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Gävle-Dala Natur nyhetsbrev   
 

Kommande aktiviteter 

 
Biologiska Mångfaldens Dag firar 5 år 
Söndag 22 maj  

Ljusdal och Söderhamn:  
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/05/19/femarsjubilerande-
biologiska-mangfaldens-dag-firas-i-bade-ljusdal-och-soderhamn/ 

På 8 platser i Dalarna: 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/05/19/femarsjubilerande-biologiska-
mangfaldens-dag-firas-grundligt-pa-flera-hall-i-dalarna/ 

Se även https://www.biomfdag.se/ och kretskalendariet nedan.  

 
Spårning av rovdjur kring Nedre Dalälven 
23 maj kl 18-20, Studiefrämjandet Gävle 

Alf Linderheim, rovdjursspårare och naturfotograf, har följt 
vargarna i Glamsen sedan den första varghonan dök upp 2013. 
Han berättar om rovdjur i det tidigare vargreviret på gränsen 
mellan Gästrikland och Uppland. Kostnadsfritt. 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-
dig/kalender/sparning-av-rovdjur-kring-nedre-dalalven-gavle-
2022-05-23/ 

Miljö- och jordbruksutskottet har föreslagit att den hårt inavlade svenska vargstammen 
ska ner till 170 individer. Hårresande! 

 

Skogen, forskarna och politiken 
30 maj, 13-17.30, Galaxen Borlänge + digitalt 

Lyssna på forskare om biologisk mångfald och klimat. Hör om svampar, 
nyckelbiotoper, våtmarker m.m. Är politiken i samklang med forskningen? 
Arr. Miljöpartiet i Dalarna, men öppet för alla. Anmälan: holmqvist.richard@gmail.com 
eller ake.k.persson@gmail.com 

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://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/05/19/femarsjubilerande-biologiska-mangfaldens-dag-firas-i-bade-ljusdal-och-soderhamn/
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/05/19/femarsjubilerande-biologiska-mangfaldens-dag-firas-i-bade-ljusdal-och-soderhamn/
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/05/19/femarsjubilerande-biologiska-mangfaldens-dag-firas-grundligt-pa-flera-hall-i-dalarna/
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/05/19/femarsjubilerande-biologiska-mangfaldens-dag-firas-grundligt-pa-flera-hall-i-dalarna/
https://www.biomfdag.se/
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/sparning-av-rovdjur-kring-nedre-dalalven-gavle-2022-05-23/
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/sparning-av-rovdjur-kring-nedre-dalalven-gavle-2022-05-23/
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/sparning-av-rovdjur-kring-nedre-dalalven-gavle-2022-05-23/


                        maj-juni 2022 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Naturskyddsföreningen Kansli Gävle-Dala, Strandgatan 10, 792 30 Mora 
070-273 91 55 (Lillian), 070-292 16 36 (Jenny) kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 

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

 
 

Bioblitz Dalarna 
5 juni, 23 juli (Obs! ändrat datum från 17 juli), 17 september 
Ockrandalen öster om Boda i Rättvik  

Bioblitz är en koncentrerad inventering av olika arter inom ett område. Experter på 
växter, insekter, fåglar, svampar medverkar. 5 juni, tema fåglar. Samling kl 7 på Boda 
Kyrkbys Gammelgård för gruppindelning, återsamling och genomgång. 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/bioblitz-dalarna-vid-
ockran-del-1-boda-kyrkby-2022-06-05/ 

Naturum Fulufjället arrangerar en egen bioblitz den 2 juli som ni också är välkomna till! 
https://www.sverigesnationalparker.se/park/fulufjallets-
nationalpark/upplevelser/bioblitz/   

 
Naturnatten 
4-5 juni 
Upplev försommarnatten när den är som vackrast och 
spana på nattaktiva djur som du kanske i vanliga fall inte 
får se. Ut och njut tillsammans med andra naturälskare! 
Söderhamnskretsen t ex tjuvstartar redan på lördagen 
tillsammans med fågelklubben så för den naturnattslystne 
går det bra att njuta två kvällar i rad. :-) 
Se kretskalendariet nedan. På bilden rördrom. 
 
