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14 feb Söderhamn, 22 feb Bollnäs
23 feb Siljansnäs, 24 feb Falun 

Hör Martin Falklind berätta om arbetet bakom 
kulisserna, se klipp du inte fick se på TV samt 
få och ge tips om hur vi tillsammans kan skapa 
hållbara vattenmiljöer. Arr: Studiefrämjandet och 
Sportfiskarna. 

Se den fantastiska skildringen av världen under 
vattenytan på https://www.svtplay.se/fiskar-
nas-rike

Omprövning av vattenkraft

24 feb kl 18.30 digitalt

Sveriges över 2000 vattenkraftverk ska förses 
med moderna miljövillkor med start 2022. Det är 
jätteviktigt att Naturskyddsföreningen finns med 
i processen och tycker till. 

Mia Svedäng, sakkunnig vatten på rikskansliet, 
håller i en digital träff om hur du kan medverka 
och påverka i samband med omprövningarna. 

Anmälan via https://shorturl.at/nJMP1 senast 22 
februari.

Lär dig lägga in arter i Artportalen
3 mars kl 18.30, digitalt
Många skogsaktiva vittnar om vikten av att 
rapportera in arter till Artportalen. Det kan räcka 
med ett enda fynd för att myndigheterna ska haja 
till. Fokus på hur man rapporterar direkt in i Art-
portalen i fält via https://rapportera.artfakta.se/  

Kursledaren Erland Lindblad delar även med sig 
av exempel på hur man kan skriva till myndig-
heter och domstolar för att skydda skogar från 
avverkning. Anmälan via https://bit.ly/3e4VtJa 
senast 1 mars.

Föreläsning med Sebastian Kirppu

7 april kl 18, troligen digitalt

Naturens rättigheter och biologisk mångfald 
i Sverige. Föreläsning med Sebastian Kirppu, 
inventerare och talesperson för Naturskogen och 
dess invånare.

Kostnadsfritt. Ett samarrangemang mellan Dis-
krimineringsbyrån Gävleborg och Naturskydds-
föreningen Gävleborg.

Anmälan till johan.lindman@sensus.se senast 
den 5/4.



Löpa varg 

Kerstin Ekman

"Då kom han ut. Han gjor-
de det med en självklarhet 
som var lätt att begripa; 
den här världen var ju 
hans. Han kom fram ur 
skogen lite längre bort än 
där skidspåret gick. Han 
ställde sig i myrkanten 
mellan en enbuske och 
en förkrympt tall. Han såg 
uppmärksamt ut över my-
rens lilla snövidd, vände på huvudet så att jag såg 
profilen med den ädla nosen, den branta pannan 
och öronen som stod opp."

Ulf Norrstig, pensionerad jägmästare, är den som 
berättar i Kerstin Ekmans täta historia om en 
mans förändrade relation till jakten och skogen, 
till minnena och det egna åldrandet…

Nytt År och Nytt Jobb!

Under första halvan av 2022 har jag fått äran att 
arbeta som tillfällig verksamhetsutvecklare vid 
Gävle-Dala regionkansli (en arvoderad sådan för 
att kunna fortsätta axla rollen som länsordföran-
de). Det ska bli så roligt och när ni läser detta har 
jag förhoppningsvis redan hunnit bli lite varm i 
kläderna.

Bakgrunden till detta upplägg är att stödet från 
riksföreningen till regionkanslierna har utökats, 
vilket möjliggör nya satsningar. Det hade själv-
klart underlättat om pandemin hade släppt sitt 
grepp om oss, men problem är till för att lösas. 
:-) Vi vet nu vad som är möjligt även under svåra 
förhållanden och kan med värme se tillbaka på 
hösten/vintern 2021 då vi under en begränsad tid 
fick chansen att mötas. 

Länsordförandekonferensen i Örebro och Gävle-
borgs kretsordförandeträff i Söderhamn gav ny 
energi. Att få höra om allt innovativt och posi-
tivt som sker ute i kretsarna gör en ödmjuk som 
länsordförande. Det gör också att jag verkligen 
vill underlätta det ideella arbetet och få en dju-
pare förståelse för vad som behövs för att det ska 
kunna fortsätta spira. En av de arbetsuppgifter 
jag kommer att ha som tillfällig verksamhetsut-
vecklare är därför att genomföra en behovsana-
lys för vår region, Gävle-Dala. Spännande!

