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Hitta ut i natten 
- njut av nattens 
ljud och dofter. Se 
kalendariet och 
kretsarnas hem-
sidor. 

Regional upptakt inför Miljövänliga Veckan
6 sept Falun

Miljövänliga Veckan handlar för tredje året om 
att Ta vara på det vi har. Den tänkta huvudaktivi-
teten är Stora pryl- och klädbytardagen 3 okt. Vi 
kan förhoppningsvis träffas fysiskt på en regional 
upptakt eller så blir den på distans. Oavsett hur 
upptakten genomförs vill vi ha din anmälan 
senast 30 aug via https://shorturl.at/foNP3  

Riks inspirerar, visar kampanjmaterial och vi 
delar med oss av tips till varandra! 

Vi tänker tillverka egna fruktpåsar och gör lappar 
att sätta på brevlådan vad vi vill dela med oss av.
Läs mer på:
https://www.naturskyddsforeningen.se/dela-mera 

Projekt: Öppet fönster mot svensk natur

Välkomna att boka tid och 
vara med på Naturskydds-
föreningens utbildningar 
som öppnar upp ett föns-
ter mot svensk natur för 
invandrarbarn och ungdo-
mar. 

I juni kommer vi att börja 
genomföra utbildningar 
som sträcker sig fram till 
våren 2021. Vi vill att de 
barn och ungdomar som 
bor runt Siljan ska: 

• lära sig om allemansrätten och uppleva vad 
den innebär i praktiken 

• etablera en positiv relation till den svenska 
naturen genom positiva upplevelser 

• få upp ögonen för vilka aktiviteter utomhus 
de kan göra ensamma eller tillsammans med 
andra, och att många av dessa är gratis och 
tillgängliga för alla 

• få språkövning genom att kommunicera om 
naturen och naturens samband på svenska 

• med hjälp av övningar och aktiviteter lära kän-
na nya vänner 

• lära sig de vanligaste växterna i svensk natur 

Vi vill också utbilda naturvägledare i olika språk 
och personal, som redan arbetar med invandrar 
barn- och ungdomar, i ett utomhuspedagogiskt 
arbetssätt. Utbildningen är kostnadsfri. 

För mer information och bokning ring: 
Mesud Djangoi Tel: 073-615 85 15 
mesud.djangoi@gmail.com

Detta är ett LONA-projekt, 
liksom Gyllbergen.

De vilda blommornas dag 14/6 

De vilda blommornas dag är Sveriges och Nordens 
mest omfattande officiella 
blomstervandring. Under en 
och samma dag går tusen-
tals människor på blomster-
vandringar i Sverige, Norge, 
Finland, Island, Danmark, 
Färöarna och Grönland. 
Blomstervandringar på flera 
platser i länen, se GÄBS och 
DABS hemsidor.
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Corona-kris = Naturuppsving

Ordspråket säger att det inte finns något ont som 
inte har något gott med sig. Det stämmer of-
tast. I dagens läge (början på maj) är fortfarande 
Covid-19/Corona ett stort problem som inte kan 
tas nog på allvar. 

Det är uppskjutna arrangemang och årsstämmor, 
t ex Riksstämman som skulle varit i Mora nu i 
juni. Många av våra arrangemang har också fått 
anpassas, ställas in eller skjutas upp. Vi har blivit 
duktiga på att hålla möten digitalt. Det går ganska 
bra, bara man har lärt sig, men inte lika bra som 
att träffas. Och när kramade du om en god vän 
senast? Saknar det!

Samtidigt finns ett sug efter att komma ut i skog 
och mark efter ibland lång isolering inomhus. I 
Sverige har vi ju ända varit ganska ”fria”. Vi har 
kunnat gå ut och träffas i mindre grupper bara vi 
visar social distansering. 

Jag läser i tidningen ÅTER att de aldrig förr har 
haft så många nya medlemmar/prenumeranter. 
Tidningen tar t ex upp självhushållning, odling, 
renovering och liknande. Det pratas om Sveriges 
självförsörjningsgrad som är väldigt låg. Ett pota-
tisuppror pågår där vi uppmanas att sätta potatis. 
Låt oss hjälpa till så att människor får komma ut 
i naturen, börja odla mat eller anordna en äng på 
gräsmattan. 

