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Gävle-Dala Natur nyhetsbrev   

Nu är hösten här med sprakande färger, svampar och bär. I det här nyhetsbrevet får ni en kort 
sammanställning av vad som är på G och vad som har hänt i regionen senaste tiden. Det rör sig 
framförallt om länkar till länsförbundens hemsidor och kalendrar. Glöm inte bort att följa oss i sociala 
medier, på Instagram heter vi Region_Gavleborg_Dalarna. 
 

Kommande aktiviteter 
 

Miljövänliga Veckan – tema ekofrukost 
Vecka 40, 1–9 oktober 
Miljövänliga Veckan/Green Week har i år tema ”Ekofrukost”. 
Störst fokus läggs på livsmedel från svenska gårdar som 
mejeriprodukter och spannmål. Vi vill öka efterfrågan på 
ekologisk mat. Börja köpa några fler varor som är eko, till 
exempel mjölk, yoghurt, flingor, bröd och ost till en härlig 
ekofrukost. Hjälp till att sprida kampanjens budskap i dina 
sociala medier. Läs mer på: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/miljovanligaveckan  
 

Händer i Gävleborg: https://gavleborg-
lan.naturskyddsforeningen.se/2022/09/27/startadagenmedeko/ 
Händer i Dalarna: https://dalarna.naturskyd 
dsforeningen.se/2022/09/27/starta-dagen-med-eko-detta-hander-i-dalarna/ 
 
Svampklapp 
9 oktober, Bollnäs 
Upplev Aleks och Patrick från Facebook-gruppen Svampklapp. Anmälan görs till: 
monica@svamp.se  
 

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/exklusiv-skogsdag-med-
svamp-klapp-bollnas-2022-10-09/ 

 
Studiebesök på Dalagård 
23 oktober, Avesta 
Följ med till fantastiska Dalagård utanför Avesta där Leif och Cecilia Öster är 
turistentreprenörer och bedriver hyggesfritt skogsbruk.  
De bjuder på fika, men ta gärna med lunch. Samåkning i egna bilar. Deltagarlista 
mailas ut innan. Anmälan senast den 19 oktober via: 
https://docs.google.com/forms/d/1bv8lgI8aiLxkVQxd4Shn7rQa5O5B00MuWkuJGC0h
hgs/ eller till Jenny Olsson, 070-29 21 636  
 

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-
dig/kalender/studiebesok-hyggesfritt-och-ekoturism-fors-
2022-10-23/ 
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Blir vattenkraften miljövänlig nu? 
29 oktober, Gävle 
Vill du också bli en vattenhjälte på ett enkelt sätt? Kom på Naturskyddsföreningen 
Gävleborg och Dalarnas workshop i Studiefrämjandets lokaler i Gävle. Rikskansliets 
Mia Svedäng kommer och peppar. Anmälan senast 25 oktober via: 
https://docs.google.com/forms/d/13fGplyotNIXcATox8nHJ_gOO_V6uIQc5eEHtZVX4g
Ps/ eller till Jenny Olsson, 070-29 21 636  
 

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/blir-vattenkraften-
miljovanlig-nu-en-workshop-om-omprovningen-av-vattenkraften-gavle-2022-10-29/ 
 
Rovdjurskonferens – skogens majestäter  
30 oktober, Siljansnäs 
Silverfalkspristagaren Daniel Ekblom från Viltvårdsgruppen 
Gävleborg, redogör sakligt för hur de senaste årens 
rovdjurspolitik och juridik har utvecklats liksom hur debattklimatet 
hårdnat trots att majoriteten av Sveriges befolkning är positiva till 
en livskraftig vargstam. Länsstyrelsen, Rovdjursföreningen m.fl. 
medverkar också på denna högaktuella rovdjurskonferens. 
Kostnadsfritt inklusive lunch och fika.  
 

