23 april Styrelsemöte Gävleborg    

25 april  Styrgruppsmöte    

25 april Flora- och 
faunavårdskonferens 

Uppsala 3 Bl a Inga-Greta 

5 maj Telefonmöte VNG    

6 maj Utflykt Besseravinen Söderhamn   

14-15 maj Rådsmöte med De 5 
Stora  

Järvsö  Daniel Ekblom 

19-20 maj Kurs Artportalen  Sandviken   

5 juni Naturnatten    

14 juni Ledarutb reg kanslier Uppsala   

15-17 juni Naturfesten & 
riksstämma 

Uppsala  Jan, Inga-Greta 

17 juni Vilda blommornas dag    

30 juli Telemöte ledning 
skogsgruppen 

   

4 juli Slåtterdag på Wij Ockelbo 25  

23-28 juli Forskningsresan Jämtland 5 från 
Gävleborg 

 

18 aug Styrelsemöte 
länsförbundet 

Söderhamn   

20 aug Styrgruppsmöte    

23 aug Ekobyggdag på Wij Ockelbo 30  

25 aug Reg upptakt Miljövänliga 
Veckan 

Skattungbyn 15  

25 aug Skogens Dag  Högbo   

26 aug Studieresa 
Hölick/Hornslandet 

Hudiksvall 40  

27 aug Telemöte ledning 
skogsgruppen 

   

1 sept Telefonmöte VNG    

1-2 sept Skogsinventeringskurs Hofors och 
Svabensverk 

  

13 sept Sem klimatstrategi 
förnybar el 

Sandviken   Inga-Lill 

17 sept Styrelsemöte 
länsförbundet 

   

22 sept Skogsutflykt Dalälven Gävle   

25 sept Naturguidekurs Gysinge  Inga-Greta, Jenny 
och Jan 

28 sept Repetitionskurs 
Artportalen 

Sandviken   



13 okt Skogsutflykt Åtjärn Söderhamn   

15 okt Möte ledning 
skogsgruppen 

   

17 okt Telefonmöte VNG    

20-21 okt Länsordförandekonferens Skåne  Jan 

22 okt Styrgruppsmöte    

22 okt Styrelsemöte 
länsförbundet 

   

25 okt Drivmedelskonvent Söderhamn   

26-28 okt Ledarutb. för ökat 
engagemang 

Stockholm 6 Jenny och Lillian 
samt kretsrepr från 
Gävle, Bollnäs och 
Söderhamn 

28 okt Kurs Artportalen Sandviken   

5-7 nov Reg kansliträff Göteborg   

9-11 nov Miljötinget  Falun  Workshop Fixa 
grejen & utställning 

12 nov Möte ledning 
skogsgruppen 

   

17 nov Telefonmöte VNG    

16-18 nov Nationellt 
skogsnätverksmöte 

Rättvik 6 från 
Gävleborg 

 

Nov  
 

Miljömålsseminarium 
mat och mångfald 

Stockholm  Stefan Olander 

22 nov Ekonomi och hållbarhet i 
skogen, Biosfärkandidat 

Voxnadalen 7 från 
skogsgruppen 

 

23 nov Dialogmöte om regional 
handlingsplan för 
skogsprogrammet 

  Stig, Inga-Lill o Bernt 

25 nov Vattenkonferens Bollnäs 40  

29 nov Rådsmöte med De 5 
Stora  

Stockholm  Daniel Ekblom 

30 nov Klimatmanifestationer  Gävle, 
Söderhamn, 
Hudiksvall, 
Bollnäs, Bergsjö 

  

3 dec Styrelsemöte 
länsförbundet 

   

9-10 dec Konsert med Weeping 
Willows 

Gävle 2 x 800 Info och värvning 

 

 

 

 

 



Naturskyddsföreningen Gävleborgs natur- och miljöpris 

gick till Inga-Greta Andersson som med sin sprudlande 

energi fått Skogsgruppen i Gävleborg att växa från en 

handfull till över 180 personer.  

Tack vare en god administrativ förmåga förenad med 

värme, generositet och omtanke om alla!  