Skogskurs med Basti 
11 juni, Ljusdal 
Endast reservplatser kvar. https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-
dig/kalender/skogskurs-i-ljusdal-ljusdal-2022-06-11/ 
 
Invigning av naturum Dalarnas nya utsiktstorn 
12 juni, kl. 14.00 
Invigningstal, musikunderhållning, fika och såklart går vi tillsammans upp i tornet 
för att njuta av den vidunderliga utsikten. Kontaktperson: Karen Kämpe, 010-225 03 
46 eller karen.kampe@lansstyrelsen.se  
 
De Vilda blommornas Dag firar 20 år 
19 juni 
Se https://devildablommornasdag.se och kretskalendariet 
nedan.  
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Sverigeträff om slåtter i Nordanstig 
28-29 juli, Åsvallen, Gnarp 

Nätverket för Svenska Kulturlandskap väljer Gnarp för sin årliga träff om ängshävd och 
slåtter. Skoj! 
 

Slåtterdagar i Gävleborg 

Se Denise Fahlanders fina sammanställning över lokala kretsars slåtterdagar: 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/184/2022/05/Slatter-2022-kretsangar-Naturskyddsforeningen-
Gavleborg.pdf 

 

 

 

 

              Slåtterfika – inte att förglömma  

 

Artiklar 
Skogskonferensen i Mora på TV 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/skogskonferens-vill-brygga-skillnader-i-
synen-pa-skogen  

Silverfalken till ”rovdjurs-Daniel”  
Mycket välförtjänt pristagare som höll ett fint tal. Stort 
grattis! https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2022/05/17/rovdjurens-
standige-beskyddare-daniel-ekblom-far-silverfalken/ 

Sveaskogs löften måste infrias 
https://www.etc.se/debatt/vackra-loeften-maaste-
infrias 
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Debattartikel mot högljudda protester mot fågelskydd 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/03/16/saga-
inte-av-grenen-vi-sitter-pa/ 
 
Fågelholk från Falun vann SM 
Stort grattis till Västra Skolan i Falun som vann 
Naturskyddsföreningens SM i fågelholk med sin fina 
bastuflotte.  

Världens längsta blomsteräng 
Projektkoordinatorn Lydwin Wagenaar och Isak Isaksson från rikskansliet besöker 
Västerbergslagens krets för att spana in artrika vägkanter i juni. I Mora planeras ett 
möte med kommunen kring en blomsteräng som ska anläggas 
tillsammans med kretsen och ett seminarium planeras med 
REV, Riksförbundet Enskilda Vägar. Snart blommar det för fullt! 
 

Rapporter 
Skogs- och rikskonferensen Såå nöjda deltagare! 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/05/18/vilken-
rikskonferens-i-mora/  

Skyddsformer och lagstiftning, föreläsning med Leif Öster och Per Jiborn 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/05/04/digital-teorikvall-med-leif-
oster-och-per-jiborn-om-skyddsformer-och-lagstiftning-i-skogen-220503/ 

Skogen och dess invånare, föreläsning med Sebastian Kirppu 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2PaG3gQLk6BeP4MvpbRPaN2Bl923qJsq1
GzTEApWqzlQbVvVD5Xvc1qbs&v=_INVIhT1Zdc&feature=youtu.be  
 
Skogens ekologi, föreläsning med Amanda Tas 
https://www.youtube.com/watch?v=C23eoQG1GDc&fbclid=IwAR2YSOAGEOd5wu5Dn6tx
1iqGIK-0fSlkm5WNBeRvW-h8fEaJ69DbEeP6kAY  

Dalarnas länsstämma 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/04/05/kungsornsforedrag-och-
prisutdelningar-rapport-fran-dalarnas-lansstamma-den-3-april/ 
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Gävleborgs länsstämma 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/04/11/spanning-och-dramatik-
under-gardagens-digitala-lansstamma/  

Bäst och sämst på miljöpolitik 

Hur har riksdagspartierna levt upp till sina löften 2018-2022? Läs 
granskningen ”Kastvindar i miljöpolitiken” m.m. på 
https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/val2022/ 

Nästa rapport som handlar om hur partierna ställer sig till 
Naturskyddsföreningens framåtsyftade förslag släpps den 14 juni. 

Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt obunden organisation 
som granskar alla partier på samma sätt.  

 

Kretsaktiviteter  

DALARNA 

22/5 AVESTA Utflykt till Stjärnsunds permakulturodling och skogsträdgård! 
Varmt välkommen att följa med på utflykt till Stjärnsund på söndag. En aktivitet för 
hela familjen med visning av mångfaldsträdgården. Vi träffas vid Fridhem i Stjärnsund 
kl.10.00. Parkering finns vid Fridhem eller bakom kiosken. Medtag egen matsäck. För 
eventuell samåkning ring Ann Sofie på 070-267 88 23. 
 
22/5 BORLÄNGE Det är biologiska mångfaldens dag. Kl.9-12 inviger vi Lusmyrens 
naturreservat med fågel- och blomstervandring, tillsammans med fågelklubben och 
Borlänge kommun. Kl.9 Fågelvandring med guide. Kl.10 Invigning med tal. Kl.11 
Blomstervandring med guide.  
 
22/5 FALUN – Vi firar Biologiska Mångfaldens Dag på Källslätten. Det blir aktiviteter för 
barn kl.10.00-13.00 och Bonnie Nilzon från Källslättenföreningen guidar på området 
kl.10.30. Du kan också ta Naturfalken! Kontakt: Eva Bååth-Holmqvist, 070-681 19 49  
 
22/5 MALUNG-SÄLEN Fågeltur till fågeltornet i Tisjön, smsa Bertil Helmersson på 070-
320 70 61 för samåkning!  
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22/5 ORSA Biologiska mångfaldens dag firas med en exkursion till Långtjärnen/ 
Ångvasslan. Där finns bombmurkla. Samling på Willys parkering kl.10.00! Heldag, ta 
med matsäck! Kontakt: Peter Turander 076-671 08 19 och Bengt Oldhammer  
 
22/5 VANSBRO Nyinvigning av Sagostigen i Snöån på 
Biologiska mångfaldens dag! Den 22 maj kl.10-15 är ni alla 
hjärtligt välkomna på Naturskyddsföreningens nyinvigning 
av Sagostigen i Snöån. Vi firar med tipspromenad och lek. 
Fantastiska Bengt Enström kommer dessutom att vara på 
plats för att berätta om skogen och dess betydelsefulla kryp. 
Mellan kl.11-13 kommer det att finnas grillmöjligheter vid 
skogsarbetarbyn så packa picknickkorgen och kom och fira 
med oss! På bilden däckdrake  
 
22/5 VÄSTERBERGSLAGEN Biologiska mångfaldens dag: Vi gräver lupiner vid 
Skuthamn och norrut på gamla banvallen, numera gång- och cykelbana. Välkommen 
med hacka och jordgrep! Vi startar ca kl.10. Information: Monika Utter, 070-581 34 60 
 
23/5 LEKSAND Åsa Rydell berättar om invasiva arter som vi har i vår närmiljö och vad 
du själv kan göra för insatser. Samling vid Wasa-salen, Djura kl.18.30 
 
24/5 LEKSAND Exkursion till skog som brukas med hyggesfria metoder med Lars-Olof 
Sarenmark, sakkunnig inom hyggesfritt skogsbruk. Fältbesöket riktar sig både till 
skogsägare och en intresserad allmänhet. Samåkning från parkeringen vid Wasa-salen, 
Djura kl.18.00 

26/5 GAGNEF Backmon, Dalviks kvarn, Djurås kl.8.00. Gökotta på Kristi 
Himmelsfärdsdag i det lilla fina reservatet mellan Djurås by och älven. Reservatet 
domineras av lövskog och omges av åkrar. Kuperingen gör att man har fin utsikt över 
älvområdet. Kontaktperson: Pelle Florell 0703-282 383. 