År 2022 är ett valår och det kommer att märkas 
även inom vår verksamhet. Vi hoppas på att det 
blir ett grönt valår. Med tanke på att det råder 
klimatkris och att den sjätte massutrotningen 
knackar på dörren borde egentligen inget annat 
vara möjligt kan en tycka. Att komma med dome-
dagsprofetior och skam- och skuldbeläggande 
gynnar dock inte miljörörelsens sak. Studiecirk-
lar i klimatpsykologi känns som ett ypperligt sätt 
att tänka nytt och det händer i vår region!

Med hopp om ett friskt 2022 där 
miljö- och naturvårdsarbete når 
nya höjder!

/Jenny Olsson
Ordförande Naturskyddsfören-
ingen Gävleborg
Tillfällig verksamhetsutvecklare 
Gävle-Dala regionkansli

Naturen vi ärvde, från tyst vår till het sommar

Henrik Ekman

Med en stark kärlek till 
naturen som utgångspunkt 
har Henrik Ekman bevakat 
miljöområdet i snart ett 
halvt sekel. Många miljöpro-
blem har lyckligtvis fått sin 
lösning, men samtidigt har 
nya hela tiden dykt upp, mer 
komplexa globala och svåra-
re att lösa.

Idag går sjöarna åter att bada i. Luften är frisk att 
andas. Miljögifternas offer har kommit tillbaka 
– havsörnen, gråsälen, uttern. Försurningen som 
hotade livet i många sjöar är under kontroll. Sam-
tidigt fortsätter dock  jordbruk och skogsbruk att 
utarma den biologiska mångfalden världen över. 
Och i slutet av den miljöresa som boken skildrar 
har klimatet blivit vår tids ödesfråga.

Rolig kuriosa är att Henrik i positiva ordalag 
nämner Naturskyddsföreningen Dalarnas bok 
”Skogslandskap farväl” och redaktören Bengt 
Oldhammer i Orsa.



Byt till eko – Rädda bina

Temat för Miljövänliga Veckan, vecka 40, de 
närmaste åren är ekologisk mat. Även Operation: 
Rädda Bina kommer ha ekologisk mat i fokus.

- Nu är det hög tid att 
åter ta strid för eko-
logisk mat så den når 
ut till nya och gamla 
kunder, säger kampanj-
ledaren Karin Kruse. 

Fokus kommer vara på 
svenska ekovaror och 
huvudaktivitet är ”Eko- 
frukost”. 

Alla är välkomna till nationell upptakt 12-13 mars 
på Tollare Folkhögskola, se www.naturskyddsfo-
reningen.se Kontakt: karin.kruse@naturskyddsfo-
reningen.se 0707-612 682.

Klädbytardagen

26 mars

Den nordiska klädbytardagen går av stapeln om 
restriktionerna tillåter det. Byt plagg helt gratis. 
Ett alternativ är vandrande klädväskor som Vox-
nadalens krets provat. 

Earth Hour 

26 mars kl 20.30-21.30

Det började som en enkel symbolhandling men 
idag är det världens största klimatmanifesta-
tion med miljontals deltagare över hela jorden. 
Den symboliska nedsläckningen finns kvar, men 
Earth Hour har blivit mycket mer än så. https://
www.wwf.se/earth-hour/

Lär dig GPS-programmet QGIS

17 feb kl 18.30, digitalt

Kursen vänder sig till dig som vill börja använda 
Qgis. Bonnie Nilzon går igenom grunderna. Lägga 
in en bakgrundskarta, lägga till befintliga lager 
och rita ut ett eget lager är några saker som du 
kommer att lära dig. GIS-programmet kan använ-
das för att presentera information geografiskt och 
är användbart vid inventering av skogar t ex. 