Sommaren kommer nu och många kommer sä-
kert ”hemestra” eller bara turista lokalt/regionalt. 
Ett utmärkt läge att utforska naturen och kulturen 
i vår närhet. Vi blir ofta hemmablinda, så låt oss 
utforska omgivningarna. Men lyssna på Tegnell 
först, hans ord är lag. 

Sköt om er. Visa hänsyn till varandra och håll 
kontakten!

Mattias Ahlstedt

Ordförande Natur-
skyddsföreningen 
Dalarna

0730-39 54 61
Twitter: 
@AhlstedtMattias

Tips aktiviteter/anpassningar i Corona-tider

Hitta ut i naturen med hjälp av t ex www.natur-
kartan.se

Gå på naturäventyr. Se www.naturskyddsfo-
reningen.se/natursnokarna

Lyssna på fågelsångskolan i Sveriges Radios 
Naturmorgon.

Gör naturbingo t ex https://www.nrm.se/fakta-
omnaturenochrymden/fragajourhavandebiolog/
varbingo.9005990.html

Rädda groddjur

När du ändå är ute – gör en insats för naturen. Ta 
med något att samla skräp i.

Anpassa redan planerade utomhusaktiviteter. 
Samåk inte, markera fynd i naturen med snitsel 
och titta en och en.

Livesänd från naturen eller föreläsningar

Ha möten utomhus eller digitalt 

Kör studiecirklar på distans om t ex ämnena ned-
an. Kontakta Studiefrämjandet!

• Naturligtvis
• Hållbar vardag
• Biologisk mångfald
• Rädda bina https://raddabina.naturkontakt.

naturskyddsforeningen.se/
• Hela Sverige ställer om https://www.natur-

skyddsforeningen.se/hela-sverige-staller-om/
det-har-kan-kommunen-gora

• Tyg eller otyg
• Kemikaliebantning 
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Knäckfrågor för en hållbar samhällsekonomi

Seminarieserie i samarbete med Högskolan Da-
larna. Det finns möjlighet att delta på plats i Falun 
eller på distans via Zoom och då enskilt eller i 
grupp (t ex i en krets).

Seminarierna bygger på varandra men det går bra 
att vara med på enstaka. Alla börjar kl 19. Kost-
nadsfritt, men du behöver internetuppkoppling 
och gärna headset. 
Anmälan via https://shorturl.at/jmJ23 senast 5 
dagar innan.  

22 sept Grön tillväxt  
– nödvändighet eller önsketänkande? 
Med bl a Johanna Sandahl, Anders Wijkman, Eva 
Alfredsson och Ruben Henriksson.

13 okt Ny teknik och effektiviseringar  
– hur skapas verklig miljönytta?
Mikael Malmaeus, Åsa Callmer, Christer Sanne, 
och Pernilla Hagbert.

10 nov Mot en hållbar samhällsekonomi
Håkan Thörn, David Kihlberg, Pella Thiel och 
Björn Wiman.

Projekt på Wij: Slåtter & Fixa grejen

Riks har beviljat två projekt till Naturskyddsför-
eningen Gävleborg som kommer bedrivas främst i 
Ockelbo utifrån Eko-torget vid Wij Trädgårdar. 

"Biologisk mångfald - slåtter, vägkanter och kul-
turmark" kommer att anordna en Slåtterdag den 1 
juli. 

- Det blir prova på - slå med och slipa lie, lära mer 
om växter och insekter kopplat till ängar och väg-
kanter, erfarenhetsutbyte och historieberättande, 
berättar projektledare Denise Fahlander.

- Vi driver också ett LONA-projekt med lupinbe-
kämpardagar och en liten provodling av hampa 
och lin.

I "Fixa grejen - Byta, Laga, Låna, Dela" kommer en 
föreningsmonter visa konkreta exempel att göra i 
sin vardag. 

- Laga dina skor hos skomakare, byt frön i ett Ta 
& Ge skåp, hyr kläder via nätet, dela dina verktyg 
med en granne, låna sportutrustning på ett bibli-
otek. 

Mycket fokus kommer att vara på att försöka öka 
Handla Miljövänligt-nätverket i Gävleborg. Vi har 
samarbete med många lokala föreningar och pla-
nerar aktivitetsdagar.

