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Friluftskompis har kickat igång

Friluftskompis Dalarna är igång. Vi startade både 
i Falun och i Orsa på Friluftsårets utnämnda fri-
luftsdag 29 april.

I Falun var det sex Friluftskompisar som tog med 
SFI-elever ut för att leta vårtecken. Vi hittade bin, 
humlor och lärde ut de tre vanliga träden gran, 
tall och björk. Allt avslutades på Dikarbacken 
bland killingar och lamm. Arrangör var Natursko-
leföreningens satsning ”Friluftsliv på svenska”. 

Nu har vi 20 anmälda vana friluftskompisar och 4 
ovana. Du kan också anmäla dig under hela året. 
Läs mer på https://dalarna.naturskyddsforening-
en.se/friluftskompis/ och FB-gruppen Frilufts-
kompis Dalarna.

Massor av mossor

- Vi anordnade en välbesökt mosslinga i 
Långängarnas naturreservat i april, berättar 
Lotta Delin. Trots hård blåst, kyla, lite snöfall 
och hagel kom strax över hundra personer till 
skogen! 9-10 oktober kör vi igen.

På grund av pandemin ordnades slingan så 
deltagarna kunde vandra själva och, efter eget 
intresse, ta del av den information som satts 
upp längs slingan. Flera från skogsgruppen i 
Sandviken fanns i skogen för att svara på frågor.

Filmade webbinarier

På Naturskyddsföreningen Gävleborgs resp. 
Dalarnas Youtube-kanaler finns filmade föredrag 
från våra webbinarier om strandskydd, vindkraft 
och cirkulär ekonomi. 
Se även www.vårgrönaekonomi.se 

Lär dig slå med lie!

Det är viktigt att bevara våra gamla slåtterängar 
för mångfalden av rara örter. Gå en kurs och var 
med i slåttergemenskapen. Vi slår, räfsar och 
hässjar! 

* 27 juni Slåtterkurs på Knutar Einars äng i Orsa

* En helg i juni/juli  Slåtterkurs i Selbäck, Mora

* 8 juli Slåtterdag vid eko-torget i Ockelbo 

* 9 juli Slåtterkurs (knacklie) i samarbete med  
   länsstyrelsen på Wij trädgårdar i Ockelbo 
 

Läs mer i kalendariet längst bak i bladet.

Tydligt utmärkta mossor längs slingan. Foto: Ellinor Delin

Friluftskompis ser närmare på naturen. Foto: Gittan Matsson



Boktips 

Ägandets roll för en hållbar utveckling

Lars Jadelius, docent i arkitektur, historiker och 
kulturvetare, visionerar om samhälleligt ägande, 
demokrati och ansvar i boken ”Ägandet av him-
mel, hav, skog och bygd – Klimatet och demokra-
tin kräver en ny ägandefilosofi.”

Boken behandlar ägandets 
historia och diskuterar hur 
en ny ägandefilosofi måste 
utvecklas för att möjliggöra 
en demokratisk och hållbar 
utveckling. De superrika 
med sina enorma resurser 
manipulerar media med 
konspirativa idéer parade 
med klimatkrisförnekelse. 
Sådana globalt verkande 
oligarker måste kunna 
ställas till svars så att de-
mokratierna kan hantera de 
allvarliga kriser vi står inför. 

Beställ Print on Demand från publit.se https://ym-
lpcl7.net/6992djbjaoaewsyqaaaebadaeehm/click.
php, 110 kronor plus porto. 

Skräpplockning kan ge fynd

Våren 2021 måste gå till historien som en av de 
kallaste, det är åtminstone så det känns i skri-
vande stund. Likväl har vårkänslorna gjort sig 
gällande och de har på senare år kommit till 
nytt uttryck för mig. Jag vill städa naturen eller 
rättare sagt plocka skräp! Ordspråket, "det som 
försvinner i snö kommer fram i tö" stämmer 
verkligen. Nedskräpningen blir smärtsamt på-
taglig under våren när snön försvunnit och ljuset 
kommit åter, men växtligheten ännu inte hunnit 
ta fart. Då är det dags att plocka fram handskar 
och påse och bege sig ut.  