26/5 BORLÄNGE Stigtrampardag i samverkan med Stora Tuna Scoutkår, vandring från 
Bjusanstugan, där vi samlas, cirka 2 km till två naturreservat; Reptjärnsberget och 
Åkersmyran 

28/5 BORLÄNGE Stigtrampardag i samverkan med Borlänge Scoutkår, vandring från 
Bjusanstugan, där vi samlas, cirka 2 km till två naturreservat; Reptjärnsberget och 
Åkersmyran 
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28/5 ORSA Naturvård på våra ängar. Vi hjälps åt att städa och röja. Samling kl.9.00 vid 
Hällbergs fäbodar. Denna gång med Gökotta! Ledare: Roland Öjeskog 070-245 53 75 och 
Håkan Rundström 070-665 13 85 

4/6 RÄTTVIK Naturnatta Utflykt till Broboberget, eller Lannaberget. Se hemsida och 
Facebook. 
 
4/6 MALUNG-SÄLEN Naturnatta Bertil Helmersson 070-320 70 61 
 
4/6 SÄTER Pingstvandring Solvarbo – Säterdalen! Dalatrafiks buss nr 370 går från Säter 
kl.9.00. Bussen ska beställas senast 2 h före resan på telefon 0774-44 00 00. Samling vid 
busshållplatsen Solvarbo kl.9.15. Lisbeth 073-954 77 99 
 
4–5/6 LEKSAND Djura Naturdagar Fågelskåda, gräv lupiner och testa hängmattor till 
skogs m.m. ”Djura Naturdagar” på Facebook. Ann-Sofie: annsofie.ronnegard@telia.com 
 
5/6 ORSA Naturnatten på Näsudden. Samåkning kl.20.30 från Willys parkering till 
Fredshammar. Ta med matsäck! Tälta gärna. Birgitta Blomberg Quintino, 076-786 21 50 
och Ewa Andersson, 0250–41721 
 
5/6 GAGNEF Naturnatten i Österfors och Skäggnäset Vandring längs Gråda kanal och 
älven. Samling vid ICA Gagnefshallen kl.20.00 eller vägskälet före 
byn kl.20.10. Åke Tidigs 076-824 73 29 
 
5/6 RÄTTVIK Bioblitz vid Ockran, tema fåglar och blommor. Se ovan 
artikel.  
 
8/6 MORA Skräpplockning från vattnet! Samling kl.18.00 vid 
Tingsnäs badplats. I samarbete med Friluftsfrämjandet m.fl. Lisen 070-6754432 
 
11/6 ORSA Skåda dagfjärilar med Felix Fotling! Samling kl.14.00 på Willys parkering. 
Ledare: Roland Öjeskog, 070-245 53 75 
 
11/6 BORLÄNGE Blomstervandring i Naturreservatet Tures Äng, Samling vid slogboden 
kl.10.00. Guidning av Anders Janols 070-651 92 13 
 
18/6 SÄTER Sommarkväll, samling vid Gruvplan kl.18.00. Lena 070-732 42 70 
 
19/6 GAGNEF De vilda blommornas dag, Säls fäbod. Samling vid Dalviks kvarn, Djurås 
kl.9.00 eller vägskälet mot Säl kl.9.15. Åke Tidigs, 076-824 73 29 och Ragnar Nyberg, 070-
540 62 96 
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19/6 AVESTA De vilda blommornas dag Start vid Dalahästen kl.10.00. Mer info på 
kretsens hemsida. 
 
19/6 VÄSTERBERGSLAGEN Orkidéutflykt till Lindbastmoran norr om Grangärde 
Hästberg. Samling kl.10.00 vid Folkets Hus P i Ludvika. Medtag matsäck. Monika 
Utter, 070-581 34 60 
 
19/6 ORSA Naturandakt och blomstervandring med Orsa Församling. Samling kl.10.30 
vid kyrkan för färd till ängen. Därefter firas de vilda blommornas dag med 
blomstervandring. Roland Öjeskog, 070-245 53 75 
 
19/6 RÄTTVIK De Vilda Blommornas dag Rundvandring i kalkbrotten vid Solberga och 
tittar på blodnycklar och andra blommor. Guide: Gunnar Hagelin. Samling kl.10.30 vid 
infarten till kalkbrottet (se skylt vid väg 301). Katrin Lohed-Söderman 070-514 74 80 
 
19/6 MALUNG-SÄLEN De vilda blommornas dag. Se annons i Malungsbladet. 
 