Anmälan senast 17 oktober via: 
https://docs.google.com/forms/d/1h-
lxB2LTrGDZ9ntv8mOyMfERATLnhNIniE1Aa9rXC1Q/ eller till Lillian Lundin,  
070-273 91 55 
 

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/rovdjurskonferens-
skogens-majestater-siljansnas-2022-10-30/ 
 
Dialogmöte om Framtidsstrategin 
19 november, Falun 
På riksstämman 2023 ska framtidsstrategi 2024–2027 antas av medlemmarna. 
Framtidsstrategin är riksföreningens styrande verksamhetsriktlinjer, och är vägledande 
för övriga. Framtidsstrategin pekar ut riktningen för arbetet de kommande fyra åren. 
Förslaget går ut på remiss 11/11–8/1. Alla medlemmar är välkomna att svara. Under 
november och december bjuder riksstyrelsen till regionvisa remissträffar då förslaget 
presenteras och diskuteras. Den 19 november bjuds alla medlemmar i Dalarna och 
Gävleborg till remissträff i Falun! Mer information kommer. Riksföreningen anordnar 
regionala dialogmöten i samband med framtagandet av den nya Framtidsstrategin. 
Processen har pågått ett tag och nu börjar det dra ihop sig. Strategin skall antas under 
Riksstämman 2023. 
 

  

Fotograf: Sara Wennerqvist 
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Lär känna Rutger – Naturskyddsföreningens medlemsregister! 
22 november, digitalt via Teams 

Lär känna Rutger och upptäck att han är både vänlig och okomplicerad.       

Naturskyddsföreningens kalender administreras i föreningens system Rutger och 
visas på våra regionala och lokala webbsidor liksom den riksomfattande. Det är därför 
positivt om fler föreningsaktiva kan använda sig av Rutger. Det gäller även vid de 
tillfällen då en krets själv önskar rikta sig till sina medlemmar med programutskick eller 
dylikt. Gert Straschewski från Föreningsavdelningen kommer att hjälpa oss att bli 
trygga Rutgeranvändare. 
 
 

Vattenkonferens 
3 december, Söderhamn 
Årets kretskonferens kommer att ha vattentema och 
föredragshållare från olika samhällsaktörer såsom länsstyrelsen 
och Sportfiskarna. 
 

Artiklar 
Satsa mer på eko x 3 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/09/26/insandare-varfor-ska-du-
kopa-ekologiskt-fran-sverige/ 
 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/09/21/debatt-kommunerna-maste-
satsa-mer-pa-ekologiskt/ 
 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/09/26/insandare-starta-dagen-med-
eko/ 
 

Licensjakten på varg saknar all vetenskaplig grund 
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/09/23/arets-licensjakt-pa-varg-strider-
mot-all-vetenskaplig-grund/  
 

Rapporter 
Upptakt inför Miljövänliga Veckan på Vassbo Gårdsbutik 

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2022/09/06/upptakt-infor-miljovanliga-
veckan-med-ekofrukost-tema/  
 

Skogsinventeringshelg i Orsa Finnmark 
https://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2022/09/26/myr-och-skogsbad-i-orsa-
finnmark/  
 
Vi har även förekommit en del i radio senaste tiden då reportrar rapporterat både från Postkodlotteriets 
kick-off i Romme Alpin när de fick göra naturvårdsnytta tillsammans med engagerade från projektet 
Världens längsta blomsteräng och från Långängarnas naturreservat dit Naturmorgon tog sig för att ta 
del av den återkommande moss-slinga som har installerats där de senaste åren. En av 
upphovskvinnorna, skogsaktiva Lotta Delin, blev också intervjuad i samband med detta.  
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Kretsaktiviteter  
DALARNA 
 

1/10 BORLÄNGE Allt hänger ihop! Naturfotograf Hans Ring om rovdjurens nödvändighet för 

fungerande ekosystem. Kl.13.00-15.30., preliminärt på biblioteket.  

Kontaktperson: borje@wingbeats.se, 070-572 57 34 
 

2/10 VÄSTERBERGSLAGEN Svamputflykt till Limnäsudden, Flogberget i Smedjebackens kommun i 

samarbete med svampklubben Skogsriskan. Samling vid Folkets Hus parkering i Ludvika kl. 10.00 eller 

Lernbo skola kl. 10.30. Matsäck och utrustning efter väder. Kontaktperson: Monika Utter, 070-581 34 60 
 

2/10 GAGNEF Sifferbobergets naturreservat Samling vid Dalviks kvarn, Djurås kl.9.00 eller P-platsen 

vid Sifferbo stugor kl.9.10. Naturreservatet ligger norr om Sifferbo och går över kommungränsen till 

Skalsberget i Gimsbärke. Det består av barrskog. I området finns flera uppmärkta stigar. 