Jag vill tro att det är obetänksamhet och okun-
skap som ligger bakom denna typ av miljöförstö-
ring, att inte alla vet hur lång tid det tar för myck-
et skräp att brytas ned och hur mycket skada 
det kan åsamka innan dess. Min förhoppning är 
därför att vi ska bli fler som plockar skräp, ett 
nytt fritidsintresse eller något som kan kombi-
neras med ett befintligt intresse (nya begrepp 
har redan uppkommit såsom plogging = plocka 
skräp och jogga). Det går för övrigt att göra en del 
fynd, särskilt i gamla skräphögar. Jag har funnit 
många nya små vaser, vilka ursprungligen varit 
medicin- eller parfymflaskor liksom kryddbur-
kar. Då får skräpplockandet ytterligare en dimen-
sion, återbruk! 

Naturskyddsföreningen har när du läser det här 
genomfört sin första digitala riksstämma. Även 
om det på intet sätt är optimalt kanske det ändå 
visar på styrkan i föreningen, att anpassa sig till 
rådande omständigheter och försöka lösa proble-
men tillsammans. Att inte ge upp även när det 
ser mörkt ut.  

Nu hoppas vi att pande-
mieländet snart ska släppa 
sitt grepp om oss och att vi 
åter kan ses och umgås fritt!  

Önskar er alla miljö- och 
naturvänner en riktigt skön 
sommar! 

Jenny Olsson, ordförande 
Naturskyddsföreningen 
Gävleborg

Green New Deal

Hur kan vi ha råd att rädda banker, men inte att 
göra de nödvändiga investeringarna för att rädda 
planeten?

Ann Pettifor, ekonom och 
känd för att ha förutsett den 
globala finanskrisen, visar 
att en snabb och rättvis 
omställning av den globala 
ekonomin bort från fossila 
bränslen är möjlig. Kam-
panjen för en Green New 
Deal har potential att bli 
den största globala rörelsen 
någonsin. Men om den ska 
lyckas måste vi ta tillbaka 
makten från de privata intressen som kontrol-
lerar det finansiella systemet. Vi har råd och vi 
måste sätta igång omedelbart.



Länsstämman i Gävleborg

På länsstämman omvaldes Jenny Olsson till 
ordförande. Övriga ledamöter är Bernt Larsson, 
vice ordf, Inga-Lill Carlsson, kassör samt ledamö-
terna Jan Östlund och Tommy Stenergard. Det 
finns plats för en till – hör gärna av dig om du vill 
fylla den. Suppleanter är Johnny Malmberg (ny), 
Daniel Ekblom och Hans Levander.

Eva Bladini Amborn från Gretas gamlingar berät-
tade om deras arbete mot Preem, för vattentäkten 
i Valboåsen och med att påverka politiker att 
uppfylla Parisavtalet samt hålla i utbildningar 
och klimatsamtal. I augusti ska en stor dag hållas 
med flera miljöorganisationer för ett blomstrande 
Gävle. 

Miljöpriset till Gretas gamlingar

Naturskyddsföreningen 
Gävleborgs natur- och 
miljöpris gick i år till Gre-
tas gamlingar i Gävle med 
motiveringen:
 
För ert outtröttliga arbete 
med Fridays for future i 
Gävle och andra viktiga 
manifestationer. Ni stöttar 
miljöorganisationer och privatpersoner i kampen 
för människors och naturens liv. Dessutom tar ni 
egna tuffa initiativ för förändring. 

Tack för ert smittande engagemang!

Länstämman i Dalarna

Vi hade en trevlig digital länsstämma där många 
kom till tals. Mattias Ahlstedt från Bjursås omval-
des till ordförande. Hela styrelsen hittar du här: 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/styrel-
sen/

Stämman antog ett uttalande:
”Rädda storslagen fjällmiljö! Stoppa den fria snö-
skoteråkningen i dalafjällen. Tillåt endast åkning 
på skoterlederna.”

