
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

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 Havs- och 

sötvattengruppen. 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 2019 Antal % 

Bollnäs Naturskyddsförening 436 423 -13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -2,98 

Dellenbygdens Naturskyddsförening 201 209 8 3,98 

Naturskyddsföreningen i Gävle 2 352 2303 -49 -2,08 

Hanebo Naturskyddsförening 71 74 3 0,12 

Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker 224 205 -19 -8,48 

Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening 497 515 18 3,62 

Järbo Naturskyddsförening 49 50 1 2,04 

Naturskyddsföreningen i Ljusdal 228 223 -5 -2,19 

Naturskyddsföreningen i Nordanstig 291 279 -12 -4,12 

Ockelbo Naturskyddsförening 147 156 9 6,12 

Naturskyddsföreningen i Sandviken 686 653 -33 -4,81 

Söderhamns Naturskyddsförening 407 401 -6 -1,47 

Voxnadalens Naturskyddsförening 220 207 -13 -5,90 

Österfärnebo-Hedesunda Naturskyddsförening 1 1 0 0 

Totalt Naturskyddsföreningen i Gävleborg 5 810 5 699 -111 -1,91 

 

Medlemsantalet i Gävleborg var under året 5 699 en minskning med 111 personer jämfört med 2018. 

Föreningens personsammansättning  

Styrelsen   

Ordförande: Jenny Olsson, Gysinge  

Vice ordförande: Inga-Greta Andersson, Sandviken 

Sekreterare: Jan Östlund, Gävle 

Kassör: Inga-Lill Carlsson, Järvsö  

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

 



 

 

Övriga ledamöter: Bernt Larsson, Gnarp och Stig Hammarsten, Gävle 

 

Suppleanter: Christina Olebro, Gävle, Daniel Ekblom, Bjuråker och Hans Levander, Delsbo    

                            

Revisorer:  Per-Johan Emtell och Mats Höög, med suppleant Eva Eriksson, samtliga från Sandviken.  

Valberedning:   Denise Fahlander, Gävle, Barbro Risberg, Hofors och Lars Igeland, Gysinge 

 

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, Kjell Demasure, Tommy Stenergard och Jenny Olsson. 

 Äng/jordbruk  Per-Olof Erickson, Gävle (sakkunnig), Denise Fahlander (kontaktperson) 

 Fäbodar/ vägkanter Stefan Olander (sakkunnig) 

 Klimat och Energi  Mattias Degervall, Rengsjö (kontaktperson)   

-Solceller och solcellsystem  Mats Andersson, Jättendal (sakkunnig)   

-Vindkraft   Hans Levander, Dellenbygden (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 Eric Strangells stiftelse för natur- och djurskydd – 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 på 75%. Sanna Landgren var 

praktikant på kansliet från januari till juni.  

Under verksamhetsåret arbetade reg. kansliet bland annat med: ansökningar till Postkodlotteriet, 

omstart av kretsar, planering och genomförande av möten och träffar, länsstämma, Bioblitz 

Långängarna, bussresa till brandområdet i Ljusdal, skogskurs i Hamra och rovdjurskonferens i Järvsö. 

Lillian har även deltagit i skogsgruppens telefonmöten, uppdaterat välkomstbrev samt arrangerat 

höstträffen för de regionala kanslierna och länsordförandekonferensen i Dalarna. 

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

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 

19 jan Styrelsemöte 
länsförbundet  

Gävle   

22 jan Telemöte styrgruppen    

28 jan Telemöte ledning 
skogsgruppen 

   

12 feb Planeringsmöte bioblitz Sandviken   

25 feb Telemöte ledning 
skogsgruppen 

   

4 mars Telemöte styrelsemöte 
länsförbundet 

   

10 mars Öppet möte med 
Viltvårdsgruppen 

Gävle 10  

15 mars Klimatmanifestation    

17 mars Skogsträff  Bollnäs 20 Tema mossor 

23-24 mars Länsordförandekonferens Stockholm  Jan Östlund 

2 april Telemöte styrgruppen    



 

 

6 april Klädbytardagen    

7 april Länsstämma  Ockelbo 28  

8-10 april Reg kansliträff Enafors   

10 april Telefonmöte vägkanter    

15 april Telemöte ledning 
skogsgruppen 

   

25 april Utvecklingsråd för 
Biosfärområde 
Älvlandskapet Nedre 
Dalälven 

  Jenny Olsson 

28 april Telemöte 
Viltvårdsgruppen 

   

4 maj Guidning Schysst 
Eskilstuna 

Gysinge Ca 20 st.  