Anmälan senast 15 februari via https://shorturl.at/
sDNS5

Skogsträff Gävleborg

5 feb kl 10-15, Bollnäs

• Skydd av skog 
i Gävleborg – 
vad är på gång? 
Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen

• Redovisning av 
inventeringar i 
Gävleborg 2019-2021, Naturcentrum

• Sveaskogs dubbla bokföring av skyddad natur
• Stjärnsunds skogsgrupp berättar hur de jobbar
• Vad vill Skogsgruppen Gävleborg göra 2022? 

Anmälan senast 25 jan via https://shorturl.at/
coCL1. För ev. återbudsplats, ring 070-273 91 55. 

Läs referat på Naturskyddsföreningen Gävleborgs 
webb.

Världens längsta blomsteräng

I projektet Världens längsta blomsteräng ska 
vägkanter till såväl cykelbanor som bilvägar bli 
till paradis för biologisk mångfald. Naturskydds-
föreningen vill utföra arbetet i hela landet till-
sammans  med privatpersoner, vägföreningar och 
våra medlemmar. Välkommen att delta!
Gävleborg/Dalarna och Skåne är pilotlän och två 
koordinatorer på 50% var har anställts. 

Fortsätt mötas i naturen 

Projektet som 
löpte under 
Friluftslivets År 
är slut, men vi 
hoppas på fler 
kompismöten 
mellan ovana 
och vana i na-
turen lång tid 
framöver. 

Lägg gärna in bilder och texter på Facebookgrup-
pen ”Friluftskompis Dalarna”.



Konferens: Vindkraft på rätt ställe

Ledorden för Sveriges framtida energisystem är: 
effektivisering, elektrifiering, fossilfritt, förnybart 
och flexibelt.  

- Elbehovet kommer att öka, inledde Kristina Öst-
man, energisakkunnig på Naturskyddsförening-
en. Det är obalans i produktion och konsumtion 
av el i Sverige. Vi behöver bygga ut vindkraften 
från norr till söder, till havs och på land.  

- Försvarsmakten är ett hinder för utbyggnaden, 
men det har kunnat lösas i andra länder. Det 
kommunala vetot är ett annat hinder. Vindkraft 
ska inte byggas i skyddade områden eller i områ-
den med höga naturvärden. Vindkraft kan även 
göra nytta för den biologiska mångfalden, t ex vid 
havsbaserad vindkraft.  

Sant eller falskt om vindkraft: 
• Vindkraftskyrkogårdar – falskt. För att få till-

stånd krävs säkerhet för att nedmontera och 
återställa mark. 

• Sprider mikroplast – sant, men mycket lite. 
500 kg från all vindkraft, jmf 8000 ton från 
vägtrafik. 

• Kan skada fåglar, fiskar, däggdjur allvarligt – 
sant. Kan dock hanteras med bra lokalisering, 
köra i ”bat-mode” när fladdermössen är som 
mest aktiva, måla rotorbladen etc. 

• Infraljud gör människor sjuka – falskt. Däre-
mot kan andra ljud vara störande. 

• Har ingen klimatnytta – falskt! Möjliggör elek-
trifiering och export till länder med fossil el. 

Magnus Westbergh, länsstyrelsen Gävleborg, be-
rättade om vindkraftsplanerna i länet. Se film på 
vår Youtube-kanal och www.vindbrukskollen.se 
Andra inslag och länkar: 
Kajsa Olsson, forskare Vindval, Naturvårdsverket 
www.naturvardsverket.se/vindval
Jobb, affärer och annan lokal nytta i vindkraftens 
spår Christer Andersson, Vindkraftcentrum  
https://www.vindkraftcentrum.se/
Ägande, nyttjande, makt och samrådets betydelse 
Jenny Breslin, projektledare I Med och Motvind, 
https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/
kampanjer/i-med-och-motvind/ 

Se hela dokumentationen på Gävleborgs webb. 

Kallelse länsstämmor

Välkommen till Naturskyddsföreningen Dalarnas 
och Gävleborgs länsstämmor/årsmöten. Här kan 
du höra vad som har hänt inom föreningen 2021 
och vara med och påverka vad som ska hända 
framöver. 

Alla är välkomna!