 

 

Föreningsutveckling  

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 styrelse har inom sig utsett kontaktpersoner för arbetsgrupper och nätverk som är 

aktiva i länet, kontakt sker oftast inför fysiska styrelsemöten för rapportering av vad som är på gång i 

gruppen i länet, och i samband med remisser som rör gruppens område, t.ex. jakt-, vatten- och 

energifrågor.   

Kansliet har sammanställt adresslistor över styrelserna i kretsar och länsförbund, media och 

Studiefrämjandet m.fl. samt till andra regionala miljö- och naturorganisationer och myndigheter. 

Kalendarium i form av Bra att ha-datum är ett annat hjälpmedel som kansliet bistår med varje år.  

Kansliet har skickat ut välkomstbrev till nya medlemmar i länet och servat några kretsar med utskrift 

av adressetiketter. Sändlistor i e-postsystemet har uppdaterats.  

 

Informationskanaler  

Länsförbundets hemsida och Facebook har skötts av Lillian Lundin Stöt under året. På hemsidan 

finns, förutom aktiviteter och aktuell information inom ett flertal områden, referat från träffar som 

Naturskyddsföreningen deltagit vid, debattartiklar, insändare m.m. Facebook-sidan har 400 följare, 

en ökning med ca 70 sedan förra året. Flera kretsar och nätverk har också skaffat Facebook-sidor 

under året.  

Medlemstidningen Gävle-Dala Natur har getts ut med 5 nummer under året. Däremellan har ett e-

nyhetsbrev mailats ut till alla medlemmar med kända e-postadresser. 

Naturkontakt har använts för intern informationsspridning, mest i form av artiklar från arrangemang.   

En viktig informationskanal är allmänna media, se nedan sammanställning över vår medverkan där.  

 

 



Projekt 

Slåtter NFG hade en monter på Ekotorget på Wij Trädgårdar i Ockelbo som hade fokus på slåtter, där 

kretsängar i länet visades och respektive slåtterdag marknadsfördes. En slåtterdag genomfördes med 

flera aktiva medlemmar från bl.a. Nordanstig (och Järfälla) Allan Edblom och Hofors-Torsåker Lage 

Bergström och Ockelbo Yngve Gunnarsson samt från Dalarna Mattias Ahlstedt. Alla fyra hade gedigen 

kunskap som de delade med sig av, orv och räfsor, biologisk mångfald, knacklie och trampslipsten, 

m.m. Mattias Helje hade en elektrisk slipsten och det var en väldigt uppskattad solig dag, där folk fick 

möjlighet att slipa sina lieblad, testa tekniken och lära sig mer och utbyta erfarenheter.  

Genom projektet har kontaktnätverk och kunskap ökat om slåtter och ängar.  

NFG var projektägare och Denise Fahlander projektledare. 

Ekobygg Tillsammans med eko-torget utvecklades en eko-byggutställning på Wij Trädgårdar i 

Ockelbo. En uppskattad eko-byggdag om alternativ avloppslösning, träullsisolering, solceller, 

lerhusbygge och miljö- och hälsotips gällande renovering och bygge av hus genomfördes. En lättsam 

folder om eko-bygg för allmänhet togs fram liksom en bred ekobygg monter för information till 

besökare. Erfarenhetsutbytet var stort och uppskattat av deltagare som var allt från yrkesverksamma 

byggare, till bygglovshandläggare och privatpersoner som var intresserad av eko-bygg. NFG var 

projektägare och Denise Fahlander projektledare. 

 

Arbetsgrupper/Nätverk  

Skog  

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, 

exkursioner och telefonmöten. Skogsgruppen finns också på Facebook. Inga-Greta Andersson 

ansvarar för en sändlista med 180 intresserade. 

Skogsgruppen har byggt upp ett eget GIS-system där de lagt in områden med höga naturvärden. Det 

omfattar nu 57 objekt på över 3000 ha. I mars hade vi möte med Skogsstyrelsen i Gävle. De får 

nu det kartskikt som vi hittills ritat över fina skogar. De tyckte att vi hittat fina områden som vi 

bevakat som hotas av avverkning – bl a Ynäset i Dalälven. Vi hoppas att det ger resultat! Andra 

områden är Flugen söder om Bollnäs som kan bli reservatsbildning och ett område i Axmar som via 

skogsstyrelsen blivit nyckelbiotop. Träffen kommer att återkomma vartannat år. 