4 maj Skogsutflykt Y-näset Gävle   

4 maj Fågelskådningens Dag    

10-12 maj Rikskonferens Kristianstad  Jenny Olsson 

15 maj Rådsmöte De 5 Stora Järvsö  Daniel Ekblom 

15 maj Telemöte vägkanter    

22 maj Bioblitz Långängarna Sandviken 200  

24 maj Klimatmanifestation    

5 juni Naturnatten    

11 juni Telemöte skogsgruppen 
ledning 

   

12 juni Styrgruppsmöte    

15 juni Styrelsemöte Gävleborg Gysinge   

16 juni De vilda blommornas dag    

30 juni-1 juli Ekobyggdagar på Wij Ockelbo 15-25  

8 juli Slåtterdag på Wij Ockelbo 30  

5 aug Styrgruppsmöte    

5 aug Telemöte skogsgruppen 
ledning 

   

18 aug Cykelfix och lagningsfest Ockelbo 24  

25 aug Skogens dag Högbo   

25 aug Telemöte 
Viltvårdsgruppen 

   

31 aug Bussresa brandområdet Ljusdal 26  

1 sept Reg upptakt inför 
Miljövänliga Veckan Wij 

Ockelbo 26  

2 sept Telemöte skogsgruppen 
ledning 

   

7 sept Invigning biosfärområde Voxnadalen   

9 sept Styrgruppsmöte    



 

 

15 sept Styrelsemöte Gnarp   

27 sep Klimatstrejk Hudiksvall 100 5 min om HMV/NFG 
Denise Fahlander 

28-29 sept Skogskurs Hamra   

10 okt Styrgruppsmöte    

17-19 okt Reg kansliträff Tällberg   

18-20 okt Länsordförandekonferens Tällberg  Jan och Inga-Lill 

21 okt Telemöte 
Viltvårdsgruppen 

   

22 okt Styrgruppsmöte    

27 okt Rovdjurskonferens Järvsö 40  

27 okt Filmvisning När skogen 
tystnar 

Kilafors  Inga-Greta 

31 okt-2 nov Natursnokskurs Stockholm  Bernt och Lana 

1-3 nov Ledarutveckling för ökat 
engagemang 

Stockholm 4 Inga-Greta och 
kretsrepr. 

10 nov Telemöte 
Viltvårdsgruppen 

   

15 nov Styrgruppsmöte    

15-17 nov Miljötinget Söderhamn  Workshop Fixa 
grejen & utställning 

15 nov Dialogmöte om regional 
handlingsplan för 
skogsprogrammet 

  Stig, Inga-Lill 

18 nov  Telemöte styrelsemöte 
länsförbundet 

   

28 nov Rådsmöte De 5 stora WWF, 
Stockholm 

 Daniel Ekblom 

29 nov  Klimatmanifestation    

30 nov Prylbytardagen    

4 dec Omstartsmöte kretsen Ljusdal   

9 dec  Telemöte styrelsemöte 
länsförbundet 

   

10 dec Ljusmanifestation 
miljöförsvarare 

   

16 dec Telemöte skogsgruppen 
ledning 

   

 

Därtill har biosfärområde Voxnadalen haft  4 styrelsemöten, Strangells stiftelse ett möte och 

arbetsgruppen för Havs- och sötvattengruppen  5 telefonmöten. 



 

 

Naturskyddsföreningen Gävleborgs natur- och miljöpris gick till Tommy Vestersund, 

kommunlimnolog i Bollnäs, som under mer än tio års tid värnat och verkat för länets vackra 
virvlande vatten. 

Hans hängivenhet, öppenhet och förmåga att bjuda in och entusiasmera andra är unik! 

Tack vare Tommy är Bollnäs en av tre kommuner i hela Sverige som har en egen 

kommunlimnolog och inte nog med det, genom hans engagemang och driv har kommunen 

fått både en kommunekolog och totalt tretton stycken som arbetar med limniska frågor. 
Naturen behöver fler som Tommy! 

 

Föreningsutveckling  

Länsförbundet har stöttat arbetsgruppen Färnebo-Gysinge och bidragit till omstart av 

Ljusdalskretsen.  

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

aktiva i länet. Kontakt sker 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 för att underlätta 

kontakt. 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 meddelat kontaktuppgifter till 

kretsarna. Vid förfrågan hjälper kansliet till med utskick åt kretsarna via medlemsregistret och 

utskrifter av etiketter t ex. Sändlistor i e-postsystemet har uppdaterats. En medlemsenkät för att 

hitta fler aktiva genomfördes under slutet av året.  

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/184/2019/04/miljopriset.jpg


 

 

Informationskanaler  

Länsförbundets hemsida och Facebook har skötts av Lillian Lundin Stöt och Jenny Olsson 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 

500 följare, en ökning med 100 sedan förra året. Flera kretsar 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. Jenny Olsson ger ut ett 

nyhetsbrev till havs- och sötvattensgruppen och Inga-Greta Andersson mailar till skogsgruppen med 

ojämna mellanrum.  

