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Gävle-Dala Natur nyhetsbrev   
 

Kommande aktiviteter 

Allt sker förstås med hänsyn till restriktionerna. Fysiska träffar kan komma att bli 
digitala, men anmäl dig så får du mer info om evenemanget och håll utkik på webben. 

Fältbiologernas Riksårsmöte 
3-7 januari, Orsa 
Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation Fältbiologerna håller sitt 
årsmöte och en massa kringarrangemang på Orsaskolan. Är du under 25 år eller vill 
stödja? Bli medlem! https://www.faltbiologerna.se/evenemang/riksarsmote-ram-2022/ 
 
Klimatpsykologi studiecirkel 
4 januari kl.18.30 
Det går bra att hoppa in i den digitala 
studiecirkeln på nästa träff som hålls den 4 
januari via Zoom. Sedan varannan tisdag t o m 
mars. Anmälan till 
marianne.sellner@studieframjandet.se Hemläxan 
är att läsa s. 1-46 i boken Klimatpsykologi.  

Spåningsträff Miljöfestival i Gävle 
13 januari kl.17.00, Gasklocke-området alt. digitalt 
Studieförbunden i Gävle planerar en gemensam Miljöfestival 6-7 maj. Välkommen på 
mat, mingel och att spåna idéer med oss! Anmälan till 070-250 89 
67 carina.carlsson@studieframjandet.se senast 10 januari. 

Spårningskurs rovdjur 
13 januari + prel. 13 februari 
Teori med den tidigare rovdjursspåraren Mats Rapp på 
Naturum Dalarna i Siljansnäs 13 januari kl.18.30. Bara att 
dyka upp!  
Praktisk spårningskurs med Emil Nilsson, Rovdjurs-
föreningen, när förutsättningarna är de rätta. Vi börjar 
försöka den 13 februari. Anmäl dig senast 31 januari via 
https://shorturl.se/bduNU så får du mer information. 
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Starta en mat-studiecirkel 
I Gävle har några medlemmar startat en studiecirkel där de 
lagar mat tillsammans från grunden.. Läs mer på 
https://www.facebook.com/hmvgavleborg  

Falun planerar också en studiecirkel med utgångspunkt från 
Årets bok ”Middagskompassen”. Start jan/februari 2022. Mer 
information kommer på https://falun.naturskyddsforeningen.se   

Anmäl dig till någon av dessa cirklar eller starta en egen. Ett 
annat boktips är ”Växtbaserat: god och enkel mat för alla”. 

 

Kraftsamling inför valet  
23 januari kl 10-16, Församlingshemmet Rättvik  
 
Syftet med valkampanjen är att lyfta miljöfrågorna och föreningens förslag, höja 
partiernas miljöambitioner och guida väljare. Fokusfrågorna är klimat och skog. 
Välkommen på regional upptakt! 

 Vad gör riksföreningen inför valet 2022? 
 Vad vill vi göra regionalt och lokalt?  
 Hur kan vi trycka på kommunerna i natur- och 

miljöarbetet? 
 Verkstad - gör en enkät till politikerna i din 

kommun, skriv insändare m.m. 

Anmälan senast 9 januari via https://shorturl.at/cmAL9  

 
Läs mer på https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/val-
2022/ (kräver inloggning) 
 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/kraftsamling-infor-
valet-rattvik-2022-01-23/  
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Föreläsningsturné Fartrusiga 
25 januari Borlänge kl.19.00, Equemeniakyrkan 
26 januari Mora kl 18.00, Mora Kulturhus & Bibliotek 
27 januari kl 18.30 Digitalt via Zoom  

Björn Forsberg berättar om hur den Fossila Energin totalt 
revolutionerat människans mobilitet. Gett oss en fartfläktande 
värld, flyg kors och tvärs, miljarder motorfordon. Men av 
samma skäl också varför vår mobilitetskultur kommer bromsa 
in när vi nu av klimatskäl måste överge det fossila. 
 
FARTRUSIGA är den första bok på svenska som i klarspråk 
diskuterar följderna av att ställa om till ett fossilfritt 
transportsystem. Boken slår hål på de stora förhoppningarna 
kring biodrivmedel och elektrifiering av transporterna – men 
visar även hoppfullt på våra realistiska möjligheter! 