Sandviken – Gävle har haft inne-träffar ca en gång i månaden vintertid och planerat utflykter lokalt. 
Olika kretsar har planerat skogsutflykter i sitt ordinarie program – som vi i skogsgruppen gjort reklam 
för när vi känt till dem.  

HMV – Handla MiljöVänligt  

HMV kontaktperson är Denise Fahlander. Vecka 40 varje år är det ”Miljövänliga Veckan” över hela 

landet. Den har blivit global och kallas Green Action Week. Temat för 2018 var Fixa grejen. Några 

kretsar i länet hade fixarkaféer för allmänheten, anordnade utställningar på bibliotek, skrev 



insändare m.m.  Söderhamn satsade stort i samarbete med Studiefrämjandet. På riksupptakten i 

Stockholm deltog Denise Fahlander. 

Sveriges största klädbytardag i april arrangerades i bl.a. Bollnäs, Sandviken och Gävle, där dagen 

byter namn till Byta-grejer-dag och sker i samverkan med kommunen, studieförbund, privatpersoner 

och andra föreningar/organisationer.  

Livsmedelsbutiker Bra MiljöVal-märks av några butiksmärkare i länet. De kollar så att lokala kriterier 

såsom sopsortering finns och att miljömärkta rengöringsmedel används.  

Havs- och sötvattengruppen 

Efter en längre period av vilande vattenarbete lyckades till slut nytt liv blåsas i länsförbundets 

vattengrupp, nu kallad Havs- och sötvattengruppen. Det stora startskottet kom i och med 

kretskonferensen för 2018 då temat var vatten. Totalt kom 40 personer till Bollnäs och lyssnade på 

föreläsare och diskuterade vattenfrågor. Samtliga av dessa har sedan inkluderats i gruppen. Hitintills 

har tre nyhetsbrev skickats ut till samtliga medlemmar och en Facebooksida har upprättats. Det finns 

även en nystartad arbetsgrupp som driver på arbetet. Havs- och sötvattengruppen har ansökt om 

projektbidrag från riksföreningen till en länstäckande studiecirkelserie om vattendragekosystem, 

vilken är tänkt att starta 1 augusti 2019 och hålla på till 31 maj 2020. 

 

Viltvårdsgruppen VNG 

Viltvårdsgruppen (VNG) har under året haft ett antal telefonmöten. Den främsta uppgiften 
har under dessa möten varit att stödja våra representanter i Viltförvaltningsdelegationen. 
Därtill har ytterligare ett stort arbete skett genom både telefonmöte och mailkorrespondens 
för att samla in, ta fram och lämna förslag på nya kandidater till styrelsen att representera 
naturvården i Viltförvaltningsdelegationen den kommande perioden (2019 – 2022). 
  
Under året har VNG även varit aktiva och skrivit ett par debattinlägg både gällande fakta 
kring fårangreppen i Molstaberg men även om inventeringsresultatet gällande 
vargpopulationen i Sverige. 
  
Vidare har VNG förmedlat nyhetsbrevet Vittring till Rovdjursnätverket. 
 
  
Gruvor  

Ann Horn har jobbat vidare med gruvfrågor i länet och varit med i den nationella gruvarbetsgruppen 

GRAG.   

Aktiviteterna har burit frukt och det finns idag ett tydligt engagemang mot gruvplanerna, särskilt 

bland politikerna i Sandvikens och Gävle kommuner.   

 

 



Ekonomi  

Beträffande vår ekonomi hänvisas till årsredovisning för 2018.  

  

Media och skrivelser 

Vår medverkan i media och skrivelser som kommit in resp. skickats ut redovisas i bilaga.  