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 där foldrar ”Rädda bina” delades ut. 

Slåtterdag 8 Juli var projektets största utåtriktade aktivitet. Mycket intern kommunikation med 

främst kretsar som har slåtterängar. Även digital kommunikation och erfarenhetsutbyte med andra 

aktörer kopplade till slåtter som t.ex. Lienätverket. En insändare ”Slipa liarna..” spreds digitalt och i 

pappersmedia. Slåtterdagen genomfördes med flera aktiva medlemmar från bl.a. Nordanstig Ragnar 

Svensson och Allan Edblom (även Järfälla), och Hofors-Torsåker Lage Bergström och Ockelbo Yngve 

Gunnarsson samt från Dalarna Mattias Ahlstedt. Alla fem hade gedigen kunskap som de delade med 

sig av, orv och räfsor, biologisk mångfald, knacklie och trampslipsten, hässjning m.m. Folk fick testa 

att slipa, slå med lie, hässja och utbyta erfarenheter. Lage Bergström höll en uppskattad föreläsning 

om att göra om gräsmattan till en äng och ett uppskattat panelsamtal hölls med erfarenhetsutbyte 

mellan publik och ”slåttergubbarna”.  

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

NFG var projektägare och Denise Fahlander projektledare. 

Fixa Grejen NFG hade en monter med riks tema för miljövänliga veckan. En hylla med många fack 

visade på olika fix-trix. Montern bemannades 1-2 dagar per vecka av medlemmar som visat intresse 

att jobba med att prata med besökare och erbjuda prova-på tips, som gör din egen deo, 

skärbrädeolja och laga sockorna.  

Tre fixartemadagar ordnades under sommaren; en cykelservice och lagningsfest samt en 

textillagnings/återbruks work shop under upptakten för miljövänliga veckan. En insändare om 

proffsfixare har gjorts.  



 

 

Proffsfixarlistan för länet har utökats och kommunicerats, till viss del inom HMVnätverket Gävleborg. 

NFG var projektägare och Denise Fahlander projektledare. 

Ekobygg Två ekobyggdagar genomfördes med hjälp av NFG och Studiefrämjandet, på Wij Trädgårdar 

i Ockelbo. Dagarna innehöll föreläsningar, erfarenhetsutbyte och prova på. Av bl.a. alternativ 

avloppslösning, träullsisolering, solceller, lerhusbygge och fetved, energi och renovering av gammal 

byggnad. Deltagare var allt från yrkesverksamma byggare, till privatpersoner som var intresserad av 

eko-bygg. Denise Fahlander var ansvarig från NFG. 

Vattenstudiecirklar   

Se under arbetsgrupper - Havs- och sötvattengruppen. 

 

Arbetsgrupper/Nätverk  

Skog  

En arbetsgrupp bestående av Stig Hammarsten, Inga-Greta Andersson, Per-Gunnar Jacobsson och 

Magnus Andersson har jobbat mycket aktivt under året med nyhetsmail, träffar, kurser, 

inventeringar, bussresa till brandområdet i Ljusdal och telefonmöten. Skogsgruppen finns också på 

Facebook med 208 följare och en ny FB-grupp har startats för norra Hälsingland. 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.  

Bioblitzen vid Långängarna var mycket lyckad med stort deltagande, entusiasm och uppmärksamhet i 

media. Inventeringskursen i Hamra lockade även deltagare från grannlänen. 

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. Det finns en Facebook-sida med 60 följare och en FB-grupp 

med 32 medlemmar. Vecka 40 varje år är det ”Miljövänliga Veckan” över hela landet. Den har blivit 

global och kallas Green Action Week. Temat för 2019 var Fixa grejen och Ägodela. Upptakten hölls på 

Wij Trädgårdar och innehöll bl a guidad visning på eko-torget och lagnings-workshop. Några kretsar i 

länet hade fixarkaféer för allmänheten, anordnade utställningar på bibliotek, skrev insändare m.m.   



 

 

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.  

Prylbytardag arrangerades 30/11 i Gävle. 

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 

Länsförbundets vattengrupp omfattar numera även Dalarnas länsförbund och heter därför Gävle-

Dala Havs- och sötvattengrupp. Vattengruppen har en arbetsgrupp som består av Christer Borg, Kjell 

Demasure, Tommy Stenergard och Jenny Olsson, vilka driver på arbetet. Fyra elektroniska nyhetsbrev 

har mejlats  ut till samtliga medlemmar liksom några informationsmejl och gruppens Facebooksida 

har i skrivande stund 50 följare. Under verksamhetsåret har gruppen därtill fått ca 30 nya 

medlemmar. Jenny Olsson har representerat gruppen i flera sammanhang såsom i 

Naturskyddsföreningens havsnätverksmöten, Dalälvens vattenrådsmöte, samrådsmöte vid utrivning 

av damm i Ockelbo, domstolsförhandling, föredrag m.m.  

