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Gävle-Dala Natur nyhetsbrev  
Kommande aktiviteter: 
22 dec Klimatdemonstration mot Sälens Flygplats 

Det första flyget till Sälen landar söndagen den 22 dec. Protect our winters, POW, ordnar 
tillsammans med Fridays for future och Naturskyddsföreningen en demonstration kl 14.30. Häng på! 

https://www.facebook.com/events/2417119795206129/ 

 

 
19 jan Café Planet: Omfamna ovissheten, Bollnäs 
 

Föreläsning och samtal med Pella Thiel, Årets miljöhjälte 2019 och en av grundarna till 
Omställningsnätverket. Studiefrämjandet Bollnäs, Långg. 26. 
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26 jan Skogskonferens Dalarna, Mora  

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/konferens-skogens-mangbruk 

Tema hyggesfritt. Andreasgården i Mora. Anmälan senast 14 jan via http://tiny.cc/452xcz 
 

 
Konsten att hugga träd och ha skogen kvar Mikael Karlsson, författare och föreläsare. 
https://www.ecoforestryfoundation.se/ 
Hyggesfritt skogsbruk i Falu kommun Clas Murmester, markförvaltare för kommunägd mark och 
reservatsförvaltare på Falu kommun https://www.falun.se/bygga-bo--miljo/natur/skog-och-
trad/kommunens-roll-som-skogsforvaltare.html 
Skogens mångbruk ev Leif Öster https://www.visitdalarna.se/dalagard 
Aktuellt i skogspolitiken Malin Sahlin, skogssakkunnig Naturskyddsföreningen 
 
 
27 jan Elbilen och metallerna, Gävle 

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/gavle-elbilen-och-jakten-pa-
metallerna-med-arne-muller kl 19 på Stadsbiblioteket 

 

mailto:kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/
http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna
http://www.facebook.com/naturskyddsforeningenigavleborg
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/konferens-skogens-mangbruk
http://tiny.cc/452xcz
https://www.ecoforestryfoundation.se/
https://www.falun.se/bygga-bo--miljo/natur/skog-och-trad/kommunens-roll-som-skogsforvaltare.html
https://www.falun.se/bygga-bo--miljo/natur/skog-och-trad/kommunens-roll-som-skogsforvaltare.html
https://www.visitdalarna.se/dalagard
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/gavle-elbilen-och-jakten-pa-metallerna-med-arne-muller
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/gavle-elbilen-och-jakten-pa-metallerna-med-arne-muller


  dec 2019 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Naturskyddsföreningen Kansli Gävle-Dala, Strandgatan 10, 792 30 Mora 
070-273 91 55 (Lillian) kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 

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

 
 

29 jan Strömmande vatten, Gysinge 

Föredrag av Christer Borg, Älvräddarna, på Färnebofjärdens naturum kl 18.30. 
https://www.facebook.com/events/989761104713363/  

 

 

5 feb Tjädern i skogsbruket, Orsa 
Kulturhuset kl 19. Bildföredrag med Bengt Oldhammer. 

 

8 feb Skogsträff Gävleborg, Bollnäs 

På f.m. berättar Magnus Andersson och P-G Jacobsson om hur det gått med de skyddsvärda 
områden som skogsgruppen Gävleborg tittat på tidigare. Alf Pallin m fl visar bilder. Anmälan 
senast 27 jan via https://shorturl.at/efqSX Plats: Studiefrämjandet Bollnäs.  

Kl 14 Öppen föreläsning Skog, klimat och biobränslen med Amanda Tas, Skydda skogen: 
I Sverige eftersträvas en bioekonomi. Men till vilket pris? Skogen är en förnyelsebar resurs, 
men vad händer när skogen avverkas? Vad blir konsekvenserna för klimatet och den 
biologiska mångfalden? Avverkningar av världens regnskogar bidrar till stora 
växthusgasutsläpp. Men vad händer när man avverkar våra nordliga boreala skogar? Gör de 
kanske större klimatnytta om de får stå orörda?  
 
Föreläsningen hålls även ons 19 feb kl 18.30 i Sandviken prel på Kanalgården och 
tors 20 feb kl 19 på Staffansgården i Delsbo 
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Rapporter 

27 okt Rovdjurskonferens på Järvzoo   

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2019/10/28/rovdjurskonferens-med-vargar-
utanfor-fonstret/ 

 

Medlemsenkät 

Tack vare medlemsenkäten fick vi 120 st som vill bli aktiva. Stort tack för era svar! 

 

Artiklar 

Debattartikel mot fossilgas i Mora 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2019/12/04/sveriges-trovardighet-pa-spel-planer-pa-
gasutvinning-vid-siljan/ 

Remissvar viktiga vattenfrågor i Bottenhavet 

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2019/11/01/remissvar-bottenhavets-
vattenvardsdistrikt/ 
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Begäran om interemistiskt reservat i Enviken 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2019/12/20/hemstallan-om-interimistiskt-naturreservat-
for-stora-bjornberget/   

 
Ge förslag till regionala miljöpristagare! 

Senast 31 jan vill vi ha förslag på någon/några du tycker gjort sig förtjänt av Naturskyddsföreningens 
natur- och miljöpris i Gävleborg resp. Dalarna. Maila till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 
Gärna med en kort motivering.  

 
Skriv en motion till riksstämman! 

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse och en demokratisk förening. Det innebär att alla 
medlemmar har rätt att komma till tals och påverka föreningens verksamhet. 

Att skriva en motion till riksstämman är ett av de viktigaste sätten göra sin röst hörd och hålla 
föreningsdemokratin levande. Nästa riksstämma äger rum i Mora den 13–14 juni 2020. 
Naturskyddsföreningens stadgar slår fast att enskilda medlemmar såväl som kretsar och länsförbund 
har rätt att motionera till riksstämman.  

Det finns en mall som du ska använda när du skriver din motion. Den hittar du här (word, laddas 
ner)! Skicka din motion i Word-format till motioner@naturskyddsforeningen.se senast den 31 
januari 2020. 
 

Storstädning i medlemsregistret - uppdatera dina medlemsuppgifter för familjer! 

Det enklaste sättet är att gå till denna sida: https://www.naturskyddsforeningen.se/komplettera-
familj och fylla i uppgifterna. 
 

Tyck till om Naturskyddsföreningens policyer  

Det är dags att tycka till om vad vi ska tycka! Nu öppnar remissen av tre reviderade policyer, alltså de 
dokument som sammanfattar föreningens ställningstaganden i olika sakfrågor.  

Det är dags för vår suveräna och kloka folkrörelse, alltså er, att granska tycka och lämna förslag. Det 
är en digital remiss där du som medlem har möjlighet att tycka till om riksstyrelsens förslag till policy 
inom skog, klimat och jordbruk. 
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För att det ska bli enkelt att delta i remissen finns en handbok. Där finns information om var, hur och 
när du deltar i remissen. För den digitala remissen använder vi oss verktyget VoteIT som vi också 
använde i remissen av Framtidsstrategin. Alla instruktioner för detta finns i remisshandboken. För 
att använda VoteIT behöver du ett konto på www.naturkontakt.se Sista datum att delta i remissen är 
9 februari 2020. 
 
 
@naturskyddsforeningen.se tas bort 

Medlemmar som har n.n@naturskyddsforeningen.se kommer att få sin e-postadress borttagen den 
15 januari. Kontakt: jonas.romson@naturskyddsforeningen.se  
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