Varje krets får utse 4 ombud med rätt att rösta, 
förutom Falun och Gävle som får utse 5 ombud.

Länsstämma Dalarna – kungsörn & skidlegend 
3 april kl 9.30-15, Sixten Jernbergs museum,
Limedsforsen, Malung-Sälen
Efter stämman rundvandring i muséet och bildfö-
redrag om kungsörn av Börje Dahlén. Malung-Sä-
lens krets står för fika. Lunch betalar du själv eller 
din krets/lokalförening.

Anmälan via https://tinyurl.com/5yw5yah8 
senast 20 mars.

Länsstämma Gävleborg – val & framtidsstrategi
10 eller 24 april kl 10, troligen digitalt
I skrivande stund är datumet inte klart då det 
beror på när rikskansliet kan medverka och prata 
om valet och framtidsstrategin. Vår första önskan 
är 10 april. Håll utkik på Naturskyddsföreningen 
Gävleborgs hemsida.

Anmälan via https://tinyurl.com/2u6pczjw 
senast en vecka innan.

Lämna förslag
Vill du lämna förslag, s k motioner till länsstäm-
morna ska de vara kansliet tillhanda senast 28 
februari, men gärna tidigare. Ge gärna förslag till 
natur- och miljöpristagare också. Maila till kansli.
gavledala@naturskyddsforeningen.se ring 070-
273 91 55 eller skicka till Strandg. 10, 792 30 Mora. 

Kampen för gammelskogarna fortsätter

Naturskyddsföreningen Dalarna har med hjälp av 
skogsaktiva gjort flera överklaganden, FSC-klago-
mål och polisanmälningar för bland annat av-
verkning av boträd, dikning och artskyddsbrott. 



Kretsträff Gävleborg

Många tips, idéer 
och tankar för 
framtiden de-
lades. Vi fick 
en härlig dag 
tillsammans på 
Växhuset med 
massor av in-
spiration från 
kretsarnas breda 
verksamhet. Här är några exempel: 

• Hofors-Torsåker fokuserar på gröna frågor 
som restaurering av den välbesökta fågelsjön 
Bysjön och seminarieserie om skogen

• Voxnadalen drömmer om ett Fixotek och har 
en egen Youtube-kanal om bl a matsvinn

• Bollnäs restaurerar tillsammans med kommu-
nen en våtmark i ett stort LONA-projekt

• Söderhamn planerar firande av Ålsjöstugan 
och samarbetar med fågelklubben och Hem-
bygdsföreningen

• Gävle fokuserar på valet, planerar seminarie-
serie med Omställning Gävle och ska starta 
Natursnokarna igen

• Ljusdal brinner för att påverka inom skog, 
vindkraft, kommunens miljö- och klimatplan 
och har fått en jättebra nystart 

• Nordanstig satsar på slåtter, håller efter Kust-
leden och ordnar årligen fantastiska ugg-
lekvällar för alla elever i åk 4

• Sandviken har en livskraftig skogsgrupp,  
startar nu en klimatgrupp och mycket mera.

Hjälp till på rikskonferensen

Massor av hängivna medlemmar kommer till Moraparken på Natur-
skyddsföreningens nationella skogskonferens 13 maj och rikskonfe-
rens 14-15 maj. Sprid inbjudan så att vi blir många deltagare!

Vi planerar för fina utflykter, spännande studiebesök, vackra bildspel, 
skogs/klimat-manifestation, utställning, skojiga barnaktiviteter, cykel-
inspiration och mycket mera. Alla är välkomna!

Vi behöver vara många som hjälps åt med arrangemanget. Här kan du 
anmäla vad du vill hjälpa till med: https://shorturl.at/uJMY7 eller ring 070-273 91 55, Lillian.

Mer info kommer. https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/rikskonfe-
rens-2022-mora-2022-05-13/

Skogsträff i Stjärnsund
 

Philipp Weiss från Stjärnsunds skogsgrupp berät-
tade entusiastiskt om deras systematiska arbete 
för att skydda skogar omkring byn. 