Havs- och sötvattengruppen driver genom länsförbundet ett projekt med  länsövergripande 

studiecirkelserie om vattendragekosystem och hoppas på så sätt att få fler vattenaktiva inom länet. 

Projektet finansieras med projektbidrag från riksföreningen. 

 

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.  
 
Höstens länskonferens hade tema rovdjur och hölls på Järvzoo. Programmet var omfattande 
och lärorikt med medverkan av De 5 stora, länsstyrelsen och rikskansliet.  
 
Under året har VNG även författat en skrivelse till rikskansliet där föreningen ombeds ta 
ställning mot bågjakt, mot oetiska poängtävlingar vid jakt samt för en betydligt restriktivare 
hållning mot användandet av fällor. 
Vidare har VNG förmedlat nyhetsbrevet Vittring till Rovdjursnätverket. 
 
 
  



 

 

Ekonomi  

Beträffande vår ekonomi hänvisas till årsredovisning för 2019.  
Alla våra ansökningar till Postkodstiftelsen avslogs tyvärr. 
 

 /Styrelsen för Naturskyddsföreningen Gävleborg 

 

Mediamedverkan Gävleborg 

Datum Rubrik Media 

21 jan Två kraftverksdammar i Nordanstig får rivas 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/tva-kraftverksdammar-i-

nordanstig-far-rivas 

SVT 

29 jan Samla in kläder istället för att slänga dem 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare/samla-in-klader-istallet-for-att-

slanga-dem-i-soporna 

Ab 

2 feb Skogens biologiska mångfald kräver stopp för kalhyggen     

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

stopp-for-kalhyggen 

GD 

20 feb Påverka Sveaskog att ta ansvar   

https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/paverka-sveaskog-att-ta-ansvar-

for-folkets-skog-och-slutar-avverka-hotade-arters-livsmiljo 

Ab 

24 feb Vi måste sätta press på Sveaskog 

https://www.gd.se/artikel/insandare/naturskyddsforeningen-vi-maste-satta-

press-pa-sveaskog  

GD 

7 mars Låt dig inte luras -kärnkraften är inte koldioxidfri 

https://www.gd.se/artikel/insandare/insandare-lat-dig-inte-luras-karnkraften-ar-

inte-koldioxidfri  

GD 

15 

mars 

Klimatfrågan kräver fokus 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/debattreplik-klimatfragan-kraver-

fokus-pa-de-verkliga-utslappen 

Ab 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/tva-kraftverksdammar-i-nordanstig-far-rivas
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/tva-kraftverksdammar-i-nordanstig-far-rivas
https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare/samla-in-klader-istallet-for-att-slanga-dem-i-soporna
https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare/samla-in-klader-istallet-for-att-slanga-dem-i-soporna
https://www.gd.se/artikel/insandare/skogens-biologiska-mangfald-kraver-ett-stopp-for-kalhyggen
https://www.gd.se/artikel/insandare/skogens-biologiska-mangfald-kraver-ett-stopp-for-kalhyggen
https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/paverka-sveaskog-att-ta-ansvar-for-folkets-skog-och-slutar-avverka-hotade-arters-livsmiljo
https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/paverka-sveaskog-att-ta-ansvar-for-folkets-skog-och-slutar-avverka-hotade-arters-livsmiljo
https://www.gd.se/artikel/insandare/naturskyddsforeningen-vi-maste-satta-press-pa-sveaskog
https://www.gd.se/artikel/insandare/naturskyddsforeningen-vi-maste-satta-press-pa-sveaskog
https://www.gd.se/artikel/insandare/insandare-lat-dig-inte-luras-karnkraften-ar-inte-koldioxidfri
https://www.gd.se/artikel/insandare/insandare-lat-dig-inte-luras-karnkraften-ar-inte-koldioxidfri
https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/debattreplik-klimatfragan-kraver-fokus-pa-de-verkliga-utslappen
https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/debattreplik-klimatfragan-kraver-fokus-pa-de-verkliga-utslappen


 

 

15 

mars 

Litar mer på Stanford än Vattenfall … 

https://www.gd.se/artikel/insandare/insandare-jag-litar-mer-pa-stanford-an-pa-

vattenfall-nar-det-galler-karnkraftens-klimatpaverkan 

GD 

6 apr Askersundsborna bytte kläder med varandra 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/askersundsborna-bytte-klader-med-

varandra 

SVT 

7 april Kärnkraft är helt fel https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare/insandare-

karnkraft-ar-helt-fel-titta-pa-fukushima 

Ab 

8 april Byter grejer för att rädda miljön https://www.arbetarbladet.se/logga-in/byter-

grejer-for-att-radda-miljon-denise-fahlander-vi-vill-andra-beteendet 

Ab 

20 maj Ju fler kloka beslut desto större möjlighet …                                                                                       

https://www.gd.se/artikel/debatt/debatt-ju-fler-kloka-beslut-desto-storre-

mojlighet-att-hejda-utarmningen 

GD 

22 maj Rösta för miljön https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/debatt-rosta-for-

miljon-och-en-frisk-planet  

Ab 

25 maj Biologiska mångfaldens dag 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=7228872 