Miljöpriser till lokala matproducenter

Naturskyddsföreningen Dalarnas natur- och 
miljöpriser gick i år till:

REKO-ringar i Dalarna

Lokal mat blandat 
med förtroende, gläd-
je och engagemang. 
Lokala matproducen-
ter och kunder möts 
utan mellanhänder. 
Genialiskt enkelt och 
populärt. 

Nu hoppas vi på fler ringar och mer ekologiskt!

Säljgården AB

Ekologiska lantbru-
kare växer inte på 
träd. I Dala-Järna 
odlar Säljgården 
KRAV-potatis och 
producerar ekolo-
giska ägg med en-
gagemang, drivkraft 
och lust. De förgyller 
även tre REKO-ringar i Dalarna. 

Heja svekologiskt!

Miljösvikarpriset Kängan gick till:

Karl Hedin

Med en natursyn som 
förskräcker motarbetar 
han allt som har med 
naturvård och rovdjur 
att göra. Naturen är bara 
till för människan som 
skogsbrukare eller jäga-
re, verkar han tycka. 

En natursyn som är livsfarlig för allt liv! Han har 
jämfört oss med terrorister och får för detta en 
lerig känga!



Skogen mellan oss

I sommar anordnar Konstfrämjandet i bland an-
nat Gävleborg och Dalarna konstprojektet "Sko-
gen mellan oss". De flyttar ut konsten i skogen 
och gör den tillgänglig på platser den tidigare inte 
funnits på. Möt konst i nya miljöer och ta del av 
perspektiv du kanske inte tänkt på förut!

- Vi möjliggör en mångfald av ingångar i skogen 
om flera av vår tids mest angelägna frågor. Ägan-
derätt, allemansrätt, skogsbruk, rekreation, mys-
tik och klimatförändringar. Kulturhistoria, hant-
verk, jakt och naturskydd m.m.

http://konstframjandet.se/projekt/skogen-mel-
lan-oss/ 

Hitta ut med Naturkul sprider sig
 

I projektet har ett 50-tal skyltar om naturen tagits 
fram, se exempel t v och dalarna.naturskyddsfo-
reningen.se/hittaut Leksands OK, flera klubbar 
kring Idre/Grövelsjön och Orsa Grönklitt har visat 
intresse för att sprida konceptet. 

Remissvar om skog, strandskydd och vatten

Det händer mycket 
inom miljösverige i 
skrivande stund och 
våra länsförbund gör 
sitt bästa för att göra 
djurens, naturens och 
kommande generatio-
ners röster hörda. Vi 
har svarat på utredningar om skogen och strand-
skyddet som båda kom med ett antal förslag som 
kommer slå hårt mot den biologiska mångfalden. 

Det har även varit en ny vattenförvaltningsplan 
ute på remiss, vilken ger samma indikationer på 
en ovilja från politiker och myndigheter att satsa 
på att motverka den sjätte massutrotning världen 
står inför. Vi inom Naturskyddsföreningen ger 
dock inte upp utan fortsätter att lyfta de brister 
vi ser. 

Läs alla remissvar på länsförbundens hemsidor. 

Geggig lycka i Orsa

Naturskyddsföreningen Orsa och Korpen tog 
med en klass ut i naturen och dagen efter fick 
nysvenska familjer laga mat ute. Så här skrev en 
lärare:

- Kommer hem från jobbet med en sån otroligt 
härlig känsla. Jag vet att för många av våra barn-
så var det här deras längsta upplevelse ute i skog 
och natur. Det var bara glada miner hela vägen 
till skolan när vi gick där geggiga med trötta ben.

- Tack för allt ni fixat från pinnbröd, fikapåsar 
och lunch till spännande information och upp-
drag längs vägen. Ni är helt fantastiska och det 
gör mig så gott i hjärtat att ni gjort allt detta för 
våra elever!

Vackra, våta marker i Bollnäs och Hofors

Mödänge är en klassisk fågelmark i Bollnäs. Här 
bedriver kommunen tillsammans med Natur-
skyddsföreningen, markägaren, fågelklubben 
och fiskevårdsföreningen ett LONA-projekt för att 
återskapa våtmarken som vuxit igen.