- Vårt mål är att bevara samtliga naturskogar ge-
nom akuta och förebyggande inventeringar. Hit-
tills har vi hittat över 800 exemplar av knärot och 
bidragit till att hindra avverkning av flera skogar. 

Vi ser flera utmaningar:
• Över 90% av avverkningsanmälningarna på 

privat mark uppnår inte minimikraven i lag-
stiftningen. 

• Vi ideella gör Skogsstyrelsens jobb.
• Omvänd naturvårdsgallring. Bolagen hugger 

ut naturvärden som gallring, vilket inte kräver 
anmälan, och sen kan de avverkningsanmäla 
utan ”besvärande” naturvärden.

• Bristfälliga kontrollmekanismer. Inga förebyg-
gande verktyg finns, utan bara polisanmälan 
efteråt. 

• Hot och trakasserier

Gruppen har knappt 50 medlemmar - 10% av 
Stjärnsunds befolkning! Se Facebook ”Stjärn-
sunds skogsgrupp”

Lars-Erik Nilsson berättade om skogsgruppen 
”Gyllbergens Skogsrike” i Gagnef, Borlänge och 
Ludvika. De har tagit fram en fin rapport efter 
minst 1000 timmar ideellt arbete!

Skogsgrupper finns också i Orsa, Falun och Säter.



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

jan/febr FALUN Studiecirkel utifrån boken "Mid-
dagskompassen -kokboken för dig, klimatet och 
planeten". Start jan/febr 2022 i Falun. Mer info 
kommer på hemsidan.

Vintern/Våren FALUN Aktiviteter i anslutning till 
valet i sept. 2022, start under vintern/våren. Vi 
kommer att ha fokus på Valet 2022! Mer info se 
hemsidan

22/2 MORA Årsmöte med gofika. Mora Bibliotek & 
Kulturhus kl 18.30. Gustaf 070-764 55 22.

9/3 VÄSTERBERGSLAGEN Årsmöte Fysiskt eller 
digitalt meddelas senare, men det lutar åt digitalt. 
Monika 070 58 13 460.

15/3 GAGNEF Årsmöte Gagnefsbyns bystuga 
Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna 
blir det bildvisning och fika. Kontaktperson: Pelle 
Florell 0703-282 383. 

20/3 GAGNEF Vårsöndag i Gråbuan Samling kl 
9.00 Dalviks kvarn, Djurås. Eller Rhodos, Mock-
fjärd 9.10. Vi besöker den stora fäboden Gråbuan 
norr om Mockfjärd. Flera stugägare brukar ut-
fodra övervintrande småfåglar. Vi vandrar runt i 
fäboden om snöförhållandena medger, tittar och 
lyssnar på mesar och hackspettar. Kontaktper-
son: Pelle Florell 0703-282 383. 

22/3 RÄTTVIK Årsmöte på Församlingshemmet.
Diskussion om alla utbyggnadsplaner för vind-
kraft i Rättvik.

24/3 FALUN Årsmöte. Se https://falun.natur-
skyddsforeningen.se/

26/3 MORA Klädbytardagen Mora Folkhögskola 
kl 11-14. Inlämning även 24 och 25 mars kl 16-18. 
Max 10 kuponger. Fika. Kontakt: Berit Zetterqvist 
070-646 89 67.

28/3 BORLÄNGE Årsmöte kl 18 i Gammelgården, 
Borlänge

3/4 GAGNEF Vårfågelspaning ICA Gagnefshallen 
kl 9.00. Det är lika härligt varje vår när vårfåglar-

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

na kommer tillbaka. Vart vi åker denna morgon 
beror hur långt våren kommit och dagens väder.  
Kontaktperson: Åke Tidigs 076-824 73 29.
 

3/4 Länsstämma Dalarna. Se artikel i detta blad.

5/4 MORA Meningen med landet Föreläsning av 
David Jonstad kl 18 på Mora bibliotek & Kultur-
hus. Samarr. med Siljansbygdens Trädgårdssäll-
skap och Naturskyddsföreningen Orsa.