 

/Styrelsen för Naturskyddsföreningen Gävleborg 

 

Mediamedverkan Gävleborg 

8 jan. Replik: Naturskyddsföreningen: Dagens skogsbruk når inte miljömålet om 

levande skogar – och är därför ohållbart  

https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/debatt/replik-

naturskyddsforeningen-dagens-skogsbruk-nar-inte-miljomalet-om-levande-

skogar-och-ar-darfor-ohallbart 

Hela Hälsingland, 

Gefle Dagblad 

9 jan. Vargar räknas på nytt sätt 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6857404 

P4, SVTGävleborg 

9 jan. Ny metod att räkna vargar – efter kritik 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/ny-metod-att-rakna-vargar 

SVT Gävleborg 

29 jan. Replik: Menar Mellanskog att Naturvårdsverket, Artdatabanken, Skogsstyrelsen 

och en majoritet av klimatforskarna ljuger?  

https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/debatt/replik-menar-

mellanskog-att-naturvardsverket-artdatabanken-skogsstyrelsen-och-en-

majoritet-av-klimatforskarna-ljuger 

Hela Hälsingland, 

Gefle Dagblad 

31 jan. Slutreplik: Karin Perers, Mellanskog: Sluta bespotta skogsbruket – aktivt 

skogsbruk gör störst klimatnytta  

https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/debatt/slutreplik-karin-perers-

mellanskog-sluta-bespotta-skogsbruket-aktivt-skogsbruk-gor-storst-klimatnytta 

Hela Hälsingland 

9 feb. Restaurerade vattenmiljöer ger pengar till landsbygden  

https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/insandare/restaurerade-

vattenmiljoer-ger-pengar-till-landsbygden-1 

Hela Hälsingland 

27 feb. Nej till påskfjädrar  https://www.gd.se/artikel/opinion/insandare/nej-till-

paskfjadrar 

Gefle Dagblad 

27 mars Låt flyget bära sina egna kostnader  

https://www.gd.se/artikel/opinion/insandare/lat-flyget-bara-sina-egna-

kostnader 

Gefle Dagblad 

https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/debatt/replik-naturskyddsforeningen-dagens-skogsbruk-nar-inte-miljomalet-om-levande-skogar-och-ar-darfor-ohallbart
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https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/ny-metod-att-rakna-vargar
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https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/debatt/slutreplik-karin-perers-mellanskog-sluta-bespotta-skogsbruket-aktivt-skogsbruk-gor-storst-klimatnytta
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14 april Hundratals ägarbyten under Klädbytardagen i Sandviken: ”Måste hushålla”  

https://www.arbetarbladet.se/logga-in/hundratals-agarbyten-under-

kladbytardagen-i-sandviken-maste-hushalla 

Arbetarbladet 

28 april Kolla: Så mycket betyder dina vardagsval för miljön – små beslut ”gör faktiskt 

skillnad”  https://www.arbetarbladet.se/logga-in/kolla-sa-mycket-betyder-dina-

vardagsval-for-miljon-sma-beslut-gor-faktiskt-skillnad 

Arbetarbladet 

28 april Värdefull natur vid ny vattentäkt  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6942717 

P4 Gävleborg 

30 april Så räddar du igelkottar under valborg  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6944062 

 

P4 Gävleborg 

9 maj Rätta de artrika naturbetesmarkerna  

https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/insandare/radda-de-artrika-

naturbetesmarkerna 

Hela Hälsingland 

18 maj In med naturen i valdebatten  

https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/insandare/in-med-naturen-i-

valdebatten-1 

Hela Hälsingland 

21 maj Fakta om vargangreppen på Molstaberg  

https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/insandare/fakta-om-

vargangreppen-pa-molstaberg 

Hela Hälsingland 

23 maj Lägger krut på att bevara biologisk mångfald  

https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/insandare/lagger-krut-pa-att-

bevara-biologisk-mangfald 

Hela Hälsingland 

24 maj Ekblom faller in i kör av felaktiviteter  

https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/insandare/ekblom-faller-in-i-

kor-av-felaktigheter-1 

Hela Hälsingland 

5 juni In med naturen i valdebatten! https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/in-

med-naturen-i-valdebatten-2 

Arbetarbladet 

6 juni Vacker lupin ett hot mot mångfalden 

https://www.helahalsingland.se/artikel/insandare/vacker-lupin-ett-hot-mot-

mangfalden 

Hela Hälsingland 

 