SR 

2 juni Ska Sverige elda sopor åt Europa? 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare/insandare-ska-sverige-elda-

sopor-at-hela-europa 

Ab 

5 juni Inför Naturnatta 

https://sverigesradio.se/eftermiddagip4gavleborg?fbclid=IwAR1TTY0ednlWHOI6

QJ02XPYzR0DsYUDDi9c7Pb25TfOwENt55X4xflD9ryc  

SR 

8 jun Aspfjädermossa -En snygg raritet 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=7231560 

SR 

10 jun Vad/vem skyddar strandskyddet? 

https://www.gd.se/artikel/insandare/insandare-vad-eller-vem-skyddar-

strandskyddet 

GD 

15 jun Pollinerare ska gynnas                                                  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=7229341 

SR 
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16 juni Vilda blommors dag Jädraås http://dvbd.se/archives/375 Sv Botaniska 

Föreningen 

17 juni  Gävle borde spara blommorna i vägrenen 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare/insandare-gavle-borde-spara-

blommorna-i-vagrenen 

Ab 

18 jun Debatt: klipp inte hela gräsmattorna-Vi behöver ängsväxterna 

https://www.helahalsingland.se/artikel/debatt-klipp-inte-hela-grasmattorna-vi-

behover-angsvaxterna 

Hela 

Hälsingland 

21 jun Replik: I Norrland får i alla fall många ängsblommor växa ostört 

https://www.helahalsingland.se/artikel/replik-i-norrland-far-i-alla-fall-manga-

angsblommor-vaxa-ostort 

Hela 

Hälsingland 

21 jun Guide: Här finns ängar nära dig 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/lista-har-finns-angar-nara-dig 

SVT 

21 jun Lägg inte de här blommorna under kudden 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/lagg-inte-de-har-blommorna-

under-kudden 

SVT 

25 jun Vitryggig hackspett har fötts på Järvzoo 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7249042 

SVT 

27 jun Vitryggiga hackspettsungar i unikt projekt på Järvzoo 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/vitryggiga-hackspettsungar-i-unikt-

projekt-pa-jarvzoo 

SVT 

1 jul Naturskyddsföreningen om klimathotet: ”På väg mot en klimatkatastrof om vi 

inte ställer om” 

https://www.google.com/url?client=internal-element-

cse&cx=004194426050971161210:lch2sjbapvq&q=https://www.helahalsingland.

se/artikel/naturskyddsforeningen-om-klimathotet-pa-vag-mot-en-

klimatkatastrof-om-vi-inte-staller-

om&sa=U&ved=2ahUKEwiAv4ii3oLnAhWIwqYKHZvfDYY4ChAWMAF6BAgIEAI&us

Hela 

Hälsingland 
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g=AOvVaw3dCtTku7lbUIgws9JEqO1x 

3 jul Debatt: Rädda jordbruksmarken-innan det är försent 

https://www.helahalsingland.se/artikel/debatt-radda-jordbruksmarken-innan-

det-ar-for-sent 

Hela 

Hälsingland 

10 jul Insändare: Kort sagt om politik, vindkraft 

https://www.gd.se/artikel/insandare-kort-sagt-om-politik-vindkraft 

GD 

15 jul Replik: Nästa år kan vi väl ordna lupin-plockardag i Östernäs! 

https://www.helahalsingland.se/artikel/replik-nasta-ar-kan-vi-val-ordna-lupin-

plockardag-i-osternas 

Hela 

Hälsingland 

17 jul En heldag med put and take-fiske – inte bara fiskelycka i fokus: "Det är viktigt 

med naturen" 

https://www.helahalsingland.se/logga-in/en-heldag-med-put-and-take-fiske-

inte-bara-fiskelycka-i-fokus-det-ar-viktigt-med-naturen 

Hela 

Hälsingland 

18 jul LÄSARTEXT: Strandstädning av Skatön 

https://www.helahalsingland.se/artikel/lasartext-strandstadning-av-

skaton?fbclid=IwAR2yx1sdHsu9kF6q3a9Ct16XUexTlwa5spvHUT6EmmX6_WH0bS

pMshrdaiU 

Hela 

Hälsingland 

22 jul Debatt: Kalla inte kärnenergin for ett miljövänligt alternativ stora risker vid både 

brytning och transporter av uran 

https://www.helahalsingland.se/artikel/debatt-kalla-inte-karnengergin-for-ett-

miljovanligt-alternativ-stora-risker-vid-bade-brytning-och-transporter-av-uran 

Hela 

Hälsingland 

24 jul Så kan du hjälpa till att rädda naturens flygande trädgårdsmästare 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/hjalp-till-att-radda-bina 