- Kom och fixa 
cykeln, baka 
ärtmjölsbröd, 
förädla det odlade, 
lagningsfest, koka 
salva. Ofta med 
barnaktiviteter så 
hela familjen är 
välkommen!  

Mer info: eko-torget.nu
070-646 10 42, nizanfahlander@gmail.com

Debattartikel: Sveaskogs ekoparker

För 15 år sedan presenterades ekoparkerna som 
stora sammanhängande skogslandskap. Med 
åren blev det dock allt tydligare att det i många 
fall handlar om ett fragmenterat landskap, där 
tuktade produktionsskogar varvas med naturliga.

En effektiv satsning på mångfald och naturturism 
i dessa ekoparker kan inte bara värna ovanliga 
arter, utan faktiskt skapa större ekonomiska mer-
värden. Det visar bland annat Tivedens national-
park där natur- och ekoturism idag skapar mer 
än tio gånger fler lokala jobb än skogsbruket. Och 
potentialen är än större, om fler väljer att stanna 
längre, äta lokalt och unna sig en guidning.

Vi förväntar oss att riksdag och regering inleder 
en översyn av hur Sveaskogs ekoparker bäst kan 
bidra till biologisk mångfald, det rörliga frilufts-
livet och högre turismintäkter i nästan 50 lands-
bygdskommuner. 

Meddela din e-postadress!  
till medlem@naturskyddsforeningen.se 

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

https://shorturl.at/jmJ23
http://eko-torget.nu


Gävleborgs länsstämma

Även denna stämma genomfördes digitalt. Jen-
ny Olsson omvaldes till länsordförande. Nya i 
styrelsen är Tommy Stenergard Hofors-Torsåker 
och suppleanten Jessica Edberg Gävle. I länsför-
bundets styrelse ingår också Jan Östlund, Gävle, 
Bernt Larsson, Nordanstig, Stig Hammarsten, 
Gävle, Inga-Lill Carlsson, Ljusdal samt supplean-
terna Hans Levander och Daniel Ekblom, båda 
Dellenbygden.

Bland annat antogs nya stadgar. 

Miljö- och naturpriset 2020 gick till:

Anders Ekholm som under lång tid aktivt arbetat 
för bevarande och skydd av våra stora rovdjur. På 
ett respektfullt och sakligt sätt har han presente-
rat vetenskaplig fakta för såväl naturvårdare som 
tjänstemän och jägare. Ambitiöst har han sam-
manställt rapporter och statistik både om lavskri-
kor och rovdjursskador. Han är kunnig, hjälpsam 
och ställer snabbt upp i alla lägen. 

Naturskyddsföreningen Malung-Sälen 40 år

Under 2020 firar Naturskyddsföreningen Ma-
lung-Sälen 40-årsjubiléum. På årsmötet diskute-
rades  vindkraften på Ripfjället och hur man ska 
arbeta framöver för att öka medvetenheten kring 
eko- och klimatfrågor. 

Christer Borg, generalsekreterare för Älvräddarna 
föreläste om "Strömmande vattens betydelse för 
biologisk mångfald och friska ekosystem". 

- Strömsträckorna och forsarna är ekologiska 
motorer i strömman-
de vatten, berättade 
Christer. Forsarna 
innehåller mycket 
liv, som vi ofta inte 
känner till, och kallas 
Nordens korallrev. 

2019 års miljöpris gick 
till Börje Dahlén för hans 
arbete kring kungsörn 
och smålom.

Dalarnas länsstämma

Under rådande omständigheter fick årets läns-
stämma genomföras digitalt.

Mattias Ahlstedt från Bjursås omvaldes till läns-
ordförande. Nya i länsförbundets styrelse är Mi-
kael Kjällbring från Leksand och Torbjörn Thalin 
från Borlänge. Övriga i styrelsen är Gun Kallur 
(kassör), Margareta Wikström Rättvik, Pelle Florell 
Gagnef, Monika Utter Ludvika, Ulf Jernberg Mora, 
Birgitta Blomberg Quintino Orsa, Gunilla Roos 
Falun, Thord Lindqvist Vansbro, Hannes Willner 
Avesta, Karin Koppla Säter och Johan Hallberg 
Hedemora.