- Målet är en myllrande våtmark med rik flora 
och fauna, berättar Torbjörn Alsing, ordförande i 
Naturskyddsföreningen Bollnäs. Vattenspeglar 
och fågelöar ska skapas och den omkringliggan-
de marken ska röjas för bete. Vi hoppas det blir 
ett uppskattat utflyktsmål!

Även Hofors har beviljats LONA-medel för att 
förbättra kring den fina fågelsjön Bysjön. 



Kalendarium
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Dalarna
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4/6 RÄTTVIK Rädda bina kl 16-19 vid Knektplat-
sen. Vi deltar i ett evenemang som Röda korset 
har, där de ska sälja plantor och vi tala om polli-
natörer och bihotell.

5/6 ORSA Naturnatten firar vi på Näsudden mel-
lan världsmiljö-dagen 5 juni och nationaldagen 
6 juni. Samåkning 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 GAGNEF Naturnatta firar vi i år genom att 
vandra ca 5 km på Sjöbotten mellan Sör Rälta och 
fäboden Korpholen. Vi går på åkervägarna och 
spanar efter däggdjur och fåglar. Genom området 
rinner Rältaån med bäver. Sjöbotten, Sör Rälta ICA 
Gagnefshallen kl 20.00. Eller Djura kyrka 20.10. 
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29.

5/6 SÄTER Naturnatta vid Långhag. Samling vid 
Gruvplanen kl. 18.00. Info: Lena 070-732 42 70

5/6 RÄTTVIK Naturnatta. Mer information kom-
mer senare.

5/6 VÄSTERBERGSLAGEN Utflykt till Tomossen 
bortom Norhyttan. Samling 10.00 Folkets Hus P i 
Ludvika. Upplysningar Monika Utter 070 581 34 
60

12/6 ORSA Skåda dagfjärilar 
med Felix Fotling. Samling 
kl 14.00 på Willys P.  
Ledare: Roland Öjeskog  
070-245 53 75

13/6 VÄSTERBERGSLAGEN Utflykt till vår slåtter-
plats vid Nedre Pundet för att titta på låsbräken, 
som vi slåttrar platsen för. Samling Folkets Hus 
P i Ludvika kl. 10.00. Upplysningar Monika Utter 
070 5813460

13/6 GAGNEF Fäbodvandring i Floda. Samling vid 
Dalviks kvarn, Djurås kl 9 eller Rhodos Mockfjärd 
9.15 eller ICA Dala-Floda 9.30. Vi börjar i Ekfänns-
bergets fäbod och går efter den gamla fäbodstigen 
uppför Kläberget till den fina fäboden med sam-
ma namn. Tillbakafärden går via Dammsjön och 
Idtjärnen. Totalt ca 13 km och åter ca kl 15. Kon-
taktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29.

20/6 RÄTTVIK De Vilda Blommornas dag. Vi gör 
en rundvandring och tittar på ängsmark, rikkärr 
och en å i östra delen av Övre Gärdsjö. Guide är 
Gunnar Hagelin. Samling kl 10.30 på parkeringen 
vid Levins Handelsträdgård. Efter vandringen kan 
vi ev. fika vid Trädgårdsmästeriet. Anmäl delta-
gande till Katrin Lohed Söderman,  070-514 74 80.

20/6 ORSA Naturandakt med Orsa Församling 
kl 11. Samling 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

20/6 GAGNEF De vilda blommornas dag Dalviks 
kvarn, Djurås kl 9.00. I år återbesöker vi de blom-
rika och vackra ravinerna mot älven i Djuråsom-
rådet. Vandringsledare: Åke Tidigs 076-824 73 29 
och Ragnar Nyberg 070-540 62 96.

RÄTTVIK Innan eller strax efter midsommar 
Lupinrensning längs Bingsjövägen. Information 
om dag, klockslag och samlingspunkt kommer.

27/6 ORSA Kurs i lieslåtter på Knutar Einars 
äng kl 8.00. Var med i vår slåttergemenskap! 
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

29/6 MORA Blomstervandring. Samling kl 18, Sol-
lerö kyrka. Förra året hittades en ny orkidé på ön!