SVT 

14 sept Insändare: Var tacksam över att någon plockar svenska blåbär 

https://www.helahalsingland.se/artikel/insandare-var-tacksam-over-att-nagon-

plockar-svenska-blabar 

Hela 

Hälsingland 

17 sept Replik: Är man djurvän så är bommarna bästa vän för alla djur och skogsägare Hela 
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https://www.helahalsingland.se/artikel/replik-ar-man-djurvan-sa-ar-bommarna-

basta-van-for-alla-djur-och-skogsagare 

Hälsingland 

20 sept Debatt: Visa ditt klimatengagemang den här veckan! 

https://www.gd.se/artikel/debatt-visa-ditt-klimatengagemang-den-har-veckan 

GD 

2 okt Naturskyddsföreningen arrangerar Miljövänliga veckan i Dalarna 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/naturskyddsforeningen-arrangerar-

miljovanliga-veckan-i-dalarna 

SVT 

9 okt Naturvänner kräver laddstolpar i Älvkarleby: ”Elbilar är ju framtiden” 

https://www.google.com/url?client=internal-element-

cse&cx=004194426050971161210:4yfh0e78ity&q=https://www.gd.se/artikel/na

turvanner-kraver-laddstolpar-i-alvkarleby-elbilar-ar-ju-

framtiden&sa=U&ved=2ahUKEwjx5uSq9ILnAhWoyqYKHXABBSE4ChAWMAV6BAg

GEAI&usg=AOvVaw0p7R7p_XwjLuyu4oChIJXu 

GD 

19 okt Insändare: Även vindkraften genererar utsläpp 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-aven-vindkraften-genererar-

utslapp 

AB 

21 okt Johanna vill göra det dyrare att släppa ut koldioxid: ”Upp mot 1 000 kronor per 

ton” 

https://www.google.com/url?client=internal-element-

cse&cx=004194426050971161210:lch2sjbapvq&q=https://www.helahalsingland.

se/artikel/johanna-vill-gora-det-dyrare-att-slappa-ut-koldioxid-upp-mot-1-000-

kronor-per-

ton&sa=U&ved=2ahUKEwjQmKfo64LnAhUrxosKHX2pCfUQFjADegQIBxAC&usg=A

OvVaw3P1TWROPJ42ql4wjycPz0l 

Hela 

Hälsingland 

22 okt Debatt: EU-dom försvårar beslut om licensjakt på varg 

https://www.gd.se/artikel/debatt-eu-dom-forsvarar-beslut-om-licensjakt-pa-

varg 

GD 

22 okt Insändare: Även vindkraftverk orsakar utsläpp 

https://www.gd.se/artikel/insandare-aven-vindkraftverk-orsakar-utslapp 

GD 
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https://www.gd.se/artikel/debatt-eu-dom-forsvarar-beslut-om-licensjakt-pa-varg
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https://www.gd.se/artikel/insandare-aven-vindkraftverk-orsakar-utslapp


 

 

30 okt Insändare: Det är inte realistiskt att ersätta fossil energi med kärnkraft 

https://www.gd.se/artikel/insandare-det-ar-inte-realistiskt-att-ersatta-fossil-

energi-med-karnkraft 

GD 

6 nov Insändare: Vi förlitar oss på världens klimatforskare 

https://www.gd.se/artikel/insandare-vi-forlitar-oss-pa-varldens-klimatforskare 

GD 

8 nov Insändare: Ska vi importera från kolkraftverk när vår egen el inte räcker 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-ska-vi-importera-fran-

kolkraftverk-nar-var-egen-el-inte-racker 

AB 

8 nov Insändare: Det handlar bara om en grad sedan mitten av 1800-talet 

https://www.gd.se/artikel/insandare-det-handlar-bara-om-en-grad-sedan-

mitten-av-1800-talet 

GD 

10 nov Insändare: Slipa liarna, nu mpste vi unga ta över naturvården 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-slipa-liarna-nu-maste-vi-unga-

ta-over-naturvarden 

AB 

10 nov Insändare: Nu måste vi unga ta vid för att bevara slåtterängarna 

https://www.gd.se/artikel/insandare-nu-maste-vi-unga-ta-vid-for-att-bevara-

slatterangarna 

GD 

12 nov Insändare: Var tog det ekologiska brödet i mataffärerna vägen 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-var-tog-det-ekologiska-brodet-i-

mataffarerna-vagen 

 