Kontaktperson: Pelle Florell, 070-328 23 83 
 

1–9/10 v.40 Miljövänliga veckan, för 32: a året. Byt till eko!  Se ovan under kommande aktiviteter. 
 

8/10 BORLÄNGE Klädbytardag i centrum kl. 10.00-15.00 på Equmeniakyrkan. Lena Hansson 

borlange@naturskyddsforeningen.se, 073–800 64 08 
 

16/10 GAGNEF Höstvandring till Gråbuan, samling vid Dalviks kvarn, Djurås kl.9.00 eller Rhodos, 

Mockfjärd kl.9.10. Vi vandrar från Nordanholen via Nordbäcksbuan till Gråbuan. Där kan vi rasta 

inomhus om vädret är dåligt. Vi tar ”Europaled 1”, som är en stig, tillbaka till bilarna. Längd totalt ca 1 

mil, åter ca kl.14.00! Kontaktperson: Pelle Florell, 070-328 23 83 
 

22/10 BORLÄNGE Vad ska vi ha samhället till?  Föredrag med Birger Schlaug. Kl. 13.00-15.30, prel. 

på biblioteket. Kontaktperson: Börje Eriksson, borje@wingbeats.se, 070-572 57 34 
 

30/10 DALARNA Rovdjurskonferens. Se ovan under kommande aktiviteter. 
 

12/11 FALUN Klädbyte i Kristineskolans gymnastiksal. Inlämning på fredag kl. 16.00-17.30 samt lördag 

kl. 10.00-11.00. Byte på lördag kl. 11.30-13.30! Max 5 fina och rena plagg, inga barnkläder. 

Kontaktperson: Christine Riedwyl, 070 29 55 160  
 

24/11 BORLÄNGE Änglar i musiken. En barockkväll till förmån för Insamlingsstiftelsen Borlänges 

Naturarv med Vassilis Bolonassos. Vi bjuder in intresserade från hela Dalarna. Det är inte någon 

entréavgift, men vi hoppas alla bidrar ekonomiskt med så mycket som möjligt för att skydda gammal 

skog och skyddsvärd natur i Borlänge kommun genom ett bidrag till Plusgiro: 2100805–7 eller Swish 

123–2488773. Barockkvällen är ett samarrangemang med ABF. Plats och tid: Pingstkyrkan, 

Wallingatan 22, Borlänge kl. 18.00-20.00. 

 

 

 

Fotograf: Anders Friström 
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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 
 

1/10 GÄBS Lavexkursion med Stefan Olander och Alf Pallin, samling på P mitt emot 

Pizzerian Kungsgården, Norrala kl.11.00. Vi börjar kolla lavar på lador i Långbro Trönö 

sedan blir det ett skogsområde och en myr nära Svarttjärnsvallen i Trönö. Ta med fika och stövlar. För 

anmälan och information, kontaktperson: Alf Pallin, 070–247 44 20, Stefan Olander, 070-569 26 90 
 

2/10 BOLLNÄS Spaning efter lavskrikor vid Acktjärbo! Samling kl. 8.30 vid Circle K i Bollnäs eller 

kl.9.00 vid Acktjärbo. Ledare är Carl-Erik Zetterlund och Åke Englund. Kontaktperson: Per-Erik Modd, 

073-055 31 90 
 

1–9/10 v.40 VOXNADALEN uppmärksammar Miljövänliga veckan med en aktivitet. Se mer 

information på kretsens hemsida och i sociala medier. Kontaktperson: Jennie Forsblom, 070-191 21 11 
 

8/10 GÄBS/SÖDERHAMN Ängssvampar vaxskivlingar, noppingar m.m. Vi kollar vad som finns vid 

skogstorpet Tannåsen Trönö. Samling vid parkeringen Trönö nya kyrka kl. 13.00. Ta med fika och 

grova skor. För anmälan och information, kontaktperson: Alf Pallin, 070–247 44 20 
 

9/10 BOLLNÄS Exklusiv skogsdag med svampklapp! Start kl. 11.00. Kontaktperson: Monica 

Svensson, monica@svamp.se, 073-539 16 31. Se ovan under kommande aktiviteter. 
 