MORA En helg i juni/juli  Slåtterkurs i Selbäck. 
Gör intresseanmälan till Gustaf Ekeberg. gusta-
fekeberg@pm.me, 070-764 55 22. Datum bestäms 
efter väder.

4/7 GAGNEF Stormyrberget och Västtjärnslindan. 
Samling vid Dalviks kvarn, Djurås kl 9 eller Rho-
dos, Mockfjärd 9.10. Stormyrbergets naturreservat 
norr om sjön Tansen ligger ca 7 km skogsväg sö-
der om Mockfjärd. Eftersom reservatet inte är så 
stort besöker vi den levande fäboden Västtjärns-
lindan på återvägen. Kontaktperson: Pelle Florell 
0703-282 383.

5/7 SÄTER Balsaminer i Säterdalen. Samling vid 
Gruvplanen kl. 18.00. Info: Karin S 070-280 96 30

22/7 RÄTTVIK Skogsdag på Café Nyfiket, Gam-
melgården i Rättvik. Naturskyddsföreningen och 
Skydda skogen berättar om vad vi gör för skogen. 
Sen visas filmen "Om skogen" + intervju med re-
gissören. I samarbete med Café Nyfiket.

Slutet av juli: VÄSTERBERGSLAGEN  Fjärilsut-
flykt. Mer info: Monika Utter 070 5813460

5/8 MORA Funkisdag med olika stationer på 
Åmåsäng i samarbete med Habiliteringen Mora 
och Studiefrämjandet.

7/8 FALUN Slåtter i Sågsbo, Bjursås.

8/8 VÄSTERBERGSLAGEN Slåtter Nedre Pundet, 
vägen mot Gänsen. Start 10.00. Upplysningar Mo-
nika Utter 070 5813460

8/8 GAGNEF Fagerbergets fäbod. Samling vid 
Dalviks kvarn, Djurås kl 9 eller Rhodos, Mockfjärd 
9.10, ICA Dala-Floda 9.20 eller Tempo Björbo 9.30. 
Fagerberget är en mycket välbevarad fäbod söder 
om Björbo nära gränsen mot Grangärde. Ledaren 
Bengt Ehnström berättar om fäbodliv förr och 
hur värdefulla våra fäbodar är för flora och fauna. 
Kontaktperson: Pelle Florell 070-328 23 83.

14/8 FALUN Slåtter i Stadsparken. 

14/8 ORSA Skåda nattfjärilar 
med Felix Fotling. Samling kl 
21.00 på Willys P.
Ledare: Roland Öjeskog tel 
070-245 53 75

15/8 GAGNEF Vandring från Bästen till Tryssjö-
berget. Samling vid Dalviks kvarn, Djurås kl 9 
eller Rhodos, Mockfjärd 9.15. Vi startar i Grånsbu-
an vid sjön Bästen. Vi går söderut via Holbuan till 
Tryssjöbergets fina naturreservat. Åter går vi en 
annan fäbodstig till Finntorpets fäbod och däri-
från tillbaks till Grånsbuan. Totalt ca 11 km och 
åter ca kl 15. Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 
73 29.

18/8 MORA Medlemsmingel med wok. Samling kl 
18 vid Alderängarnas P längs rv 70 mot Älvdalen.

22/8 ORSA Skogsutflykt till Bjurdammsberget, 
Kaisberget. Samåkning från Willys parkering 
10.00. Ledare: Peter Turander 076-671 08 19 och 
Bengt Oldhammer

28/8 SÄTER Bispbergs klack. Samling vid Gruv-
planen kl. 10.00. Info: Karin K 070-280 96 30