21/6 FALUN Utflykt till Mossgräsberget Naturreservat beläget vid Ågsjön känt för lövrik 
barrskog och naturvårdsbränningar. Samling för samåkning kl.17.00, vid Musik i 
Dalarna, Nybrog. 12 (OBS: Kör ej efter GPS på adressen för då kommer ni fel). Guider: 
Johanna Malmgren, naturvårdsförvaltare, och Uno Skog, biolog. Medtag fika (ev. 
badkläder för den hugade), samt kläder för vandring utanför stig och led. Förbered dig 
på en sen kväll. Startplats: Naturreservatets parkering kl.18.00. Kristina Alsegard, 070-
687 89 18 
 
26/6 MORA Slåtterkurs i Selbäck alt 9/7. Anmälan till gustaf@pm.me 
 
RÄTTVIK Strax efter midsommar Lupinrensning längs 
Bingsjövägen. 
 
MALUNG-SÄLEN Under hela sommaren en kampanj, 
“Blommande vägkanter”! 
 
3/7 ORSA Lär dig slå med lie!  
Redskap, slipning av liar och slåtterövningar! Avgift 100 kr. 
Max 10 deltagare. Anmälan till ledarna: Roland Öjeskog 
070-245 53 75 eller Håkan Rundström 070-665 13 85. 
Samling kl.8.00 vid Lisselhedsvägen (väster om väg 45) 
nedanför Knutar-Einars äng i Lindänget. Orsa.  
 
Rädda bina – köp ekologiskt!  
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GÄVLEBORG 

GÄVLE Naturvandringar på torsdagar udda veckor kl.10. Anmälan och info: P-O 
Erickson 073 035 85 42 
 
GÄVLE Natursnokarna i Gävle träffas på f.m. sista söndagen i månaden. Se FB 
Natursnokar i Gävle och Naturskyddsföreningen Gävles hemsida. Åsa Larsson 
asa.l.larsson@gmail.com 
 

21/5 SÖDERHAMN Biologiska mångfaldens dag vid Ålsjön! Vi kommer att ha lite 
aktiviteter för barn som t ex att håva insekter i sjön, bygga insektshotell och att titta 
på fåglar, vilket även passar vuxna såklart. Byggnaderna ska hållas öppna och en 
fotoutställning visas i den ena byggnaden. En tipspromenad börjar vid parkeringen 
och slutar vid stugan. Kl 10-14. Välkomna!  
Lyssna på radioinslag: https://sverigesradio.se/artikel/soderhamns-
naturskyddsforening-satsar-extra-for-att-bevara-den-biologiska-mangfalden 

22/5 JÄRVSÖ Den biologiska mångfaldens dag. NF Ljusdal gästar Järvsöförsamlings 
Kyrksöndag! Mässa kl 11.00, därefter kyrkkaffe följt av aktiviteter med visning av 
bygge av pollinerarbon/insektshotell, information om biologisk mångfald kopplat 
till ängar m.m. Passa på att lära dig mer om hur vi kan hjälpa de livsviktiga 
pollinerarna. 
Läs mer på Naturskyddsföreningen Ljusdals hemsida eller facebook-sida. 
Kontakt: Alexander Lindman 070-793 09 71 
Plats: Järvsö kyrka, kyrkkaffe i St Persgården på Kyrkön, aktiviteter i St Persgården 
och/eller utomhus beroende på väder.  
Ingen föranmälan, kostnadsfritt. Samåk gärna. 

24/5 GÄVLE Presentation av svaren 
på Naturskyddsföreningen Gävles 
valenkäter riktade till Gävle 
kommunfullmäktige kl 18.00 på 
Musikhuset (Sjömanskyrkan nära 
järnvägsstationen), sal Surikaten. 
 
Arkivbild på politikerutfrågning. 
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28/5 HANEBO Utflykt till kyrkans skog vid Nannsjön, en naturskog med senvuxen gran 
(200-300 år). Skogen är anmäld till Länsstyrelsen. Vi träffas vid ICA-parkeringen 
kl.09.00. Glöm inte fikat! Tord 072-714 81 66 

30/5 SANDVIKEN Föreläsning med Lina Isacs kl 18:30-19:30 på Berglunds bageri i 
Kungsgården. 

