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Gävle-Dala Natur
Ung förändringskraft - förnybar energi

Barn och unga oroar sig för framtiden och klima-
tet men bjuds sällan in till att vara en del av lös-
ningen. Projektet Ung förändringskraft vill genom 
riktade satsningar bidra till att barn och unga både 
får ökade kunskaper om förnybar energi och ges 
möjlighet att vara en del av omställningsproces-
sen.

Science Center 2047, tidigare Framtidsmuseet, har 
fått bidrag för att utveckla informationen om för-
nybar energi på labbet i Borlänge och i skolor i fem 
kommuner i Dalarna. Lisen Vogt är projektledare 
och Naturskyddsföreningen Dalarna är med på ett 
hörn. 

Fridays for future online

I bl a Avesta, Falun och Gävle har manifestationer 
för klimatet hållits på distans genom att deltagar-
na tar kort på sig själva med ett plakat. 

Aktivister i Avesta

Digitala bioblitzen fortsätter

Den digitala bioblitzen rönte så stort intresse att 
de arrangerande naturföreningarna beslutat att 
låta den löpa vidare.

Posta bilder, ljudinspelningar och filmer på arter 
du vill veta mer om i Facebook-gruppen ”Bio-
blitzDalarna2020” eller maila till 
bioblitzdalarna@gmail.com 

Höstkonferens Gävleborg 

Heldag digitalt i okt/nov 

Tema slåtter, ängar, vägkanter och biologisk 
mångfald. Intressanta föredrag och erfarenhets-
utbyte.  

Mer info på:
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/ 
och https://www.facebook.com/naturskyddsfo-
reningenigavleborg 

Anmälan senast 5 dagar innan via 
https://shorturl.at/eFIKR 



Pandemin och omställning

Sverige och världen står mitt i flera kriser. Dels 
den akuta pandemin med påföljande ekonomisk 
kris. Dels pågående, akuta och långsiktiga kriser 
för såväl klimat som biologisk mångfald. Kriser 
som gör våra samhällen mycket sårbara. 

Att rädda liv och garantera alla människors rätt 
till hälsa och sjukvård är självklart högsta priori-
tet. Men att återvända till ”business as usual” när 
coronakrisen är över är inget alternativ, eftersom 
det förvärrar miljökriserna och långsiktigt leder 
till ännu större risker och osäkerheter. 

Istället för att bevara och förstärka en ekonomi 
som bygger på fossil energi och ohållbart resurs-
utnyttjande, måste fokus ligga på att snabba på en 
omställning för att minska utsläppen och stoppa 
utarmningen av biologisk mångfald. 

Naturskyddsföreningens förslag till åtgärder för 
att möta parallella kriser: 

• Grön omställningsfond
• Miljövillkor för finansiellt stöd
• Ett grönt utbildningspaket med omskolning 

till långsiktiga gröna jobb åt de som behöver 
lämna miljöförstörande branscher. 

• Satsa på gröna jobb inom t ex kollektivtrafik, 
energieffektivisering och digitalisering till 
kultur, naturturism och ekologiskt jordbruk. 
Även arbeten inom till exempel vård, skola och 
omsorg.

• Klimatanpassa samhället
• Stärk beredskapen mot naturkatastrofer
• Bygg ut järnvägen
• Energieffektivisera

• Bygg ut och förstärk elnätet samt satsa på 
efterfrågeflexibilitet. 

• Bygg ut den förnybara energin
• Satsa på kollektivtrafik, gång- och cykelvägar
• Ställ om jordbruket till ett ekologiskt, fossil-

fritt och mer diversifierat jordbruk. Stärk Sve-
riges självförsörjningsgrad av livsmedel.

• Ställ om skogsbruket till ett hyggesfritt och 
klimatanpassat skogsbruk, med mer fokus på 
kvalitet och vidareförädling. 

• Restaurera skadade ekosystem, t ex återskapa 
våtmarker.

• Satsa på naturturism
• Förläng livslängden på material och produkter
• Se till att bank- och finansverksamhet alltid 

levererar samhällsnytta, med särskilt fokus på 
hållbarhet. 