Bland annat antogs nya stadgar.

Naturskyddsföreningen Dalarnas natur- och mil-
jöpris Lyckosparken gick i år till:

Åsa Rydell som med outtröttlig energi och smit-
tande entusiasm gör naturen i Leksand lockande 
och lättillgänglig. Med samma glädje bedriver hon 
slåtter, folkbildar om arter och bekämpar invasiva 
arter.

Källslättenföreningen som bedrivit slåtter utanför 
Falun under fantastiska 54 år tillsammans med 
släkt och vänner i olika generationer med stor 
fest efteråt. De har med stor frenesi huggit ner 
granar, ryckt upp stubbar och återskapat ängarna. 
Verksamheten har med åren utökats med bygg-
nadsvård, stängsling, biodling, betande djur och 
svedjeodling m.m. Dessutom lyckas de med konst-
stycket att föryngra föreningen. 

Miljösvikarpriset Kängan gick i år till:

Scandinavian Mountains Airport. För 10 år sedan 
gav vi dem vårt miljösvikarpris och nu känner 
vi oss nödgade att göra det igen. För en hopplöst 
passé idé att inviga en flygplats mitt i en brinnan-
de klimatkris.

Bli medlem i Käll-
slättenföreningen, 
swisha 50 kr till 123 
295 64 49. Välkom-
men på slåtter 
17-19 juli!



Rapport Gyllbergens Skogsrike 
- efter 1000 timmars inventeringar!

Gyllbergens Skogs-
rike är en pärla 
mellan Borlänge och 
Ludvika. Efter ca 
1000 timmars inven-
tering i fält av 5518 
ha kontinuitets-
skogar kunde 3472 
ha konstateras ha 
någon form av na-
turvärden varav 2613 
ha av reservats- och 
nyckelbiotopsklass. 

- Vi har också kon-
staterat att det finns 
en naturvårdsskuld 
i området på grund 
av tidigare skogsbruk med lägre krav på hänsyn, 
berättar Lars-Erik Nilsson. Den skulden bör repa-
reras. 

Syftet med LONA-projektet var att visa på struktu-
rer i ett större landskapsavsnitt som kan fungera 
som grön infrastruktur. Med hjälp av både fältin-
venteringar, flygbilder och befintlig kunskap har 
flera naturvårdsföreningar dels pekat ut områden 
som de anser behöver skyddas och dels ge exem-
pel på grön infrastruktur. 

- Förhoppningen är att berörda myndigheter, 
kommuner och markägare ska ta till sig denna 
kunskap och aktivt bidra till att vi får en ökad 
areal skyddad skogsmark och därmed bidra till att 
hejda förlusten av arter.  

Rapporten finns på Naturskyddsföreningen 
Dalarnas hemsida. Det finns även GIS-filer. 

Vinnare från Gävle i 
fågelholks-SM

Piratskeppet tillverkat av 
klass 3 på Sörbyskolan i 
Gävle tog hem första-
priset i klass 1-3. 

Grattis!

Cykelseminarium

Varje satsad krona på cykling ger över 3 kr till-
baka i samhällsvinst. Cykling förebygger hjärt/
kärlsjukdomar, fetma m.m. och förhindrar 3500 
dödsfall/år i Sverige. Cykling förlänger livet!

Emil Törnsten från http://svenskacykelstader.se/
visade inspirerande bilder från förr i tiden och 
från progressiva cykelstäder idag. 

- Svenska Cykelstäder vision är att 50% av alla 
resor under 5 km ska ske på cykel, sa Emil. Vi 
arbetar bl a med Cykelns Dag 3 juni och skolkam-
panjen Låt barnen styra! Vi vill t ex få till stånd 
möjlighet att cykla mot enkelriktat, vilket ökar 
säkerheten, och ta bort förbudet mot att bygga 
friliggande cykelvägar.

- Säkerhetsriskerna förstoras i onödan. Stock-
holm förlorar 0,5 liv per år (ett vartannat år), men 
sparar 54 liv/år tack vare förbättrad folkhälsa 
i o m cyklingen.

Att röra på sig förbättrar inlärningen, men skol-
cyklingen har minskat med 48%. Cykling borde 
införas i läroplanen!