ORSA Slåttergille på tio ängar
3/7 Grafskänget Skattungbyn
6/7 Lundins äng i Stenberg
10/7 Brändan Åberga
13/7 Frisks äng Bjus
17/7 Knutar Einars äng Lindänget
20/7 Knutargården Hansjö
24/7 Hällbergs fäbodar
27/7 Wests äng Kallmora
31/8 Ängens dag i Ljotheds fäbodar
3/8 Hackgården Nederberga
7/8 Grafskänget Skattungbyn
Slåttern börjar kl 08.00 alla dagar. Vi håller på 
fyra timmar. Vi bjuds på fin gemenskap samt 
frukost kl 9.30 varje slåtterdag, Du är välkom-
men även om du inte kan komma exakt på 
klockslaget! Ledare: Roland Öjeskog, 070-245 53 
75 och Håkan Rundström 070-665 13 85



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

5/6 SÖDERHAMN Naturnatten. Samling vid Ålsjö-
parkeringen kl 21. Vi startar med lite fågelskåd-
ning vid Ålsjön och åker sedan vidare. Ev avslut-
ning med nattskärror i tallskogen en bit söder 
om Ålsjön. Varma kläder och ordentligt med fika. 
Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32, Hans 
Berggren 073-059 03 63

5/6 LJUSDAL Naturnatten: nattfåglarnas läten, 
under ledning av Tony Persson, 070-534 19 96. 
Samling vid parkeringen nedanför Ljusdals kyrka 
kl 22.00, för bilfärd till lämpliga platser. Medtag 
eget fika och varma kläder.

5/6 SANDVIKEN Naturnatta Västerhällarna. Sam-
ling vid Järbo IP kl. 18. Ca 2½ km promenad längs 
en bred stig. Ta med matsäck! Ingen eldning. Vi 
går tillbaka vid 21-tiden Anmälan till delinlotta@
gmail.com, 073-069 66 44 för max 8 pers/grupp.  

13/6 NORDANSTIG De vilda blommornas dag 
Gränsfors. Samling vid Yxsmedjan 10.00. 

13/6 HANEBO Utflykt till Björnbettet Björnbettet 
är en naturskog och nyckelbiotop efter Hammars-
bovägen. Vi träffas vid ICA-parkeringen kl. 09. 
Glöm inte fikat! Kent 070-350 19 92

4/7 NORDANSTIG Slåtter i Rigberg 

8/7 OCKELBO Slåtterdag vid eko-torget https://
eko-torget.nu/evenemang-2021.html

9/7 OCKELBO Slåtterkurs (knacklie) i samarbete 
med Länsstyrelsen på Wij trädgårdar i Ockelbo. 
http://www.liemats.se/kurser

Juli/aug OCKELBO Ev. kommer utställningen 
Drivande skog till Wij Trädgårdar och i samband 
med det ordnas isåfall ett Skogstorg. Den danska 
konstnären Pia Rönicke har rört sig i det förän-
derliga skogslandskapet runt Ockelbo. Skogen är 
något som vi gör tillsammans; en livsavgörande 
förhandling, trängd mellan olika behov, intressen 
och tolkningsföreträden. Så, vad gör vi av skogen? 
http://www.gavlekonstcentrum.se/

Juli/augusti SANDVIKEN Växtplats för ryl när 
den blommar. Info: Laila Bissman 0730-60 16 49.

29/8 GAGNEF Tansvägga naturreservat. Samling 
vid Dalviks kvarn, Djurås kl 9 eller Rhodos, Mock-
fjärd 9.10. Tansvägga ligger drygt 1 mil söder om 
Mockfjärd och söder om sjön Tansen på gränsen 
mot Ludvika kommun. Vi ställer bilarna i Söd-
ra Tansbuan och vandrar en slinga på ca 7 km. 
Sommaren 2020 brann det i reservatet efter ett 
blixtnedslag. Kontaktperson: Pelle Florell 070-328 
23 83.

5/9 VÄSTERBERSLAGEN Båtutflykt till öarna 
Nyckelön och Sollen i Barken, Smedjebackens 
kommun. Upplysningar Monika Utter 070-58 13 
460

5/9 ORSA Svamputflykt med Ewa och Leif. Vi 
plockar svamp och lär oss några. Samåkning från 
Willys parkering kl 10.00. Tag med svampkorg, 
kniv. Ledare: Ewa och Leif Andersson 0250-41721.

