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Gävle-Dala Natur nyhetsbrev   
Välkommen till ett Gott Nytt Friluftsår! Du kan t ex bli friluftsinspiratör och 
friluftskompis, testa något du aldrig gjort eller inspirera din arbetsplats till Hela 
Sveriges friluftsdag. Läs mer på www.luftenarfri.nu 

Anmäl att du vill blir friluftskompis via https://shorturl.at/xOQT5 Gå ut i naturen 
tillsammans med någon från ett annat land, ta kort och dela i sociala medier under 
#friluftskompis.  

Regional info från resp. länsstyrelse: 

Friluftsliv i Dalarna | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) 
Vi planerar inför Friluftslivets år 2021! | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)  

 

Kommande aktiviteter 
 

Årsplan för 2021 som uppdateras efter hand hittar du på: 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/kalendarium/ resp. 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/kalendarium/  

 
20 jan Skogskonferens 

 Skog & klimat Otto Bruun, rikskansliet 
 Skogsjuridik, Josia Hort 
 Skogskampanjen Tyst skog 
 Reg. skogsgrupper i Gävleborg och Dalarna presenterar sig 

Anmälan senast 17 jan via https://shorturl.at/eAFQ6 
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/digital-
skogskonferens  

Tips! På www.skogsmissbruket.org kan du gå in och sprida bilder eller lägga in egna.  
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28 jan Påverka lokalt med Miljöbalken 

Tillämpning av miljöbalken kan ge stor miljöeffekt och här finns en stor potential 
att påverka samhället. Lär dig tips och trix om hur Naturskyddsföreningen kan 
påverka lokalt. 

 Karl-Axel Reimer, ordförande i Sörmland länsförbund och projektledare för 
”God politisk påverkan”  

 MaryAnn Fargo med lång erfarenhet från arbete på flera länsstyrelser och 
Naturvårdsverket. 

Anmälan senast 25 jan via https://shorturl.at/fvzN2 
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/paverka-genom-
tillampning-av-miljobalken  

 
28 jan Välgörenhetsmiddag för fjällgåsen 

      

Niklas Liljebäck, projektledare för Projekt Fjällgås, föreläser i samband med middagen 
med start kl 18. Anmälan till nortunagard@gmail.com  
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=409016657205848&id=11219098
3555085 

 
31 jan Motionera och nominera till digital riksstämma 

Det är nu beslutat att riksstämman som skulle gått av stapeln i Mora kommer att ske 
digitalt under ca 10 dagar i slutet av maj. Det finns möjlighet att revidera och skicka in 
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nya motioner senast 31 jan via motioner@naturskyddsforeningen.se  Riks 
valberedning tar också emot nya förslag på ledamöter till riksstyrelsen t ex via 
margareta.wikstrom@naturskyddsforeningen.se  

 

3 feb Skogsträff Dalarna 

Anmälan via https://shorturl.at/knvDX senast 1 feb. 

 

10 feb Vad ska vi ha samhället till? 

Digital föreläsning av Birger Schlaug, debattör och författare. Allt snabbare globala 
pengaflöden sägs ge oss trygghet, men erbjuder inget skydd när ekosystemen 
kollapsar. Dagens ekonomiska system har nått vägs ände. För att nå verklig 
förändring måste vi också bryta med invanda tankemönster. Vi behöver på allvar 
fundera på vad vi ska ha samhället till.  

Anmälan senast 7 feb via https://shorturl.at/juwyR Läs mer 
på https://schlaug.blogspot.com/ och https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-
kan-gora/kalender/vad-ska-vi-ha-samhallet-till-birger-schlaug  

Filmvisning: Om skogen 

18 feb Kulturhuset, Rättvik 

 

Fältbiologerna viktiga skogsfilm visas i Rättvik. Hur ser svenskt skogsbruk ut och hur 
drabbar det oss alla när våra sista riktiga skogar skövlas? Medverkar i filmen gör bl a 
Sebastian Kirppu och framlidne Anders Delin. 
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18 jan-28 feb Skogskampanjen #tystskog 

 

 
 

I kampanjen ska rikskansliet bl a släppa rapporten ”Naturliga klimatlösningar”, ordna 
10 digitala skogsföreläsningar (20 jan i vår region, se ovan), krossa 10 skogsmyter och 
koppla till konkreta handlingar man kan göra för skogen. Mer info kommer på sociala 
medier och https://www.naturskyddsforeningen.se/hela-sverige-staller-om/ 
 

Digitala länsstämmor 
Även länsstämmorna blir digitala. Alla medlemmar är välkomna att delta!  
Dalarna 18 april. Anmälan senast 15 april via https://shorturl.at/lzCTW   
Gävleborg 22 april. Anmälan senast 19 april via https://shorturl.at/guNUZ    
Mer info kommer, men boka in datumen redan nu. Motioner skickas till 
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se senast 28 feb.  
 

Artiklar 
Nyord 2020 
Klimat och miljö har inspirerat till några av orden i nyordslistan. Cirkulent är en 
konsument som hyr, byter, lånar etc. Växtblindhet vill uppmärksamma den biologiska 
analfabetismen medan cli-fi handlar om konst med klimattema.  

Vindkraften behövs i Sverige och Gävleborg 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2020/12/02/debattartikel-
vindkraften-behovs-i-sverige/ 
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Moratorium vindkraft i Dalarna 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/12/29/begaran-om-moratorium-for-
vindkraft-i-dalarna/ 

Stoppad avverkning i föreslagen nationalpark 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2020/12/09/stoppa-avverkning-pa-
hornslandet-foreslagen-till-nationalpark/ 

Gör Hornslandet till Gävleborgs 3:e nationalpark 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2020/12/23/gor-hornslandet-till-
lanets-tredje-nationalpark/ 

Fyra nya arter upptäckta vid Unnån i Orsa 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/11/08/fem-nya-arter-for-vetenskapen-
upptackta-langs-unnan-i-orsa/ 
 
Klimatupprop 
Massmedia har en stor folkbildande uppgift, särskilt i kristider. Vi uppmanar Dalarnas 
tidningar att ta efter DN som lät Greta vara chefredaktör för en dag. Vi föreslår att de 
förärar klimatläget en specialutgåva och erbjuder Sara May Kahl och Andreas 
Magnusson som chefredaktörer. 