I Cykelfrämjandets cykelbarometer ligger Avesta, 
Ludvika, Sandviken, Hofors och Ockelbo bra till. 
Ockelbo presenterade sin fina gång- och cykel-
plan.

- Cykelandelen i Gävleborg är endast 12% idag. 
Men en cykelpotentialstudie visar att 48% av 
befolkningen och 66% av skoleleverna har mindre 
än en kvart mellan hem och jobb/skola!

Ett färgglatt konstverk på cykelbanan Södera-
la-Söderhamn och ”gameifiering” ökade cykling-
en med 30%.

Hela Dalarna 
Cyklar 2.0 
hjälper kom-
muner med 
cykelplaner, 
erbjuder 
testcyklister  
som sommar-
jobbare och 
ska ha ett avslutningsseminarium 30 sept.

http://svenskacykelstader.se/


14/6 ORSA Naturandakt med Orsa Församling. Sam-
ling kl 10.30 vid kyrkan för färd till blomsterängen. 
Se annons en vecka innan. De vilda blommornas dag 
med blomstervandring. Ledare: Roland Öjeskog 070-
245 53 75.

14/6 GAGNEF De vilda blommornas dag kl 9. Dalviks 
kvarn, Djurås. I år återbesöker vi de blomrika och 
vackra ravinerna mot älven söder om byn Bodarna, 
Djurås. De tidigare igenväxta ravinerna är nu åter 
öppna betesmarker. Vandringsledare: Åke Tidigs 076-
824 73 29 och Ragnar Nyberg 070-540 62 96.

21/6 MALUNG-SÄLEN Vandring till Lybergsgnupen

26/6 MORA Blomstervandring på Sollerön. Upp-
täcktsfärd. Vad har slagit ut? Samling vid Sollerö 
kyrka kl 18.

27/6 ORSA Kurs i lieslåtter på Knutar Einars äng kl 8. 
Det är viktigt att bevara våra gamla slåtterängar för 
mångfalden av rara örter. Vi slår, räfsar och hässjar! 
Samling vid Lisselhedsvägen (väster om väg 45) 
nedanför Knutar-Einars äng I Lindänget. Redskap, 
slipning av liar och slåtterövningar. Avgift 100 kr. Max 
10 deltagare. Ledare: Roland Öjeskog 070-245 53 75, 
Håkan Rundström 070-665 13 85.

27/6 VÄSTERBERGSLAGEN Utflykt till vårt nyaste 
naturreservat Kockoraberget. Janolof Hermansson 
guidar. Samling på Folkets Hus parkering i Ludvika kl 
10, kanske inte samåkning, utan vi tar egna bilar, och 
den som inte har bil, får plats i någon av de övriga. 
Kontakt Monika Uttter 070-581 34 60.

28/6 SÄTER Småkryp. Samling vid Lekplatsen i Säter-
dalen kl 14.

Juli/aug MALUNG-SÄLEN Slåtter på gammelgården i 
Malung.

5/7 GAGNEF Karls Knös naturreservat kl 9, Dalviks 
kvarn, Djurås. Alternativ samling: Brötjärna bystuga 
9.15. Reservatet ligger ca 4 km skogsväg öster om 
Brötjärna. Reservatet ligger högt, ca 400 m, och ger 
intryck av fjällnära skog med hänglavsgranskog i 
norra delen och gles, grov tallskog i södra delen. Kon-
taktperson: Pelle Florell 070-328 23 83.

6/7 SÄTER Naturvandring. Samling vid Gruvplanen kl 
18. I samarbete med Dalarnas Botaniska Sällskap.

6/7 VÄSTERBERGSLAGEN Medverkan att bygga biho-
tell och ordna Naturfalken vid Skifsendagen i Säfsen.

14/6 AVESTA De vilda blommornas dag. Längs Älvpro-
menaden. Start kl 10 vid kyrkbrons fäste - Månsbosidan

5/6 GAGNEF Skäggnäset kl 20, Österfors ICA Gagnefshal-
len. Naturnatta firar vi i år genom att vandra i området 
längs älven och Gråda kanal. Området består av lövskog 
och betesmarker, som tack vare omfattande röjningar 
och betesdjur blivit en av Gagnefs mest spännande få-
gellokaler. Kontaktperson: Pelle Florell 070-328 23 83.