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/forelasningsturne-
fartrusiga-2022-01-27/  

Skogsträff 
5 februari, Bollnäs 

 Skydd av skog i Gävleborg – vad är på gång?  Petra Forsmark eller någon annan 
på enhet Natur på Länsstyrelsen Gävleborg och John Lindström, 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?  

Alf Pallin visar även trädsvampar. Anmälan senast 25 januari via 
https://shorturl.at/coCL1. 
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Lär dig GPS-programmet QGIS 
17 februari kl.18.30, digitalt 
Kursen vänder sig till dig som vill börja använda Qgis. Bonnie Nilzon går igenom 
grunderna. Hur du lägger in en bakgrundskarta, lägger till befintliga lager och ritar ut 
ett eget lager är några av de saker som du kommer att lära dig. GIS-programmet kan 
användas för att presentera information geografiskt och är användbart vid inventering 
av skogar t ex.  
 
Anmälan senast den 15 februari via https://shorturl.at/sDNS5 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/lar-dig-om-gps-
programmet-qgis-2022-02-17/  

Fiskarnas Rike turné 
14 februari Söderhamn, 22 februari Bollnäs 
23 februari Siljansnäs, 24 februari Falun  
Hör Martin Falklind berätta om arbetet bakom 
kulisserna, se klipp du inte fick se på TV och 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/fiskarnas-
rike 

Omprövning av vattenkraft 
24 februari 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 den 22 
februari. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-
dig/kalender/omprovning-av-vattenkraft-hur-kan-vi-paverka-2022-02-24/  
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Skriv en motion och ge förslag till miljöpristagare 
28 februari 
Vill du lämna förslag, s k motioner, till länsstämmorna ska de vara kansliet tillhanda 
senast den 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 Strandgatan 10, 792 30 Mora.  

I Dalarna hålls länsstämman 3 april och i Gävleborg prel. 10 april. 
 

Låt skogen leva! 
Riksföreningens skogskampanj startar 28 februari och håller på till valet. Håll koll i 
sociala medier. 
 

Lär dig lägga in arter i Artportalen 
3 mars kl.18.30 
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 
en rapporterar direkt in i Artportalen ute i fält via 
https://rapportera.artfakta.se/ Erland Lindblad kommer 
att berätta om detta liksom dela med sig av exempel på 
hur man kan skriva till myndigheter och domstolar för 
att skydda skogar från avverkning. 

Anmälan via https://bit.ly/3e4VtJa senast den 1 mars. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/lar-dig-rapportera-i-
artportalen-2022-03-03/  

 
Föreläsning med Sebastian Kirppu 
7 april kl.18.00 
 
Naturens rättigheter och biologisk mångfald i 
Sverige - Föreläsning med Sebastian Kirppu, 
inventerare och talesperson för Naturskogen och 
dess invånare. 
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Om restriktionerna tillåter kommer föreläsningen även att ske fysiskt på en ort i 
Gävleborg, som en hybridföreläsning som också webbsänds. Plats meddelas senare.  

Kostnadsfritt. Ett samarrangemang mellan Diskrimineringsbyrån Gävleborg och 
Naturskyddsföreningen Gävleborg. 
Anmälan till johan.lindman@sensus.se senast den 5 april. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/forelasning-med-
sebastian-kirppu-2022-04-07/ 
 

Hjälp till på rikskonferensen i Mora 
Naturskyddsföreningens rikskonferens hålls i Mora 14-15 maj. Ca 300 deltagare 
förväntas delta. Den 13 maj anordnas en nationell skogskonferens, även den på 
Moraparken. Boka in i din kalender redan nu. Sprid gärna så att vi blir många deltagare! 

Vi behöver vara många som hjälps åt! Här kan du anmäla vad du vill hjälpa till med 
https://shorturl.at/uJMY7  

Sophie Nordström, som håller i rikskonferensen på rikskansliet, planerar att komma 
upp till Mora i slutet av januari/början av februari. Mer info kommer. 

 
Förstärkning på kansliet 
Under första halvan av 2022 kommer Jenny Olsson att 
arbeta som tillfällig verksamhetsutvecklare vid Gävle-
Dala regionkansli.  
 
Jenny har tidigare bland annat arbetat som samordnare 
för Naturskyddsföreningens nationella skogsnätverk, i 
projekt Vitryggig hackspett och på Naturum 
Färnebofjärden i Gysinge.  

