
  maj 2020 
 

_____________________________________________________________________________________________________  

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  

 
 

Gävle-Dala Natur nyhetsbrev  
Corona-viruset har satt sina spår i allas våra liv. För Naturskyddsföreningens 
del innebär det att flera aktiviteter ställs in, skjuts upp, anpassas, genomförs 
utomhus eller digitalt. Men det innebär också att fler människor hittar ut i 
naturen för andrum och återhämtning.  

Kristider innebär också tid för reflektion om vad som är viktigt på riktigt; som 
nära relationer, inhemsk matproduktion och att ha natur att vistas i. Många 
har insett att det inte finns något normalt att återgå till, utan att en rejäl 
omställning av samhället måste till. 
https://www.naturskyddsforeningen.se/hela-sverige-staller-om/  

  

 
Kommande aktiviteter 
 
Boka & sprid: Öppet fönster mot svensk natur 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/04/26/boka-

sprid-oppet-fonster-mot-svensk-natur/ 

Digital bioblitz Dalarna 18-24 maj: 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/05/05/digital-

bioblitz-18-24-maj/ 

Aktivitet i Långängarnas naturreservat 22-30 maj  
Mer info: delinlotta@gmail.com 0730-69 66 44 
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Lupinbekämpardagen 7 juni 

 

 

Operation Rädda bina! Kampanjen fortsätter i år med tillägget Byt till eko, för binas 
skull. Svårt att vifta bort  https://raddabina.nu/ 

 

Skräpplockardagarna https://www.hsr.se/skrapplockardagarna 
 

 

 

Hållbar samhällsekonomi, seminarieserie på distans sept-nov: 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/04/18/vagar-mot-en-hallbar-samhallsekonomi-en-

seminarieserie/ 

 
 

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://raddabina.nu/
https://www.hsr.se/skrapplockardagarna
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/04/18/vagar-mot-en-hallbar-samhallsekonomi-en-seminarieserie/
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/04/18/vagar-mot-en-hallbar-samhallsekonomi-en-seminarieserie/


  maj 2020 
 

_____________________________________________________________________________________________________  

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  

 
 

Artiklar 

Sök som ideell trainee, senast 10 maj: https://jobb.naturskyddsforeningen.se/jobs/862462-

naturskyddsforeningens-ideella-traineeprogram-2020-2021-soker-deltagare  

Öppet brev till Ljusdals kommun: https://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2020/04/22/flera-foreningar-avverka-inte-gamla-naturskogar-i-

ljusdals-kommun/ 

Debattartikel Sveaskogs ekoparker: 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/04/06/debattartikel-sveaskogs-ekoparker/ 

Naturen – en del av din nya vardag: https://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2020/05/04/naturen-en-del-av-din-nya-vardag/ 

Debattsvar om illegal jakt: https://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2020/03/24/debattsvar-om-illegal-jakt/ 

Synpunkter på Naturvårdsverkets nya jakttider: 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/03/19/synpunkter-pa-naturvardsverkets-nya-

jakttider/ 

 

Rapporter 

Länsstämma Dalarna: https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/04/20/dalarnas-forsta-

digitala-lansstamma-genomford/ 

Miljöpriser  Dalarna: https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/04/20/miljopriserna-till-

asa-rydell-och-kallslattenforeningen-svikarpriset-till-salens-flygplats/ 

Länsstämma Gävleborg: https://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se/2020/04/26/gavleborgs-forsta-digitala-lansstamma-genomford/ 

Miljöpris Gävleborg: https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2020/04/26/miljopriset-

till-anders-ekholm/ 

Rapport Gyllbergens Skogsrike: 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/03/24/rapport-gyllbergens-skogsrike-efter-1000-
timmars-inventering/ 
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Rapport cykelseminarium: 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/04/01/cykelseminarium-hela-dalarna-cyklar-2-0/ 

 

Kretsaktiviteter. Alla är välkomna! 

DALARNA 

Se https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/03/12/gavle-dala-natur-nr-2-april-2020/ 

Flera aktiviteter är dock inställda, t ex: 

 Skogsdagen i Dala-Järna 16/5 
 Föredraget i Mora/Orsa 22/5  

Många skjuts fram: 

 Trädgårdsmässan till 5-6 sept och ändrad plats till Gamla Staberg 
 Riksstämman i Mora troligen till 2021 

Andra är anpassade: 

 Bioblitzen i Säterdalen blir digital och en hel vecka 18-24 maj 

 

GÄVLEBORG 

Se https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/184/2020/03/GDN2_2020-Web.pdf  

Vissa aktiviteter är dock inställda: 

 Gävle och Hofors-Torsåkers alla vår- och sommaraktiviteter tillsvidare 
 Vågen runt i Bollnäs 
 Lillfjärdens dag 17 maj 

Några årsmöten har skjutits fram, t ex Sandviken. 
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Andra aktiviteter är anpassade:  

 9/5 Mossdagen i Sandviken genomförs med anpassningar, se affisch 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/184/2020/05/Mossaffisch.pdf 

 10/5 Vätteros, tyst vårvandring https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2020/05/04/kretsutflykter-installda-eller-anpassade/ 

 16/5 Utflykt Ljusmyrsberget, Söderhamn (flyttad från 4 april). Se FB 
Skogsgruppen Gävleborg: https://www.facebook.com/events/1903521973112295/  
 

 Miljöfika Gävle genomförs digitalt 
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