AB 

14 nov Insändare: Klimatkatastrofen finns i människans psyke 

https://www.gd.se/artikel/insandare-nu-maste-vi-unga-ta-vid-for-att-bevara-

slatterangarna 

GD 

15 nov Insändare: Problemet är att tekniken för torium inte är utvecklad än 

https://www.gd.se/artikel/insandare-problemet-ar-att-tekniken-for-torium-inte-

ar-utvecklad-an 

GD 

https://www.gd.se/artikel/insandare-det-ar-inte-realistiskt-att-ersatta-fossil-energi-med-karnkraft
https://www.gd.se/artikel/insandare-det-ar-inte-realistiskt-att-ersatta-fossil-energi-med-karnkraft
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https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-ska-vi-importera-fran-kolkraftverk-nar-var-egen-el-inte-racker
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https://www.gd.se/artikel/insandare-det-handlar-bara-om-en-grad-sedan-mitten-av-1800-talet
https://www.gd.se/artikel/insandare-det-handlar-bara-om-en-grad-sedan-mitten-av-1800-talet
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https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-slipa-liarna-nu-maste-vi-unga-ta-over-naturvarden
https://www.gd.se/artikel/insandare-nu-maste-vi-unga-ta-vid-for-att-bevara-slatterangarna
https://www.gd.se/artikel/insandare-nu-maste-vi-unga-ta-vid-for-att-bevara-slatterangarna
https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-var-tog-det-ekologiska-brodet-i-mataffarerna-vagen
https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-var-tog-det-ekologiska-brodet-i-mataffarerna-vagen
https://www.gd.se/artikel/insandare-nu-maste-vi-unga-ta-vid-for-att-bevara-slatterangarna
https://www.gd.se/artikel/insandare-nu-maste-vi-unga-ta-vid-for-att-bevara-slatterangarna
https://www.gd.se/artikel/insandare-problemet-ar-att-tekniken-for-torium-inte-ar-utvecklad-an
https://www.gd.se/artikel/insandare-problemet-ar-att-tekniken-for-torium-inte-ar-utvecklad-an


 

 

21 nov Insändare: Säg nej till köphetsen-konsumera med eftertanke 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-sag-nej-till-kophetsen-

konsumera-med-eftertanke 

AB 

21 nov Kort sagt: Jag säger nej till Black Friday och köphetsen 

https://www.helahalsingland.se/artikel/kort-sagt-jag-sager-nej-till-black-friday-

och-kophetsen 

Hela 

Hälsingland 

23 nov Debatt: Den typen av galen tillväxtpolitik går inte att kombinera med att uppnå 

Parisavtalet och rädda klimatet 

https://www.gd.se/artikel/debatt-den-typen-av-galen-tillvaxtpolitik-gar-inte-att-

kombinera-med-att-uppna-parisavtalet-och-radda-klimatet 

GD 

24 nov Marktvist i Sikhjälma: ”Vi vill ge allmänheten tillgång till den här fina platsen” 

https://www.google.com/url?client=internal-element-

cse&cx=004194426050971161210:c4eru7db4z8&q=https://www.arbetarbladet.s

e/artikel/marktvist-i-sikhjalma-vi-vill-ge-allmanheten-tillgang-till-den-har-fina-

platsen&sa=U&ved=2ahUKEwjvibvVgIPnAhXH-

ioKHeWrAVUQFjAHegQIBhAC&usg=AOvVaw3emvwvPuilFkc1XXwqVZhj 

AB 

26 nov Insändare: Fler och fler fartyg drivs i dag med hybridteknik 

https://www.gd.se/artikel/insandare-fler-och-fler-fartyg-drivs-i-dag-med-

hybridteknik 

GD 

28 nov Debatt: Vad gör Gävle kommun för att minska hamnens påverkan på miljö och 

hälsa 

https://www.gd.se/artikel/debatt-vad-gor-gavle-kommun-for-att-minska-

hamnens-paverkan-pa-miljo-och-halsa 

GD 

? Granen drar in miljögifter i vardagsrummet 

https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/5df9cef467c97a0011769a35 