15/10 SANDVIKEN Fågelexkursion med Anders Ekholm då lavskrikorna hamstrar som flitigast. 

Samlingsplats vid Lidl i Sandviken kl. 8.00 och macken i Jäderfors kl. 8.40 med besök i första hand vid 

Kittan och Rönnbacken. Anders berättar om lavskrikeprojektet och om hur utvecklingen har sett ut 

sedan start en 1988. Kontaktperson: Anders Ekholm, awekholm@gmail.com 
 

20/10 HOFORS-TORSÅKER Biologisk mångfald - Vilda växter, föredrag i Björkhagsskolan kl. 19.00. 

Kretsen bjuder på fika. 
 

23/10 AVESTA Studiebesök Dalagård. Se ovan under kommande aktiviteter. 
 

27/10 GÄVLE Skogslandet – Föredrag med Lisa Röstlund kl.18.00-20.00 i Gävle konstcentrum 
 

29/10 GÄVLEBORG & DALARNA ”Blir vattenkraften miljövänlig nu?” Workshop kl.10.00-14.00 i 

Studiefrämjandets lokaler i Gävle. Se ovan under kommande aktiviteter. 
 

24/11 GÄVLE Gratislunchen – Föredrag med Therese Uddenfeldt kl.18.00-20.00 i Gävle konstcentrum 
 

HOFORS-TORSÅKER Kretsen inventerar skogsområden några gånger under hösten. Datum och tid 

bestäms efterhand. Anmälan till Barbro Risberg, 076-138 29 00 
 

VOXNADALEN I november planeras en föreläsningskväll. Se sociala medier och webb! 
Kontaktperson: Jennie Forsblom, 070-191 21 11 
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Riksföreningens aktiviteter 
Den 6 oktober har vi en digital introduktions- och inspirationsträff för dig som är ny 
i ditt uppdrag. Vi ses för att samtala om/svara på frågor som rör styrelsearbete, natur 
och miljö samt om Naturskyddsföreningen som helhet. Träffen ger också möjlighet till 
nätverkande och samtal mellan medlemmar runt om i landet. Du får både information, 
digital interaktion och samtal i mindre grupper samt i helgrupp. 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/introduktionstraff-for-
nya-i-styrelser-hos-kretsar-och-lansforbund-digitalt-fran-rikskansliet-i-stockholm-2022-
10-03/  
 
Kurshelg för växande engagemang; Helgen den 22 – 23 oktober fylls rikskansliet 
med intressanta workshops, spännande föreläsningar och givande samtal. Vi 
fokuserar vår kurshelg på engagemang. I dessa tider när det finns en oro för 
nedmontering av miljö- och klimatfrågan gäller det att samla vårt gemensamma 
engagemang och kraft! Kom och ta del av intressanta workshoppar, föreläsningar och 
samtal med andra aktiva inom vår förening. Max 100 personer. Först-till-kvarn gäller. 
Kurshelgen är kostnadsfri. Hotellnatt lördag – söndag, samt måltider ingår. Läs mer 
om kurshelgen och hur du anmäler dig via: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/kurshelg-for-vaxande-
engagemang-stockholm-2022-10-22/  
 
Inkluderande ledarskap Med start 12 november erbjuds ett ledarskapsprogram i nytt 
format! Ledorden är: Alla som vill ska kunna vara med, komma till sin rätt och ta plats i 
Naturskyddsföreningen. Programmet riktar sig till dig som har någon form av ideell 
ledarroll eller förtroendeuppdrag inom Naturskyddsföreningen. Du behöver ha någon 
form av ledaruppdrag medan du går programmet. Läs mer om programmet via: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/inkluderande-ledarskap-
stockholm-digitalt-2022-11-12/  
 
Nationella Natursnokskurser och -träffar 
• 6/10 Snok-pepp online 
 

• 16/10 Snok 1-kurs, Uppsala 
 

• 29–30/10 Snok 1-kurs, Göteborg 
 

• 19–20/11 Natursnoksträff, Rikskansliet 
Stockholm 
 
Mer info: https://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna/bli-ledare/  
Kontaktperson: Eva Lindberg, 070-344 44 31 
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