5/6 SÄTER Naturnatta. Samling vid Gruvplanen kl 18.

5/6 RÄTTVIK/VOXNADALEN Naturnatta
Södra Vålbergets gamla fäbod, nära Bingsjö, dit vi inbju-
der grannkretsen, Voxnadalen. Samling i Rättvik kl 18 
vid Torget för konvojåkning. 18.45 vid avtaget till Stru-
pen, väg till höger mellan Finnbacka och Bingsjö. Här 
möter vi också Voxnadalen.

5/6 ORSA Naturnatten firar vi på Näsudden mellan 
världsmiljö-dagen 5 juni och nationaldagen 6 juni. Sam-
åkning kl 20.30 från Willys parkering till Fredshammar. 
Ta med matsäck. Tälta gärna. Kontakt: Birgitta Blomberg 
Quintino, 076-786 21 50 och Ewa Andersson, 0250- 417 21.

5/6 MORA Naturnatten Filiberg/Gopshusberget, ett av 
Moras färskaste naturreservat. Samåkning från Kajen i 
Mora kl 19. Guide Lars Ambrosiusson/Maria Hindemo

6/6 VÄSTERBERGSLAGEN Bokbord vid Nationaldagen, 
om det blir något firande.

6/6 MORA Pina en lupin! Haka på Fältbiologernas Stora 
Lupinbekämpardag.

7/6 GAGNEF Fäbodvandring norr om Moje kl 9 vid ICA 
Gagnefshallen. Denna försommardag går färden från 
Dicksveden vid Mojesjön mot Grävsbuan. Efter fikapaus 
i naturreservatet fortsätter vi förbi Igeltjärn och sjön Su-
ren till Svensbuan. Därifrån åter till Dicksveden. Totalt 
ca 12 km. Åter ca 15. Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 
73 29.

13/6 ORSA Skåda dagfjärilar med Felix Fotling. Samling 
kl 14 på Willys parkering. Ledare: Roland Öjeskog tel 
070-245 53 75

14/6 MALUNG-SÄLEN Det vilda blommornas dag till 
Håberget i Malung
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5/6 NORDANSTIG Naturnatten. Samling i Oxsand kl 20 
och därifrån kort vandring till Oxsandshällan.

5/6 SÖDERHAMN Naturnatten. Samling vid Ålsjöpar-
keringen kl 21. Vi startar med lite fågelskådning vid 
Ålsjön och åker sedan vidare till någon annan lokal. Ev 
avslutning med nattskärror i tallskogen en bit söder 
om Ålsjön. Tänk på att det kan bli kallt under natten. 
Varma kläder och ordentligt med fika. Kontakt: Christi-
na Åström 070-202 47 32. Hans Berggren 073-059 03 63.

30/7 ORSA Skåda nattfjärilar med Felix Fotling. Sam-
ling kl 21 på Willys parkering. Ledare: Roland Öjeskog 
tel 070-245 53 75.

8/8 VÄSTERBERGSLAGEN Slåtter vid Nedre Pundet 
vägen mellan Norhyttan och Gänsen 10-13.

9/8 GAGNEF Vålbergets fäbod kl 9. Dalviks kvarn, Djur-
ås. Alternativ samling: Mockfjärd (Rhodos) 9.10 eller 
nedanför fäboden 9.30. De gamla odlingsmarkerna 
norr om fäboden har 2019 blivit naturreservat. Ledaren 
Bengt Ehnström, Nås berättar om fäbodliv förr och hur 
värdefulla våra fäbodar är för flora och fauna. Kontakt-
person: Pelle Florell 070-328 23 83.

16/8 GAGNEF Fäbodvandring kl 9, ICA Gagnefshal-
len. Alternativ samling: Vägen upp mot Björkbodarna 
9.20. Vi startar vid Björkbuan och går stigen till den 
stora och välskötta Gråbuan. Därifrån går vi via Nord-
bäcks-buan stigen över Stormoberget till Skogtjärn. 
Därifrån åter till Björkbuan. Totalt ca 11 km. Åter ca kl 
15. Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29.