• Bistånd och klimatfinansiering
• Internationella förhandlingar och miljöarbete 
• Demokratiskt utrymme

Sverige surrar 

I Naturskyddsföreningens rapport ”Sverige sur-
rar” beskrivs 18 föregångsprojekt som gynnar 
pollinatörer. Två dalakommuner finns med; Säter 
som knyter ihop grönstruktur med sandig mark 
och gamla träd och Leksand som envist bekäm-
par invasiva arter. https://www.naturskyddsfo-
reningen.se/radda-bina/kommun

- I Ockelbo planerar vi att göra en s k bikavle med 
markägare, kommuntjänstemän och politiker 
samt entreprenörer som slår vägkanter, berättar 
Denise Fahlander. Det verkar också finnas ett in-
tresse för detta i Söderhamn. Rikskansliet hjälper 
till att tala om biologisk mångfald kontra lupiner 
m.m. 

Uppmuntra din kommun att sätta stopp för an-
vändning av kemiska bekämpningsmedel, prio-
ritera ekologisk mat och naturbete samt se över 
ytor där bina kan hitta föda.

Gävle-Dala drivmedelskonvent

20 oktober i Bollnäs och 18 november i Tällberg
https://biodrivmitt.se/



Filmvisning Om skogen

15 sept Gävle, Bio 7:an kl 13 resp 18-19.30
6 okt Leksand, Bio Visir kl 13 resp 19.30-21

I höst kommer Fältbiologerna att dra ut på en 
biografturné med årets viktigaste film. I den 25 
minuter långa filmen får vi lära oss mer om hur 
svenskt skogsbruk ser ut år 2020 och hur det 
drabbar oss alla när våra sista riktiga skogar 
skövlas. Turnén kommer att göra 5 stopp varav 2 i 
Gävle-Dala. På varje ort hålls två visningar. 

Läs mer på www.faltbiologerna.se/filmturne

Vete, vapen och virus 

- en kort sammanfattning av mänsklighetens 
historia under de senaste 13 000 åren
av Jared Diamond

I Vete, vapen och virus 
får vi steg för steg föl-
ja hur världen kom att 
utvecklas till vad den 
är idag. Ämnen som 
avhandlas är alltifrån 
matproduktionens upp-
komst och spridning till 
skrivkonstens och tek-
nikens utveckling. Kapi-
telrubriker som "Äpplena 
och indianerna", "Zebror, 
olyckliga äktenskap och 
Anna-Karenina-princi-
pen" och "Vida horison-
ter och sluttande axlar" lockar oupphörligen till 
fortsatt läsning.

Diamond har det uttalade syftet att tillbakavisa 
alla rasbiologiska förklaringar till varför jordens 
folk lever under så olika betingelser och har nått 
så olika utvecklingsgrad. Han använder sig av 
forskningsresultat från botanik, biologi, genetik, 
medicin och historia för att bevisa sina teser. 
Boken är ett strålande exempel på hur rönen från 
olika vetenskaper kan berika varandra och skapa 
en djupare förståelse för människans livsvillkor.

I USA fick originalutgåvan Pulitzerpriset för bästa 
fackbok.

Jared har skrivit flera läsvärda böcker, bl a Under-
gång och Upheaval: How Nations Cope with Crisis 
and Change.

Skogsinventeringsdag i Los 

26 sept

Vi hjälps åt att inventera skogsområden kring 
Nätsjöbäcken ca 1 mil söder om Los. I området 
finns flera fina nyckelbiotoper. Samling kl 9.30 vid 
en stor eldpallkoja i Tensberg vid vägen mellan 
Los och Lobonäs. Anmälan senast 20 sept via 
https://shorturl.at@emAOX

Covid-anpassning: max 25 pers, indelat i grupper, 
håll avstånd, delta bara om du är frisk, samåk 
inte om ni inte delar vardagen. Ta med rejält med 
matsäck för en heldag i skogen. Om man vill kan 
man tälta eller övernatta i egen regi och fortsätta 
inventera sön 27 sept i en mindre grupp. 

Mer info: 070-343 66 73 hedmanjan49@gmail.com 

Testa din artkunskap!

Hur många arter kan du? Naturfalken är som ett 
simborgarmärke för artkunskap för alla åldrar. 
Öka dina kunskaper om naturen på ett kul sätt!

Digital Naturfalken-quiz på 
www.naturfalken.se

Artikelserie om hotade arter

Ordförandena i olika naturföreningar i 
Dalarna har skrivit artiklar om rödlistan och 
hotade arter i Dala-Demokraten. De handlar om 
fåglar, insekter, växter och svampar. 

Alla kan läsas på Dalarnas hemsida.
https://dalarna.naturskyddsforeningen.
se/2020/07/27/artikelserie-om-hotade-arter/



Vår gröna ekonomi

- webinarieserie om ekonomi & ekologi

22 sept, 13 okt, 10 nov

www.vårgrönaekonomi.se 

Vindkraft på rätt plats 

Naturskyddsföreningen har 
gett ut de läsvärda rapporterna 
Vindkraft på rätt plats och Fos-
silfritt, förnybart, flexibelt.  