8 juni 

Vargstammen minskar   https://www.gd.se/artikel/insandare/vargstammen-

minskar-1 

Vargstammen minskar 

https://www.helahalsingland.se/artikel/insandare/vargstammen-minskar-1 

Gefle Dagblad 

 

Hela Hälsingland 

10 juni Den svenska naturen när den är som allra vackrast 

https://www.gd.se/artikel/insandare/den-svenska-naturen-nar-den-ar-som-

Gefle Dagblad 
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allra-vackrast 

 

12 juni Vargstammen minskar  

https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/naturskyddsforeningen-

vargstammen-minskar                                                                                              

Arbetarbladet 

https://www.gd.se/artikel/insandare/den-svenska-naturen-nar-den-ar-som-allra-vackrast
https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/naturskyddsforeningen-vargstammen-minskar
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16 juni Den biologiska mångfalden är livsviktig 

https://www.gd.se/artikel/insandare/den-biologiska-mangfalden-ar-livsviktig 

Gefle Dagblad 

18 juni Bekämpa lupiner – för blommor och bin 

https://www.gd.se/artikel/insandare/bekampa-lupiner-for-blommor-och-bin 

Gefle Dagblad 

 

21 juni Värna blomsterängarna och hjälp bina 

https://www.gd.se/artikel/insandare/varna-blomsterangarna-och-hjalp-bina 

Gefle Dagblad 

25 juni Vi måste värna om befintliga riktiga slåtterängar 

https://www.helahalsingland.se/artikel/insandare/vi-maste-varna-om-

befintliga-riktiga-slatterangar 

Hela Hälsingland 

1 juli  Vilken mångfald denna sommardag https://www.gd.se/artikel/insandare/vilken-

mangfald-denna-sommardag 

Gefle Dagblad 

juli http://gastriklandstidning.se/2018/07/gamla-teknikerpa-slatter-i-wij/ Gästriklands tidn 

juli http://gastriklandstidning.se/2018/07/slar-for-framtidakunskap-och-arter/  Gästriklands tidn 

31 aug Miljö- och klimatfrågorna är avgörande https://www.gd.se/artikel/debatt/miljo-

och-klimatfragorna-ar-avgorande-vi-har-bara-ett-klot 

Gefle Dagblad 

3 sep Höj ribban för miljön! https://www.helahalsingland.se/artikel/insandare/hoj-

ribban-for-miljon 

Hela Hälsingland 

6 sep Vilket parti är bäst 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/naturskyddsforeningen-vilket-

parti-ar-bast-for-natur-och-miljo 

Arbetarbladet 

10 sep Skogens biologiska mångfald krävr ett stopp för kalhyggen 

https://www.gd.se/artikel/insandare/skogens-biologiska-mangfald-kraver-ett-

stopp-for-kalhyggen 

Gefle Dagblad 

15 sep Rädda strandskyddet och allemansrätten 

https://www.gd.se/artikel/debatt/radda-strandskyddet-och-allemansratten 

Gefle Dagblad 

17 sep Bevara strandskyddet som det är 

https://www.helahalsingland.se/artikel/insandare/bevara-strandskyddet-som-

det-ar 

Svamputflykt med Naturskyddsföreningen 

https://www.helahalsingland.se/artikel/soderhamn/lasartext-svamputflykt-

med-naturskyddsforeningen-i-soderhamn 

 

Hela Hälsingland 

20 sep Gratis kollektivtrafik skulle löna sig https://www.gd.se/artikel/insandare/gratis-

kollektivtrafik-skulle-lona-sig 

Gefle Dagblad 

23 sep Bevara strandskyddet! 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/naturskyddsforeningen-bevara-
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strandskyddet 