Heldag sept ORSA Ringmärkarmorgon. Lindäng-
ets naturreservat vid fågelplattformen.
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

11/9 ORSA Hemkonservering. Hur tillvaratar vi 
grönsaker vid en kris?  
Tid och plats, se kommande annons.

12/9 GAGNEF Närsbergets naturreservat, Da-
la-Floda Dalviks kvarn, Djurås kl 9 eller Rhodos 
Mockfjärd 9.10 och ICA Dala-Floda 9.20. Reser-
vatet norr om Dala-Floda öster om Mosselbuan 
är delvis blockigt med stark naturskogskaraktär. 
I norra delen av reservatet finns en ca 2 km lång 
stig från vägen upp till Nastutjärn. Kontaktper-
son: Pelle Florell 070-328 23 83.
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5/6 Naturnatten

13/6 De Vilda Blommornas Dag

14/6 Nya rikswebben lanseras www.naturskydds-
foreningen.se

Aug/sept Nationell kampanj "Eko för framtiden" 
för svensk och ekologisk mat - svekologiskt.

11 sept (prel) Upptaktsworkshop inför valet 2022 
med fokus på fossilfritt och skog.

7/8 SÖDERHAMN Utflykt till fin fäbod i Älgnäs. 
Carin Gisslén-Scönning bjuder in till sin fäbod i 
Älgnäs för att hjälpa till med krattning av slagen 
växtlighet. Slagning står hon själv för. Fäboden 
ligger vackert vid Tönnångersjön. En och annan 
rar växt kan hittas på området. Medtag fika och 
kratta. Kl 10 vid fäboden alt. gemensam samling 
vid Resecentrum i Söderhamn kl 9:30, övre par-
keringen. Anmälan till Carin 070-398 37 83 eller 
Christina Åström 070-202 47 32. 

14/8 GÄVLE Slåtter på Storåkersbacken. Efter 
sommaren är det dags för slåtter. Ta gärna med 
egen lie och fika. Vi umgås och sköter ängen för 
att behålla det öppna landskapet. Kom och upp-
lev en riktig slåtter! Vi arbetar naturligtvis med 
avstånd! För mer information: Per-Olof Erickson 
073-035 85 42. Kl. 10 - 15. Samling vid Konserthu-
set kl. 09.30. 

15/8 NORDANSTIG Slåtter i Rigberg

28/8 LJUSDAL Guidad exkursion i utvidgade 
Törnbergets naturreservat, Ängratörn, under led-
ning av Jan Hedman, f d kommunekolog. Samling 
vid Lassekrogs rastplats kl 10. Oömma kläder och 
stövlar anbefalles. Ta med eget fika.

Natursnokarna i Falun

12/9 Höstens träffar startar med tema ”Småkryp”. Vi letar efter de allra minsta djuren. 
Sedan tittar vi efter vilken art det är, räknar ben och antenner, innan vi gör en fin tavla 
och ritar av krypet. Vi släpper förstås ut dem igen när vi är klara. Humlan bjuder nog på 
blåbärskaka i år också.

Vi hoppas att Coronan har lättat till september så vi kan köra som vanligt, men håll för 
säkerhets skull ett öga på vår hemsida ifall det blir ändringar.

Vi ses på ängen ovanför P till Rottneby Naturreservat kl. 10.00 och håller på till kl. 12.00. 
Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-681 19 49.

5/9 SÖDERHAMN Svamputflykt. Samling kl 10 på 
Resecentrum övre långtidsparkeringen. Ta med 
svampkorg och matsäck För information ring 
Christina Åström tel 070-202 47 32 eller Hans 
Berggren tel 073-059 03 63.

14/9 LJUSDAL Offentlig hearing om vindkraft, 
Ramsjö, i samarrangemang med Ramsjö bygde-
råd och Naturskyddsföreningen riks. Kristina 
Östman, energihandläggare vid Naturskyddsför-
eningen, introducerar den nya vindkraftsboken. 
Samtal och debatt med inbjudna företrädare för 
kommunens politiska partier, bygderåd, allmän-
het. Kretsen bjuder på fika. Ramsjö skola, kl 13.