Hon kommer att vara arvoderad för att kunna fortsätta 
vara länsordförande i Gävleborg. Välkommen!  
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Artiklar 
Ingen vargjakt i Prästskogsreviret 

Naturskyddsföreningen Gävleborgs överklagande https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2021/11/04/overklagan-licensjakt-varg-2022/ 
hörsammades delvis. Prästskogsreviret undantogs från vargjakt. Länsstyrelsen 
överklagade avslaget, men fick avslag på det. En liten delseger för oss. 

 
Reservation mot jakt på lodjur 

Naturvården reserverade sig mot beslutet om lodjursjakt i Dalarna. 

 
Replik artikel om skogsbruk 

https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2021/11/15/replik-skogsbruk/ 

 
Hitta ut finalist i ”Årets naturvägledning” 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2021/11/15/finalist-i-arets-naturvagledning-
hitta-ut-med-naturkul/  

 
Säter söker ny ordförande 

Tipsa gärna Lena 070-732 42 70 om kandidater till posten som ny kretsordförande. 

Filmtips: 
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Rapporter 
Digital föreläsning Folkhälsa och miljö 
Föreläsning Folkhälsa och miljö – Naturskyddsföreningen Dalarna  

Digital föreläsning Klimatflyktingar 
Ur askan – om klimatflyktingar – Naturskyddsföreningen Dalarna  
 
Drivmedelskonvent 
Gävle-Dala drivmedelskonvent, fordon & förnybart  
 
Konferens: Vindkraft på rätt ställe 
Dokumentation konferens ”Vindkraft på rätt ställe”  

Klimatpsykologi 
Inspelad föreläsning Klimatpsykologi 
Studiefrämjandet har tagit fram planer för studiecirklar. Läs mer på 
https://www.studieframjandet.se/klimatpsykologi/ Där finns även en annan variant av 
föreläsningen.  

Friluftskompis Dalarna 
Friluftskompis Dalarna: fortsätt mötas & dela på 
FB – Naturskyddsföreningen Dalarna  

Under 2022 hoppas vi på flera kompismöten i 
naturen och inlägg på Facebookgruppen 
Friluftskompis Dalarna. 
 

 

Kretsaktiviteter 
15/1 BORLÄNGE Världens farligaste djur - människan. Föreläsning av Leif Lithander på 
Galaxen kl.13-16. https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-
dig/kalender/varldens-farligaste-djur-borlange-2022-01-15/  

29/1 SÄTER Vintervandring Samling på Åkergatan 11 kl.10. Info: Lena 070-732 42 70 
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Riksaktiviteter 

JANUARI 
3–7/1 Fältbiologernas riksårsmöte, Orsa 
20/1 Webbinarium om naturbetesmarker 
24/1–24/2 Kampanj Småskaligt fiske 
25/1 Digital träff med Skogsnätverket, tema skogsjuridik och artskydd (uppskjuten träff från 7 
december) 
 
FEBRUARI 
1/2 Sista dag att ansöka om valprojektbidrag (ansökningstillfälle två av tre) 

2/2 Digital träff med Mat- och jordbruksnätverket, tema våtmarker  
3/2 Digitalt öppet hus med rikskansliet 

9/2 Digital megaworkshop Fossilförbud 2030 

11/2 Webbinarium: Arrangera en paneldebatt och vässa modereringen 

16/2 Digital kampanjupptakt: Operation: Rädda Bina 2022 
23/2 Webbinarium Operation: Rädda Bina – hur har det gått? 

28/2–1/4 Kampanj Låt skogen leva 

 
MARS 
1/3 Sista dag att ansöka om projektbidrag 
1/3 Sista dag att ansöka om projektbidrag Tid för våtmark 

12–13/3 Riksupptakt Miljövänliga veckan "Byt till eko" och Operation: Rädda bina, Stockholm 
26–27/3 Länsordförandekonferens  

26/3 Klädbytardagen 

 
APRIL 

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

27/4 Digitalt öppet hus med rikskansliet 

 
MAJ 
13/5 Skogskonferens, Mora 
14–15/5 Rikskonferens, tema kommande framtidsstrategi, Mora 
15/5 Sista dag att ansöka om valprojektbidrag (ansökningstillfälle tre av tre) 
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