27 sep Gör en miljöinsats och fixa grejen https://www.gd.se/artikel/insandare/gor-en-

miljoinsats-och-fixa-grejen 

Gefle Dagblad 

4 okt Länge leve mobilen – men behöver ni alltid en 

ny?https://www.gd.se/artikel/insandare/lange-leve-mobilen-men-behover-ni-

alltid-en-ny 

Gefle Dagblad 

5 okt Lägg dig i din gamla soffa https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare/lagg-

dig-i-din-gamla-soffa-och-gor-en-miljoinsats 

Arbetarbladet 

13 okt Miljöaktivister vill stoppa statens jättesatsning på nya bostäder 

https://www.arbetarbladet.se/logga-in/miljoaktivister-vill-stoppa-statens-

jattesatsning-pa-nya-bostader-i-gavle-hela-omradet-kan-bli-forgiftat 

Arbetarbladet 

22 okt Visst växer skogen men den biologiska mångfalden saknas 

https://www.gd.se/artikel/insandare/visst-vaxer-skogen-men-den-biologiska-

mangfalden-saknas 

Gefle Dagblad 

25 okt Skogsavverkningen i Sverige är en stor klimatbov 

https://www.arbetarbladet.se/logga-in/miljoaktivister-vill-stoppa-statens-

jattesatsning-pa-nya-bostader-i-gavle-hela-omradet-kan-bli-forgiftat 

Arbetarbladet 

30 okt Släng inte -plaggen kan lagas och lappas 

https://www.gd.se/artikel/insandare/slang-inte-plaggen-kan-lagas-och-lappas 

Gefle Dagblad 

1 nov Vi måste få till en bättre dialog i skogen 

https://www.helahalsingland.se/artikel/insandare/vi-maste-fa-till-en-battre-

dialog-i-skogen 

Börja lappa och laga istället 

https://www.helahalsingland.se/artikel/insandare/borja-lappa-och-laga-i-stallet-

for-att-kopa-nytt-da-sparar-du-bade-pengar-och-miljo 

Hela Hälsingland 

5 nov Mer dialog i skogen –                               

https://www.gd.se/artikel/insandare/mer-dialog-i-skogen-dar-finns-plats-for-

bade-skogsagare-djur-och-jagare                                                                                              

Gefle Dagblad 

9 nov Hyggesfritt skogsbruk är överlägset bäst 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/hyggesfritt-skogsbruk-ar-

overlagset-bast 

Arbetarbladet 

30 nov Vi behöver nu välja att sträva efter ett hållbart samhälle 

https://www.gd.se/artikel/opinion/vi-behover-nu-valja-att-strava-efter-ett-

hallbart-samhalle  

Vår tid är nu                                  

https://www.arbetarbladet.se/artikel/opinion/var-tid-ar-nu-1 

                                

Gefle Dagblad 
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Skrivelser 

Datum In/ut Från/till Angående Åtgärd   

2018-01-02 In Z-Schakt Entreprenad AB Information om planerad, fortsatt 

täktverksamhet inom del av fastigheterna Mo 

5:25 och 6:8 i Ockelbo kommun, Gävleborgs 

län 

* 

2018-01-07 In Länsstyrelsen Gävleborg Förslag till Bildande av Jonasesmyrans 

naturreservat 

* 

2018-01-17 In Länsstyrelsen Gävleborg Dispens för bokontroller mm av kungsörn i 

samtliga skyddade områden i Gävleborgs län, 

Beslut 

* 

2018-01-24 In Länsstyrelsen Gävleborg Förslag till beslut om förlängning av 

interimistiskt förbud inom Ålsjöns 

naturreservat, Remiss 

* 

2018-01-26 In Länsstyrelsen Gävleborg Bearbetningskoncession för Ändlösmossen 

enligt Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter 

* 

2018-02-09 In Länsstyrelsen Gävleborg Underrättelse inför granskning Sörby Urfjäll 

22:2 Måsbergets IP 

* 

2018-02-12 In Länsstyrelsen Gävleborg Förslag till utvidgning av naturreservatet 

Tröskens rikkärr 

* 

2018-02-12 In Länsstyrelsen Gävleborg Bildande av Stora Blybergets Naturreservat, 