GÄVLE Naturvandringar på torsdagar udda veckor 
kl 10. Anmälan och mer info: P-O Erickson 0730 
35 85 42 perolof.erickson@gmail.com

30/1 GÄVLE Natursnokarna i Gävle startar med 
sin första träff, tema "spår". Därefter fortsatta 
träffar på förmiddagen sista söndagen i månaden. 
Se mer information på Facebook Natursnokar i 
Gävle och Naturskyddsföreningen Gävles hem-
sida. Kontaktperson: Åsa Larsson: asa.l.larsson@
gmail.com.

5/2 Skogsträff Gävleborg. Se artikel i detta blad.

Mars SÖDERHAMN Vi tipsar om ugglekväll med 
fågelklubben. Fågelklubben i Söderhamn brukar 
bjuda in till utflykt för att lyssna på ugglornas  
magiska  rop. Följ med! Man kan ha tur att få höra 
berguven och kattugglan ropa. För mer informa-
tion se: http://www.silvertarna.se/program.html

GÄVLE Seminarieserie i samarbete med Omställ-
ning Gävle "Omställningens tid är nu"  

17/2 Sven Hillert: Religionens roll i omställningen

10/3 Pella Thiel: En ny berättelse 

6/4 Gunnar Rundgren: Ett hållbart livsmedelssys-
tem

Alla kvällar kl 18 på Silvanum.Titta på Facebook 
för eventuella ändringar.



8/3 HOFORS-TORSÅKER Kretsstämma i Björk-
hagsskolan, Hofors kl. 19. Efter stämman ca. 19.30 
föredrag med bildvisning. Än har vi inte bestämt 
vad det ska handla om. Se kretsprogrammet.

15/3 VOXNADALEN Årsmöte på Godtemplargår-
den i Alfta kl 18.30. Filmvisning av Göran Emerius 
"Strövtåg i Voxnadalens natur under ett år". Fika!

16/3 GÄVLE Årsmöte kl 18 på Studiefrämjandet. 

18/3 VOXNADALEN Ugglekväll. Samling vid Norra 
torget i Edsbyn kl 20. Hans Jonsson, 070 367 27 09

18/3 NORDANSTIG kl. 19.00. Ugglevandring för 
allmänheten. Samling ICA Starks Harmånger.

23/3 SÖDERHAMN Årsmöte på Studiefrämjandet 
kl 18.30. Fika och bildvisning med Anita Östlund. 
Alla är välkomna! Christina 070-202 47 32.

26/3 VOXNADALEN Klädbytardag i Edsbyn.  
Jennie 070 191 21 11. Fråga gärna efter nyhetsbre-
vet som skickas ut via mejl. jennie.forsblom@
helsingenet.com

27/3 LJUSDAL Kretsstämma på Condis Bar & Kök, 
Järvsö. Föranmälan senast 24/3: nortunagard@
gmail.com

27/3 BOLLNÄS Årsmöte på Studiefrämjandet, 
Vågg. 9 kl 18.

7/4 GÄVLEBORG Naturens rättigheter och biolo-
gisk mångfald i Sverige. Digital föreläsning med 
Sebastian Kirppu, inventerare och talesperson för 
Naturskogen och dess invånare, kl 18.  
Om restriktionerna tillåter kommer föreläsningen 
även att ske fysiskt på en ort i Gävleborg, som en 
hybridföreläsning som också webbsänds.  
Kostnadsfritt. Ett samarrangemang mellan Dis-
krimineringsbyrån Gävleborg och Naturskydds-
föreningen Gävleborg. Anmälan till johan.lind-
man@sensus.se senast den 5/4.

9/4 SÖDERHAMN Vandring runt Ormberg i Trönö. 
Vandringen går genom gammal tallskog med över 
250 år gamla tallar. Vi hälsar på  en tall som är 
konstaterat minst 375 år gammal. Har vi tur kan 
vi se den  rödlistade vedsvampen Vintertagging, 
som indikerar höga biologiska värden i  skogen. 
Vi går på en stig över själva berget bestående av 
hällmarker och följer en  skogsbilväg tillbaka till 
bilarna. Sträckan är 6-6,5 km. Guide på turen är 
Alf Pallin. Samling kl. 10  Trönö centrum, mitt 
emot kyrkan. Kontakt: Christina Åström 070-202 
47 32 eller Alf Pallin 070-247 44 20.