4/6 SÖDERHAMN Nattsångarutflykt Fågelklubben guidar, chans att få höra nattskärra. 
Tänk på att det kan bli kallt under natten. Varma kläder och ordentligt med fika. 
Samling vid resecentrum kl.22.00. Information Magnus Ahlgren 073-0209931. Se även 
http://www.silvertarna.se/program.html  
 
5/6 NORDANSTIG Naturnatten, samling kl.20.00 Vallenbodarna Gnarp 
 
5/6 GÄVLE Rovdjur och fäbodens djur på fritt bete och i hägn - hur ska det kunna vara 
möjligt?! Kl 17 på Musikhuset eller Studiefrämjandet. Samarr. mellan Fäbodbrukar-
föreningen och Naturskyddsföreningen Gävleborgs viltvårdsgrupp. Denise 070-64610 42 

9/6 LJUSDAL Natur & kultur i finnskogsbyn Hästberg kl.17.00-19.00. Samarr med STF. 
Ciceron: Cecilia Bruce. Samling: Hästberg! Samåk gärna. Ta med egen matsäck, 
kläder efter väder och filt att sitta på. Se FB och webb. Alexander Lindman, 
nortunagard@gmail.com 
 
11/6 och 12/6 SANDVIKEN Lupinbekämpning Mer info kommer via annons lokalt liksom 
kretsens hemsida. 
 
12/6 OCKELBO Lupinbekämpning. Längs Åmotsvägen vid kolonilotterna. Samling vid 
Pålsgården kl.10. Denise 070-64610 42 

17/6 LJUSDAL Nattsångarutflykt Lyssna till nattaktiva fåglar i trakterna av Ljusdal, 
Färila och Järvsö. Samling kl. 22.15 på P nedanför Ljusdals kyrka för samåkning. Ta 
med eget fika, ev. kikare, varma kläder och något att sitta på. Datum kan ändras vid 
dåligt väder. Se FB och webb. Tony Persson, 070-534 19 9U 
 
18/6 LJUSDAL Utflykt till brandområdet i Färila fyra år efter skogsbränderna. Från 
Ängra vandrar vi 3 km genom den brunna tallskogen som snart blir naturreservat. 
Ledare Peter Ståhl. Mat serveras till självkostnadspris vid Ängra camping efter 
vandringen, men medtag fika. Arr. Gävleborgs Botaniska Sällskap. Samling vid 
resecentrum Ljusdal kl. 10.45! (Tåg eller buss går från Gävle kl. 9.05, Bollnäs kl.10.06, 
Hudiksvall kl.9.15, avslutning resecentrum Ljusdal kl.17.00). Info och anmälan 
Maj Johansson, 0651-93021, maj.joh@telia.com 
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BOLLNÄS Upptäck naturen i din närhet! 
Juni-juli, Tema 3: Fjärilar och insekter Upptäck de vanligaste arterna i vår närmiljö. 2-3 
träffar med fjärilsexpert Kjell Trosell. 
Augusti-september Tema 4: Svamp Lär dig våra vanligaste svampar och matsvampar. 2 
träffar med svampexpert Monica Svensson. Kostnad: 100 kr/person och tema. När: 
lördag eller söndag, vi återkommer med datum. Tid: ca 2-3 timmar/gång. Max 12 
personer/grupp. Anmälan: birgitta.jonsson@studieframjandet.se 076-125 96 28 
 
19/6 HOFORS-TORSÅKER De vilda blommornas dag Samling kl. 10.00 vid Söderåsen, 
parkering intill Klapperstensleden. Vandring på ungefär 2 km, medtag fika! 
 
19/6 NORDANSTIG Vilda blommornas dag vid Sågudden Bergsjö. Samarbete med GÄBS. 
Se hemsidan. 
 