Beslut 

* 

2018-02-20 In Länsstyrelsen Gävleborg Förslag till bildande av naturreservatet Viks 

Gammelskog, Remiss 

* 

2018-02-21 In Länsstyrelsen Gävleborg Förslag till bildande av Gryssjöåns 

naturreservat, Remiss 

* 

2018-02-27 In Länsstyrelsen Gävleborg Förslag till bildande av Svarttjärnsbergets * 

9 dec Ta vara på det du har https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare/ta-vara-

pa-det-du-har-slitna-lakan-kan-bli-nasdukar 

Arbetarbladet 

12 dec Arbetarbladet stod för den stora besvikelsen 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare/arbetarbladet-stod-for-den-

stora-besvikelsen 

Arbetarbladet 

13 dec Gör nytt av gammal textil – vi kan inte leva som om                        

https://www.gd.se/artikel/insandare/gor-nytt-av-gammal-textil-vi-kan-inte-leva-

som-om-vi-hade-mer-an-fyra-jordklot 

Gefle Dagblad 
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naturreservat, Remiss 

2018-02-27 In Länsstyrelsen Gävleborg Dispens från föreskrifterna för 

Laggarbomyrans och Spjutholmens 

naturreservat och Färnebofjärdens 

nationalpark, Sandviken och Gävle kommun, 

Beslut 

* 

2018-03-06 In Länsstyrelsen Gävleborg Bildande av Norrbränningens naturreservat, 

Beslut 

* 

2018-03-21 In Länsstyrelsen Gävleborg Bildande av Gärdes naturreservat, Beslut * 

2018-03-27 In Länsstyrelsen Gävleborg Bildande av Lingatjärnsbergets naturreservat, 

Beslut 

* 

2018-04-10 In Länsstyrelsen Gävleborg Tilläggsbeslut – Utvidgning av naturreservatet 

Tröskens Rikkärr, Beslut 

* 

2018-04-10 In Länsstyrelsen Gävleborg Bildande av Näsets naturreservat, Beslut * 

2018-04-10 In Länsstyrelsen Gävleborg Beslut avseende anmälan enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken om samråd angående spridning 

av bekämpningsmedel mot stickmyggor i 

Dalälvens översvämningsområden under 

2018, Beslut 

* 

2018-05-04 In Energimarknadsinspektionen/Bernät 

1 AB 

Nätkoncession för linje, Beslut/Tillstånd att 

bygga och använde en kraftledning med 

spänning på 245 kV 

* 

2018-05-08 In Länsstyrelsen Gävleborg Bildande av Svarttjärnsbergets naturreservat, 

Beslut 

* 

2018-05-08 In Länsstyrelsen Gävleborg Förslag till bildande av Skånbrännans 

naturreservat, Remiss 

* 

2018-05-16 In Länsstyrelsen Gävleborg Bildande av naturreservatet Viks 

Gammelskog, Beslut 

* 

2018-05-16 In Länsstyrelsen Gävleborg Tilläggsbeslut för Mellanljusnans 

naturreservat 

* 

2018-05-17 In Länsstyrelsen Gävleborg Förslag till bildande av naturreservatet 

Kvarnmyrorna, Remiss 

* 

2018-05-17 In Länsstyrelsen Gävleborg Förslag till bildande av Fäbods naturreservat, 

Remiss 

* 

2018-05-18 In Gävle kommun Underrättelse inför granskning (Norrsundet 

15:28 m.fl. Saltharsfjärdens fiskeläge 

* 

2018-05-21 In Länsstyrelsen Gävleborg Bildande av Rovennoppi naturreservat, Beslut * 