I juni hölls en digital vindkraft-
sträff i Dalarna. Dokumentation 
finns på 
https://dalarna.naturskydds-
foreningen.se/2020/06/15/
referat-vindkraft-dalarna-webb-
traff/  
Ronnie Jensen och Anders Janols föreläste om 
(icke) hänsyn till naturvärden och skyddade om-
råden.

- Bland annat planeras en stor vindkraftspark vid 
Skansen i Avesta, nära Färnebofjärdens national-
park och annan skyddad natur. 

Bra länktips: 
• www.vindbrukskollen.se med kartor över be-

fintlig och planerad vindkraft 
• www.vindval.se Ett forskningsprogram i 

samarbete mellan Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket om vindkraftens påverkan 
på människor, natur och miljö.

 

• Hållbar vindkraft i Dalarna, länsstyrelsens 
projekt

Kurs Naturnära skogsbruk

16-18 okt, Stjärnsund, Dalarna

Grundläggande kunskaper i kontinuitetsskogs-
bruk enligt den naturnära principen. Medlemmar 
i Naturskyddsföreningen får gå kursen till rabat-
terat pris. Se https://plockhugget.se/kurser/

Några kommentarer från tidigare kursdeltagare:

”Mycket bra och pedagogiskt upplagd kurs. Re-
kommenderas varmt.”
”Mycket kunniga och lättsamma kursledare.”
”Peppande, allmänbildande, ger råg i ryggen för 
att stärka sin beställarkompetens när man anlitar 
skogsentreprenör.”



Ny kontaktperson Havs- och 
sötvattensgruppen 

Tommy Stenergard tar över efter Jenny Olsson 
som samordnare för Gävle-Dala havs- och sötvat-
tensgrupp. 

Anmäl att du vill gå med i 
gruppen till 
tommy.stenergard@telia.
com 

Tidigare nyhetsbrev kan du 
söka efter på Gävleborgs 
hemsida.  
                                                                    Tommy Stenergard

Miljövänliga Veckan

26 sept-4 okt
Kampanjen ”Ta vara på det vi har” fortsätter. Ta 
en shoppingfri månad, laga, gör om, återanvänd, 
vårda och släng mindre. Vi uppmuntrar också till 
mer delande. Låt TaGe-skåpet flytta in, låna fri-
tidsutrustning via www.fritidsbanken.se, skippa 
bilen och hyr en lastcykel.

2020 peppar vi för att landets Återvinningscen-
traler ska göra det enklare att återbruka saker. 
Stora bytardagen i oktober ställs in, men datum 
för Klädbytardagen 2021 är 17 april. Läs mer på 
https://www.naturskyddsforeningen.se/miljovan-
ligaveckan 

Skriv på dörren/postlådan vad du själv kan låna 
ut

Spännande odlingsprojekt i Gävleborg 

- Orbaden har ett 
samarbete med Se-
sam och har planer 
att fröodla kultursor-
ter. Sesam är också 
en av utställarna på 
Eko-torget i år, berät-
tar Denise Fahlander. 

Amanda jobbar dels 
på Orbaden med od-
ling på 2000 m2, dels 
med pallkrageodling 
på Studiefrämjandets innergård i ett integrations-
projekt. 

Studiefrämjandet i Gävle har också ett integra-
tionsprojekt med odling på Brynäs. Tove är ord-
förande för Kolonilotterna i Ockelbo där de har 
andelsodling och integration.  

- Cattis, Tove och jag har 
varit med på Lupinbekäm-
pardagar där Kolonilotterna, 
Hembygdsföreningen och 
Naturskyddsföreningen 
samarbetar. Tove och jag 
jobbar med Ockelbo kom-
mun i ett LONA-projekt där 
de bl a satt upp skyltar vid 
kanterna där lupiner 
bekämpats. 

Slutslängt!

Kampanjen ”Slutslängt!” startas för att det slängs 
på tok för mycket fungerande saker på landets 
återvinningscentraler. 

Riks tar fram medborgarförslag, insändare, flyers 
m.m. Boka gärna in ett besök på er återvinnings-
central under vecka 40. 
https ://www.facebook.com/hmvgavleborg/  



Årets svampkonsulent 2020

Alf Pallin i Söderhamn har blivit utnämnd till 
”Årets svampkonsulent 2020”. Ur motiveringen: 
En hyvens kille som med pedagogik och inlevel-
se kan få en utpräglad matsvampsplockare att 
intressera sig för tickor och naturvårdsarter. Läs 
mer på https://svampkonsulent.se/arets-svamp-
konsulent/

– Jag blev paff, men känner mig också hedrad 
och stolt! Det är förstås jättekul att få denna ut-
märkelse, säger Alf som också är mycket aktiv i 
skogsgruppen Gävleborg.