Aftonbladet 

2 dec Insändare: Naturskyddsföreningen ställer många frågor men svarar sällan själv 

https://www.gd.se/artikel/insandare-naturskyddsforeningen-staller-manga-

fragor-men-svarar-sallan-sjalv 

GD 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-sag-nej-till-kophetsen-konsumera-med-eftertanke
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https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=004194426050971161210:c4eru7db4z8&q=https://www.arbetarbladet.se/artikel/marktvist-i-sikhjalma-vi-vill-ge-allmanheten-tillgang-till-den-har-fina-platsen&sa=U&ved=2ahUKEwjvibvVgIPnAhXH-ioKHeWrAVUQFjAHegQIBhAC&usg=AOvVaw3emvwvPuilFkc1XXwqVZhj
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=004194426050971161210:c4eru7db4z8&q=https://www.arbetarbladet.se/artikel/marktvist-i-sikhjalma-vi-vill-ge-allmanheten-tillgang-till-den-har-fina-platsen&sa=U&ved=2ahUKEwjvibvVgIPnAhXH-ioKHeWrAVUQFjAHegQIBhAC&usg=AOvVaw3emvwvPuilFkc1XXwqVZhj
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3 dec Insändare: Hur mycket föroreningar blir det när Gävle hamn utökar: 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-hur-mycket-fororeningar-blir-

det-nar-gavle-hamn-utokar 

AB 

6 dec Insändare: Utsläppen blir mindre när fartygen blir större och färre 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-utslappen-blir-mindre-nar-

fartygen-blir-storre-och-farre 

AB 

9 dec Insändare: Den ökande temperaturen är inte alls alarmerande 

https://www.gd.se/artikel/insandare-den-okande-temperaturen-ar-inte-alls-

alarmerande 

GD 

10 dec Insändarsvar: Bra att ställa frågor till Naturskyddsföreningen – elbilen är inte 

lösningen 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandarsvar-bra-att-stalla-fragor-till-

naturskyddsforeningen-elbilen-ar-inte-losningen?docId=OrKeJdfv-

UKfJ2gsYeMPfq3mThs 

AB 

13 dec Fixa en grön jul i år-10 tips till en miljövänligare högtid 

https://www.google.com/url?client=internal-element-

cse&cx=004194426050971161210:lch2sjbapvq&q=https://www.helahalsingland.

se/artikel/fixa-en-gron-jul-i-ar-tio-tips-till-en-miljovanligare-

hogtid&sa=U&ved=2ahUKEwjQmKfo64LnAhUrxosKHX2pCfUQFjABegQICRAC&us

g=AOvVaw2tHFvHSAjbH-UpKTfqTmg5 

Hela 

Hälsingland 

 

Skrivelser 

Datum In/ut Från/till Angående Åtgärd   

2019-01-10 In Riksföreningen Yttrande över skogsstyrelsens rapport om ökad 

skogsproduktion 

* 

2019-02-06 In Sweco Fortsatt samråd: Svenska Aerogels tillståndsansökan 

Gävle 

* 

2019-02-12 In Länsstyrelsen Beslut Måndagsskogarnas naturreservat * 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-hur-mycket-fororeningar-blir-det-nar-gavle-hamn-utokar
https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-hur-mycket-fororeningar-blir-det-nar-gavle-hamn-utokar
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2019-02-12 In Länsstyrelsen Beslut Stensjöns naturreservat * 

2019-02-19 In Länsstyrelsen Beslut Åcka naturreservat * 

2019-02-19 In Länsstyrelsen Beslut bildande Tväringsskogens naturreservat * 

2019-02-19 In Länsstyrelsen Beslut bildande Skruvtjärnsknippens naturreservat * 

2019-02-19 In Länsstyrelsen Beslut tillägg Mellanljusnans naturreservat  * 

2019-02-19 In Länsstyrelsen Remiss Kompletterande ansökan dispens från 

nationalparksföreskrifter 

* 

2019-02-25 In Länsstyrelsen Remiss bildande Sågtjärnsskogens naturreservat 

Bollnäs 

* 

2019-03-26 In Länsstyrelsen Beslut bildande Grinduga naturreservat * 

2019-03-27 In Länsstyrelsen Dispens myggbekämpning * 

2019-04-03 In Gävle kommun Samråd fördjupad översiktsplan Norra Brynäs * 

2019-04-05 In Sandviken kommun Beslut strandskyddsdispens * 

2019-04-09 In Länsstyrelsen Remiss Energi- och klimatstrategi * 

2019-04-24 In Östersunds Tingsrätt Föreläggande om yttrande Testeboån * 

2019-05-02 In Länsstyrelsen Samråd vattenfrågor * 

2019-05-10 In Trafikverket Samråd E16/Väg70 * 

2019-05-27 In Miljökonsult Samråd spänningshöjning Gubbaberget * 

2019-06-10 In Länsstyrelsen Förslag bildande Lundbosjöns naturreservat * 

2019-06-14 In Länsstyrelsen Gävleborg 

Naturvårdenheten 

BILDANDE AV SKRUVTJÄRNSKNIPPENS 

NATURRESERVAT 

* 

2019-09-13 In Länsstyrelsen Gävleborg FÖRSLAG TILL BESLUT AV STENSJÖNS 

NATURRESERVAT 

* 

2019-10-30 In Gävle kommun Samråd om förslag till detaljplan Bönan 1:1 m.fl., 

Kobacken 

 

 