Prel 10/4 Länsstämma Gävleborg, se artikel i detta 
blad.

Våren SÖDERHAMN Öppet vid Ålsjön våren 2022. 
Vi kommer att försöka ha öppet i Ålsjöstugan 
vissa helger under våren i samarbete med Fågel-
klubben. Det kan bli först när det går att ta sig 
från E4-parkeringen till stugan. Vi har dessutom 
planer att försöka göra en utställning i den nyas-
te stugan med foton från Ålsjön. Dela med dig av 
och foton och gärna en berättelse om bilden och 
upplevelsen till Christina Åström, 070-202 47 32 
eller till soderhamn@naturskyddsforeningen.se  

Kolla våra filmer på Youtube

Sök på Naturskyddsföreningen Gävleborg resp. 
Dalarna. Där hittar du bland annat föreläsningar 
om vindkraftsplaner i Gävleborg, klimatflyktingar 
och klimatpsykologi.

Biodriv Mitt gasar på

På www.biodrivmitt.se kan du läsa referat från 
drivmedelskonventen, få tips om träffar och läsa 
nyheter om biogas, vätgasmackar m.m.

Fler familjemedlemmar, tack! 

På den här länken kan du skriva in din familjs 
uppgifter: 

https://www.naturskyddsforeningen.se/ 
komplettera/

Ingen vargjakt i Prästskogsreviret

Tack vare Viltvårdsgruppens och andra natur-
vårdsorganisationers enträgna överklaganden 
blev det en liten delseger. Licensjakten i Präst-
skogsreviret underkändes av domstol och ställ-
des in. Licensjakten i Gullsjön överklagade Vil-
tvårdsgruppen till Högsta Förvaltningsdomstolen.



Ansvarig utgivare: Jenny Olsson, jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se 
Redaktör: Lillian, 070-273 91 55, layout, Bitte
Bidra med material till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 
Utgivningsplan:

Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, vårt studieförbund.

Manusstopp 1 mars 25 april 12 aug 21 okt

Utgivning 8 april 3 juni 16 sept 25 nov

Med stöd från:

Natursnokarna i Falun

13 februari – Tema: Spår av djur Vi letar efter olika spår efter de djur som är  
vakna på vintern. Fågelmataren behöver säkert fyllas på och så åker vi pulka 
eller bygger i snön. Vi bjuder på korv med bröd! Ta med egen dryck och pulka!

13 mars – Tema: Träd och knoppar Hur känner man igen träden när de inte har 
några blad? Vi lär känna Vasse Aspe, Violetta Al m.fl. och leker. Ta med eget fika!

Välkomna! Eva A, Eva B, Ulla, Vanja

Vi ses som vanligt 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.

Gemensamt kalendarium

9/2 Digital megaworkshop Fossilförbud 2030*

11/2 Webbinarium: Arrangera en paneldebatt och vässa modereringen*

14/2 Fiskarnas Rike turné, Söderhamn

16/2 Digital kampanjupptakt: Operation: Rädda Bina 2022*

17/2 Lär dig mer om QGIS. Se artikel i detta blad.

22-24/2 Fiskarnas Rike turné 22/2 Bollnäs, 23/2 Siljansnäs, 24/2 Falun 

23/2 Webbinarium Operation: Rädda Bina – hur har det gått?*             

24/2 Omprövning av vattenkraft. Se artikel i detta blad.

28/2–1/4 Kampanj Låt skogen leva ända fram till valet 11 september*

3/3 Lär dig rapportera till Artportalen. Se artikel i detta blad.

12–13/3 Riksupptakt Miljövänliga veckan Byt till eko och Operation: Rädda bina, Stockholm*

26/3 Klädbytardagen*

4/4–13/5 Kampanj Operation: Rädda bina*

7/4 Föreläsning med Sebastian Kirppu. Se artikel i detta blad. 

* = Se www.naturskyddsforeningen.se

 Kontakta din lokala val-
beredning eller styrelse!