2018-05-22 In Länsstyrelsen Gävleborg Bildande av Jonasesmyrans naturreservat, 

Beslut 

* 

2018-05-23 In Gävle kommun Kunggörelse, Källö 35:5 m.fl Sjöängs förskola 

och skola, Detaljplan för skoländamål 

* 

2018-05-29 In Svea Hovrätt 

Mark- och miljööverdomstolen 

Protokoll: Överklagat avgörande. Tillstånd till 

uppförande och drift av vindkraftsanläggning 

Fageråsen, nu fråga om prövningstillstånd 

* 

2018-06-04 In Länsstyrelsen Gävleborg, 

Naturvårdsenheten 

Förslag till bildande av Åcka naturreservat * 

2018-06-05 In Länsstyrelsen Gävleborg, 

Naturvårdsenheten 

Bildande av Gryssjöåns naturreservat, Beslut * 

2018-06-14 In Länsstyrelsen Gävleborg, 

Naturvårdsenheten 

Förslag till bildande av Gråbergets 
naturreservat 

* 

2018-06-15 In Länsstyrelsen Gävleborg, 

Naturvårdsenheten 

Förslag till tilläggsbeslut för Mellanljusnans 
naturreservat 

* 

2018-06-19 In Länsstyrelsen Gävleborg, 

Naturvårdsenheten 

Bildande av Gärdes naturreservat, Beslut * 

2018-06-20 In Gävle kommun Samråd standardförfarande, Norrlandet 3:1 
m.fl. Kristinelund, Detaljplan för bostäder 

* 

2018-05-21 In Falun miljö/Sweco/Svenska Aerogel 

AB 

Tillståndsansökan för verksamhet i Gävle, 
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
kommer att omfatta verksamhetskod 24.32-i, 
tillståndsplikt B, ”anläggning för genom 
kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar 
per kalenderår”, enligt 12 kap 32 § 
Miljöprövningsförordningen (2013:251).  
Ansökan kommer att omfatta en 

årsproduktion på max 20 000 ton. 

* 

2018-06-21 In Länsstyrelsen Gävleborg, 

Naturvårdsenheten 

Förslag till bildande av Latåsens naturreservat * 

2018-06-25 In Länsstyrelsen Gävleborg, 

Naturvårdsenheten 

Bildande av Skånbrännans naturreservat, 
Beslut 

* 

2018-06-28 In Länsstyrelsen Gävleborg, 

Naturvårdsenheten 

Förslag till bildande av Grinduga naturreservat * 

2018-06-29 In Länsstyrelsen Gävleborg, 

Naturvårdsenheten 

Förslag till bildande av Tväringsskogens 
naturreservat 

* 

2018-06-29 In Länsstyrelsen Gävleborg, 

Naturvårdsenheten 

Förslag till bildande av Skruvtjärnsknippens 
naturreservat 

* 



2018-07-03 In Länsstyrelsen Gävleborg Regional handlingsplan för grön infrastruktur i 
Gävleborgs län 

* 

2018-09-11 In Länsstyrelsen Gävleborg, 

Naturvårdsenheten 

Beslut bildande två reservat Kvarnmyrornas 
och Lockjärv 

* 

2018-09-13 In Länsstyrelsen Gävleborg Remiss förslag beslut för Stensjöns NR, 
Hudiksvalls kommun 

* 

2018-09-16 In DNV GL/Andreas Alvehus Förfrågan synpunkter skogsbruksåtgärder hos 
FSC-certifierad skogsägare Högbo bruk 

* 

2018-09-17 In Länsstyrelsen Gävleborg Inbjudan att föreslå ledamöter i 
Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län 
för perioden 2019-2022 

* 

2018-09-18 In  Länsstyrelsen Gävleborg Beslut Fäbods NR, Hofors kommun  * 

2018-10-08 In Länsstyrelsen Gävleborg Remiss förslag beslut för Flotthöljeskogens 
naturreservat Hudiksvalls kommun 

* 

2018-10-11 In Energimarknadsinspektionen Beslut dnr 2017-100672 * 

2018-10-12 In Länsstyrelsen Gävleborg Remiss förslag beslut Måndagsskogarnas NR, 
Ljusdals kommun 

* 

2018-11-09 In Energimarknadsinspektionen Beslut nätkoncession Björnberget vindkraft * 

2018-11-19 In Länsstyrelsen Gävleborg Beslut bildande Gråbergets naturreservat * 

2018-11-28 In ELLEVIO/ÅF Energy Samråd planerad ansökan om ny 
nätkoncession 

* 

  

 