19/6 EDSBYN kl 14.Betesmarker för biologisk mångfald. Först i slalombacken som ska 
betas av får i år och sen hemma hos Stefan Olander på Skalens fäbod. Samarr 
med Fäbodbrukarföreningen och Biosfärsområde Voxnadalen. Denise 070-64610 42 

26/6 SANDVIKEN Blomstervandring i herrgårdsparken Bl. a vill vi se om vit och 
blårapunkeln slagit ut. Samling vid Gamla Stenhuset, Gästrike-Hammarby kl. 
14.00-ca kl.17. Samarr med GÄBS, G:a Stenhuset och Studiefrämjandet. Ta med fika och 
stadiga skor. Guider: Inga-Greta Andersson och Lotta Delin, 070-354 94 89 
 

Riksaktiviteter 
18/5–september Kampanj Val 2022 

29/5 Digital träff med Skogsnätverket Digital kurs om GIS 16:00 – 19:00  
Anmäl dig här Skogsnätverket bjuder in till en kurs om GIS (geografiskt 
informationssystem). Under kursen, som leds av Jon Andersson, får du lära dig de 
grundläggande funktionerna för att kunna använda GIS i arbetet med skogsfrågor. 

30/5 Digital kurs: Ställ om skogsbruket – så når du ut i press och sociala medier 
Onlinekurs: Så når du ut i press och sociala medier 19:00 – 20:30  
Anmäl dig här Ta del av experternas råd för hur du kan maxa synligheten i press och på 
sociala medier - och skapa nyheter som både engagerar och skapar rubriker. Du får med 
dig konkreta förslag på hur du kan vara med och agera för att hållbart skogsbruk ska 
hamna högt upp på agendan. Kursen leds av Petra Holgersson, pressekreterare och 
Tove Kalén Grufman, kommunikatör på Naturskyddsföreningen. 
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31/5 Digitalt öppet hus med rikskansliet Kraftsamling inför valet  
kl 12- 13, kl 14-15 och kl 18-19 
Anmäl dig här Kom och möt oss som jobbar med Naturskyddsföreningens nationella 
valmobilisering. Naturskyddsföreningen har en lång historia av att göra ett ambitiöst 
arbete inför val – genom granskning av miljöpolitiken på riksnivå. Kampanj-
kommunikation och mobilisering runtom i landet med fokus på lokala val. Syftet med 
arbetet är att få genomslag för miljöfrågor och Naturskyddsföreningens förslag i 
valrörelsen, att höja partiernas miljöambitioner och guida väljare. Läs mer här 

JUNI 
1/6 Webbinarium: Vill partierna ha ett hållbart skogsbruk? Kl 18:00 - 19:30  
Anmäl dig här En mandatperiod har snart passerat och den stora frågan är - hur har 
partierna egentligen agerat för skogen de senaste fyra åren? Vilka partier har fungerat 
som bromsklossar och finns det andra som drivit på för förändring? 
Naturskyddsföreningens skogsexpert Malin Sahlin blickar bakåt och granskar 
partiernas arbete för ett hållbart svenskt skogsbruk. 

5/6 Klädbytardagen igen!  
 
9/6 Introduktionsträff för nya ledamöter Här vill vi ge inspiration och energi till ditt 
värdefulla uppdrag. Du får även tid att ställa frågor och möta andra föreningsaktiva 
runt om i landet som nyligen valts till ett förtroendeuppdrag. Även du som är 
revisor eller valberedare är välkommen till denna träff. Kl 18-20. Anmäl dig här: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/introduktionstraff-
for-nya-i-styrelsen-fortroendevalda-ledamoter-i-kretsar-och-lansforbund-digitalt-
fran-rikskansliet-i-stockholm-2022-06-09/  
 
14/6 Lansering framåtblickande valgranskning inför riksdagsvalet  
16/6 Digital träff: Spaning och på gång med Karin och Johanna, med 
Naturskyddsföreningens generalsekreterare och ordförande (flyttad från 7/6)  
 
AUGUSTI 
17/8 Digital valspurtsträff, med ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare 
Karin Lexén 
24/8 Digital träff med Globala nätverket: Globala miljöfrågor i en osäker tid, fokus 
riksdagsvalet och världsläget  
27/8–11/9 Slutspurt inför valet 2022, > Beställ material här 
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