22/8 ORSA skördedag på Allmogeåkern från kl 9.

23/8 ORSA Skogsutflykt till Korpimäki Naturreservat. 
Samåkning från Willys parkering 10. Ledare: Peter Tu-
rander 076-671 08 19 och Bengt Oldhammer.

29/8 SÄTER Torpvandring. Nils-Erik Unnerud guidar. 
Samling vid Gruvplanen kl 10.

ORSA Slåttergille på tio ängar. Slåttern börjar kl 
8 alla dagar. Vi håller på fyra timmar. Vi bjuds på 
fin gemenskap samt frukost kl 9.30 varje slåtter-
dag, Du är välkommen även om du inte kan kom-
ma exakt på klockslaget! Ledare: Roland Öjeskog, 
070-245 53 75 och Håkan Rundström 070-665 13 
85.

Lör 4/7 Grafskänget Skattungbyn
Tis 7/7 Lundins äng i Stenberg
Lör 11/7 Brändan Åberga
Tis 14/7 Frisks äng Bjus
Lör 18/7 Knutar Einars äng Lindänget
Tis 21/7 Knutargården Hansjö
Lör 25/7 Hällbergs fäbodar
Tis 28/7 Wests äng Kallmora
Lör 1/8 Ängens dag i Ljotheds fäbodar
Tis 4/8 Hackgården Nederberga
Lör 8/8 Grafskänget Skattungbyn
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30/8 GAGNEF Flomyrans naturreservat kl 9, Dalviks 
kvarn, Djurås. Alternativ samling: Rhodos, Mockfjärd 
9.10. Flomyran ligger drygt 1 mil söder om Mockfjärd 
öster om Tansen. Reservatet bildades 2019 för att skyd-
da ett skogsområde känt för god tillgång på tjäder. Ca 
3 km vandring,  delvis i fuktig skogsmark. Kontaktper-
son: Pelle Florell 070-328 23 83.

30/8 FALUN/BORLÄNGE Svamputflykt i naturreservatet 
Sanders gammelskog med efterföljande svampgenom-
gång. Samling vid P i NO hörnet av reservatet. Kontakt-
person: Anders Janols 070 651 92 13

5/9 ORSA Svamputflykt med Ewa och Leif. Vi plockar 
svamp och lär oss några. Samåkning från Willys par-
kering kl 10.00. Tag med svampkorg, kniv. Ledare: Ewa 
och Leif Andersson 0250-417 21.

Sept ORSA Heldag Ringmärkarmorgon Lindängets få-
gelområde vid fågelplattformen kl 7-11. Dag: se annons i 
Orsakompassen. Medtag fika. Samarr med Ovansiljans 
ringmärkargrupp. Vid regn gör vi ett nytt försök dagen 
efter. Kontakt: Magnus Strömberg 072-731 72 76.

13/9 GAGNEF Storhälla naturreservat kl 9, Flosjön 
Dalviks kvarn, Djurås. Alternativ samling: Mockfjärd 
(Rhodos) 9.10, Dala-Floda (ICA) 9.20. Storhälla ligger 
på Flosjöns östra sida drygt 1 km norr om värdshuset. 
Reservatet skapades i samband med Floda omarron-
dering för några år sedan. Badhällen, gamla odlings-
marker igenväxta med granskog. Kontaktperson: Pelle 
Florell 070-328 23 83.

26/9 ORSA skördedag på Allmogeåkern från kl 9.
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14/6 GÄBS Blommornas dag söndag 14 juni. Blomster-
vandring vid Träckesbo fäbodar. Vad kan man hitta på 
dessa ängsmarker och byggnader, bland annat så finns 
det här en lada med rikligt av den ovanliga varglaven. 
Samling vid Lössenbo, fem km söder om Edsbyn efter 
vägen mot Falun kl 14, medtag fika. Ledare: Stefan 
Olander, 070-569 26 90.

14/6 NORDANSTIG De vilda Blommornas Dag på Åsval-
len. Samling på parkeringen vid ICA Gnarp kl 10.