Konferens: Klimateffektiv samhällsplanering 
i Dalarna

30 september i Borlänge alt digitalt

Hur vi kan utforma våra samhällen och upphand-
lingar på ett resurseffektivt sätt? Länsstyrelsens 
fyra projekt går samman i en slutkonferens:
• Hållbar strategisk samhällsplanering i  

Dalarna
• Hela Dalarna cyklar 2.0
• Klimatsmart samhällsplanering med sociala 

mervärden
• Återvinning i den offentliga affären

Läs mer och anmäl dig senast 18 sept på 
https://www.lansstyrelsen.se/5.3db3ed8a171ac1fb-
fcb24b78.html

Poängen med ängen

- Ännu en lyckad slåtterdag anordnades på 
Eko-torget i Ockelbo med många nöjda och in-
spirerade deltagare, berättar projektledare Deni-
se Fahlander. Här fick man bland annat lära sig 
teknik hur man slår med lie och hur en slipsten 
ska dras, både en elektrisk och en tramp.  

Mattias Ahlstedt, Bjursås och Yngve Gunnars-
son, Ockelbo, förevisade och berättade. Allan 
Edblom från kretsarna Nordanstig och Järfälla, 
har bidragit väldigt mycket i förberedelser, ge-
nomförande och efterarbete. 

Kurs i digitalt engagemang

Rikskansliet planerar en kurs 24-25 okt på 
Tollare folkhögskola i Stockholm alt digitalt. 
Håll utkik efter mer info.

Tillverka ditt eget orv till lien 

- Börja med att göra ett enkelt 
rakt orv med två knaggar, tipsar 
Allan Edblom. När du har vunnit 
erfarenhet från ditt första orv 
pröva att göra det mera ergo-
nomiskt genom en svag S-form 
och/eller anpassa nedre knag-
gens vinkel. 

Lycka till! 

Läs Allans skrift i ämnet på
https://gavleborg-lan.natur-
skyddsforeningen.se/ang-jord-
bruk/ 



Heldag i sept. Ringmärkarmorgon Lindängets 
fågelområde 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, Flosjön. 
Samling Dalviks kvarn, Djurås kl 9. 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 omarrondering för några år 
sedan. Förutom badhällen ingår gamla odlingsmar-
ker igenväxta med granskog. Kontaktperson: Pelle 
Florell 0703-282 383

19/9 ORSA Hemkonservering. Hur tillvaratar vi 
grönsaker vid en kris? Tid o plats se kommande 
annons.

19/9 SÄTER Skogsutflykt. Samling vid Gruvplanen 
kl 10

26/9 LEKSAND Tipspromenad med barn- och 
vuxenfrågor. Start vid Siljansvallen mellan kl 10-14 
Efter genomförd promenad bjuder vi på grillad korv 
med bröd och dryck till de som föranmält sig. Kon-
taktperson Gittan Lokgård, 070-2750315

27/9 GAGNEF Fäbodvandring öster om Bästen. 
Samling Dalviks kvarn, Djurås kl 9. Alternativ sam-
ling: Väckarbodarna 9.20. Vi vandrar från Väckar-
buan mot Lindbuan och Ändlösbergs naturreservat. 
Därifrån går vi förbi Sälltjärn och Ändlösbergssjön 
till den fina fäboden Gästgivarbuan. Via Lortåns 
naturreservat (flodpärlmussla) går vi åter till Väck-
arbuan. Totalt 9 km. Åter ca 15. Kp: Åke Tidigs 076-
824 73 29.

Kalendarium
Dalarna
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se
www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna

Natursnokar i Hedemora

I Hedemora har Elin 
Fullsta dragit igång 
Natursnokarna, även 
kallade Skogskottarna.
- Vi har bland annat 
haft vattentema och 
skattjakt, gjort fröbom-
ber och ansiktsmålat 
fjärilar. När vi hade 
tema småkryp lärde vi 
oss hur länge en snigel 
kan sova, vilket små-
kryp som har husdjur 
och vilken kroppsdel 
fjärilen använder för att smaka på saker.

Bilden är från en skattjakt med inslag av bal-
longledtrådar, tassavtryck, sandgrävning och 
bamse-gympa. 