Höj det moraliska arbetet vid jakt 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2020/12/29/debatt-hoj-det-
moraliska-arbetet-vid-jakt/ 

Debattsvar: Naturskyddsföreningen underblåser illegal jakt 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/01/05/replik-
naturskyddsforeningen-underblaser-illegal-jakt-pa-varg/ 

Skogsutredningen förslag försvårar naturvårdsarbete 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/01/07/skogsutredningen-forsvarar-
naturvard/ 

Strandskyddsutredningen hotar tillgången till stränder 
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ny-utredning-hotar-allmanhetens-
tillgang-till-strander  
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Filmtips! 
Filmen om klimataktivisten Greta: 
https://www.svtplay.se/video/29352520/greta 

Dramatiserad föreläsning med prof. Johan Rockström: 
https://www.svtplay.se/performance-lecture-om-var-
stund-pa-jorden  

Attenborough & massutrotningen: 
https://www.svtplay.se/video/29459868/attenborough-och-
massutrotningen 

Rapporter 

Kurs i digitalt engagemang 
https://digitalamotesplatser.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/2020/10/15/inspi
rationsdag-11-november/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kFg8m62MrS0&feature=youtu.be 

 
Älskade ängar 
Se filmer och bildspel från föreläsningarna, länktips och gruppdiskussioner på 

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2020/11/23/dokumentation-alskade-
angar/ 

 
Vår gröna ekonomi 
Tredelad seminarieserie på distans om sambanden mellan ekonomi och ekologi. Se 
www.vårgrönaekonomi.se för filmer från föreläsningar och samtal, litteraturtips, 
diskussionsfrågor m.m. - lämpligt för studiecirklar. 
 
10 saker kommunen kan göra för klimatet 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2020/11/05/10-saker-kommunen-kan-
gora-for-klimatet/ 

Gävle-Dala drivmedelskonvent 
Webinariet hade tema förnybart till tunga transporter. Se 
https://biodrivmitt.se/   

 
 

. 

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.svtplay.se/video/29352520/greta
https://www.svtplay.se/performance-lecture-om-var-stund-pa-jorden
https://www.svtplay.se/performance-lecture-om-var-stund-pa-jorden
https://www.svtplay.se/video/29459868/attenborough-och-massutrotningen
https://www.svtplay.se/video/29459868/attenborough-och-massutrotningen
https://www.youtube.com/watch?v=kFg8m62MrS0&feature=youtu.be
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2020/11/23/dokumentation-alskade-angar/
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2020/11/23/dokumentation-alskade-angar/
http://www.vårgrönaekonomi.se/
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2020/11/05/10-saker-kommunen-kan-gora-for-klimatet/
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2020/11/05/10-saker-kommunen-kan-gora-for-klimatet/
https://biodrivmitt.se/
http://biodrivmitt.se/wwwdocs/thumb/cache/35/3591c4816fb7a6c78b4f7dd8734fab52.png
http://biodrivmitt.se/wwwdocs/thumb/cache/35/3591c4816fb7a6c78b4f7dd8734fab52.png


  jan 2021 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

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  

 
 

 

Nationella aktiviteter 

16-24/1 Friluftslivets år invigningsvecka. Digitalt invigningsseminarium 22 jan, se 

https://www.luftenarfri.nu/invigning/  
18/1-28/2 Skogskampanjen Tyst skog 
26/1 Digitalt Öppet Hus på rikskansliet  
27/1-5/2 Webinarieserie hav  
29/1-1/2 Vinterfåglar inpå knuten  

Kretsaktiviteter 

Dubbelkolla gärna att aktiviteterna blir av trots Covid-19. Alla är välkomna! 

DALARNA 

17/1 FALUN Isbjörnen på Runn, preliminärt. Kontaktperson : Birgitta Johansson 070 
6514107 

30/1 SÄTER Vinterfåglar inpå knuten. Den årliga räkningen vid fågelmatarna. Samling 
Åkergatan 11 kl 10. Lena Stigsdotter 070-732 42 70.  

GÄVLEBORG 

28/1 LJUSDAL Digital Välgörenhetsmiddag till förmån för den internationellt hotade 
fjällgåsen. Niklas Liljebäck, projektledare för Projekt Fjällgås, kommer att hålla ett 
spännande föredrag och besvara allas frågor om fjällgåsen i samband med middagen. 
Den som inte har möjlighet att köpa sin valfria festmiddag på Condis i Järvsö, utan 
lagar sin egen festmåltid hemmavid, kan kontakta föreningen och inbetala sitt stöd 
via swish på nummer 0707930971 (”Johan Alexander Lindman”). Märk inbetalningen 
FJÄLLGÅS. Anmälan ska då också ske per epost så att vi får en mejladress att bjuda in 
till det digitala verktyget: nortunagard@gmail.com Alla inkommande medel för 
deltagande i välgörenhetsmiddagen för fjällgåsen kommer oavkortat att överföras till 
bevarandeprojektet. Välkommen att delta i middagen till stöd för fjällgåsen! 

Se fler aktiviteter i medlemsbladet Gävle-Dala Natur som kommer i brevlådan 
omkring 5 feb men finns på webben tidigare.  
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