28/6 SÖDERHAMN Florabesök vid Tannåsen, ett torp 
i Trönö i ett samarbete med Hembygdsföreningen i 
Trönö och GÄBS (Gävleborgs Botaniska Sällskap), gör 
vi ett besök vid torpet i Tannåsen för att titta på floran 
och förutsättningarna att ordna slåtteraktivitet på 
platsen vid ett senare tillfälle. Ordförande i GÄBS och 
naturguiden Stefan Olander kommer att medverka.
Samling för vidare samåkning kl 14 i Trönö centrum, 
vid bystugan mitt emot kyrkan. Kontakt: Christina 
Åström 070-202 47 32, Lena Åkerlind 070-350 80 66.

28/6 GÄBS Mossor och andra växter i rikkärr i Utno-
ratrakten. Samling vid Konstcentrum (fd Silvanum) i 
Gävle kl 10. Ledare: Tomas Troschke.

1/7 OCKELBO Slåtterdag på Eko-torget vid Wij Trädgår-
dar. Prova på att slipa och slå, lyssna till föredrag om 
biologisk mångfald m.m. nizanfahlander@gmail.com 
070-646 10 42

4-5/7 GEBS/GÄVLE Floraväkterihelg i Gästrikland kl 
10-16 båda dagarna, Studiefrämjandet i Gävle Vi lär oss 
mer om hur man rapporterar i Artportalen och Flora-
väkteriet. Vi besöker lokaler för rödlistade arter och 
kontrollerar hur de trivs. Anmälan till: Peter Ståhl 073-
024 20 43, peter.b.stahl@gmail.com

5/7 NORDANSTIG Slåtter 1 (plus växtinventering) i Rig-
berg. Samling kl 9, i Jättendal och kl 10, i Hassela.

8/7 GÄBS Blomstervandring vid Kölsjöbo, Information 
och guide Stefan Olander 070-569 26 90.

11/7 SÖDERHAMN Studiebesök på Ranbogården i Mo 
Vi träffas på gården kl 13 och inleder med en berättel-
se om Annika, Richards och Julias verksamhet med 
odling av ängsfrö bl a. De sår också egna ängsytor som 
vi hoppas ska vara i vackert flor vid det här laget. Efter 
fika, som kan köpas på gården, gör vi en vandring på 
någon av skogsstigarna i den närbelägna naturmiljön. 
För den som vill åka buss, samling kl 12.15 på Köp-
mangatan mellan Stadsparken och gamla busstorget. 
Kontakt och anmälan senast 3/7 till: Christina Åström 
070-202 47 32, Hans Berggren 073-059 03 63.

26/7 NORDANSTIG Slåtter 2 (plus växtinventering) i 
Rigberg, Samling kl 9, i Jättendal och kl 10, i Hassela.

2/8 BOLLNÄS Slåtter vid Blixts. Välkommen till vår 
slåtter vid Blixts i Nordsjö utanför Vallsta. Vi börjar kl 
8 på morgonen. Medtag egna liar och räfsor om ni har, 
annars finns det räfsor att låna. Även om vi bjuder på 
lättare förtäring så ta med egen matsäck  Är du osäker 
på vägen ring Per-Erik, tel 0278-260 89 eller 073-055 31 
90.

22/8 SÖDERHAMN Utflykt till Skärjån och svamput-
flykt till Axmar. Kjell Jansson berättar om det unika 
med Skärjåns vattendrag. Mycket arbete både ideellt 
och genom kommunens försorg har lagts ned för att 
bevara och återställa ån till det fiskförande vatten som 
det en gång varit. Förmiddagen ägnar vi åt Skärjån 
och eftermiddagen åt svampen, så förbered er på en 
heldag. Kontakt Christina Åström 070-202 47 32, Hans 
Berggren 073-059 03 63.

6/9 GÄBS/SÖDERHAMN Svampens dag med Alf Pallin. 
Information: Pär Hedvall.

26-27/9 LJUSDAL Skogsgruppen Gävleborg planerar 
en inventeringshelg om situationen tillåter.

3/10 SÖDERHAMN Klädbytardag. Plats: Studiefräm-
jandet i Söderhamn. 10-12 inlämning av hela och rena 
kläder. För varje godkänt plagg får man en bricka. 
13-15 kommer man tillbaka och kan byta varje bricka 
till ett nytt plagg. Kontakt: Christina Åström 070-202 
47 32.

Med stöd från:
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