I Leksand planerar Josefine Söderlund att dra 
igång Natursnokarna i höst.

Natursnokarna i Falun hösten 2020

13 september Tema: Småkryp
Det finns jättemånga små djur som vi aldrig ser. 
Vi letar på några och ritar av, leker och gör ett 
bingo. Ta med eget fika! Vi bjuder på blåbärska-
ka!

18 oktober Tema: Mossor och lavar
Nu är det de minsta växternas tur. Hur ser de ut 
och vad heter de? Vi lär oss några samtidigt som 
vi går en terrängbana. Ta med eget fika!

22 november Tema: Djuren på vintern
Vad gör djuren när det blir kallt? Vi kollar och 
hjälper fåglarna genom att tillverka fågelmatare 
och hänger också upp lite fågelmat i skogen.
Ta med något att dricka. Vi bjuder på korv med 
bröd!

Vi träffas kl. 10.00 ovanför P till Rottneby Natur-
reservat och håller på till kl. 12.00. Välkomna! 
Håll ett öga på Naturskyddsföreningen i Faluns 
hemsida ifall vi måste ställa in p.g.a. coronan.
Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-681 19 49

Öppet fönster mot svensk natur 

Tipsa gärna om grupper med utländsk bakgrund 
som vill ut i naturen till 
mesud.djangoi@gmail.com 0736-15 85 15 
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27/9 VÄSTERBERGSLAGEN Svamputflykt till na-
turreservatet Vanberget i Smedjebackens kom-
mun. Ett samarrangemang med svampklubben 
Skogsriskan. Janolof Hermansson och Anders 
Janols guidar. Samling kl. 9.30 på Folkets Hus 
parkering i Ludvika för dem som bor där och 10.00 
vid bensinmacken vid infarten till Söderbärke 
från riksväg 66. Kläder efter väder och lite mat-
säck! Information Monika Utter 070 5813460.

4/10 LEKSAND Utflykt till Bastbergets naturreser-
vat. Vi besöker ett ganska nytt reservat som ligger 
intill Bastbergets fäbod, ca 8 km nordost Leksand. 
Det ca 3 hektar stora området består av gam-
mal barrskog och genomkorsas av Siljansleden. 
Samling vid Kulturhusets parkering kl 10.00 eller 
Bastbergets fäbod kl 10.20. Medtag fika/matsäck. 
Vi bjuder på kanelbulle till de som föranmält sig. 
Kontaktperson Åke Tidigs, 076-8247329

11/10 GAGNEF Djurmo klacks naturreservat. Dal-
viks kvarn, Djurås. Samling kl 9. Innan älgjakten 
betraktar vi de vackra höstfärgerna lite från ovan. 
Vi vandrar strövstigen runt i naturreservatet, ca 
6 km. Inga stora nivåskillnader eftersom vi börjar 
vandringen i den norra delen, f.d. Sturvålsreser-
vatet. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383.

22/11 ORSA Medlemsmöte med Orsakretsens 
medlemmar kl 18. Vi planerar tillsammans 2021 
års verksamhet. Plats: se annons och på vår hem-
sida

11/9 BOLLNÄS Ringmärkning av sparv och pär-
luggla. Samåkning från Circle K, Bollnäs kl 19. 
Per-Erik 073-055 31 90 eller Stefan 070-342 64 63

19/9 NORDANSTIG Vandring efter Kustleden från 
Lönnånger till Åsbölestugan. Samling Hamnstu-
gan Lönnånger kl. 10.

19/9 HUDIKSVALL Utflykt till Gröntjärn. Mer info: 
Magnus 070-658 37 56

20/9 BOLLNÄS/VOXNADALEN Rovfågelspaning 
vid Sässmanområdet. Samling vid Knåda Sport i 
Ovanåker kl 09. Samåkning från Circle K, Bollnäs 
kl 08.25. Per-Erik 073-055 31 90 Ledare: Anders 
Delander, 073-841 33 13.

4/10 BOLLNÄS Lavskrika Vi spanar efter Lavskrika 
vid Acktjärbo. Samling vid Circle K, Bollnäs 8.30 
eller vid Acktjärbo kl 9. Ledare: Carl-Erik Zetter-
lund och Åke Englund. Per-Erik 073-055 31 90.

Vecka 40 VOXNADALEN Miljövänliga veckan Vi 
planerar för en film med ”inge-släng”-tema! Håll 
koll på sociala medier! Kontakt: Jennie Forsblom 
070-191 21 11

Med stöd från:

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

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.


