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Vår nya hemsida! 

Naturdikt 

Debattartikel av  Karin Åström 

Kallelse till Länsstämma 

Naturskyddsföreningen i Gävleborg kallar till 

länsstämma. Den äger rum i Järvsö på de fem 

stora den 11 Maj 2014. Medlemmar är väl-

kommna att anmäla sig senast den 4 maj till 

Maj Johansson, Naturskyddsföreningen i 

Ljusdal Tel 070336386 ,maj.joh@telia.com 

Program 

09-10 Fika med macka 

10-12 Stämma 

12-13 Lunch 

13-13:30 Föredrag av rovdjurscentret 

13:30-15 Rundvandring 

15-15:30 Fika 

Skogsbruk utan hyggen 

I Sverige brukas nästan all skog, endast några 

enstaka procent av landets skogar är formellt 

skyddade från skogsbruk. Med drastiska me-

toder som kalhyggen, markberedning, dikning 

och plantering i enformiga trädrader har rik, 

varierad skog förvandlats till monotona träd-

odlingar med unga träd.  

Skogsbruket i Sverige har därför allt för stor 

negativ påverkan på djur och växter, men 

också människors upplevelser i naturen. Den 

svenska allmänheten vill inte mötas av kal-

hyggen och ogenomträngliga planteringar av 

unga barrträd under skogspromenaderna. Vi 

vill att skogens djur och växter ska finnas 

Gammal naturdikt  

 

Förlåt att jag föraktar er, o mänsklighet,  

men vad är ni mot all naturen? 

 

 Vad är all er intriganta ävlan  

mot naturens frihet och jungfrulighet?  

 

Vad är en mänsklig storstadsöken, mot ett 

paradis där aldrig mänskor satt sin fot?  

 

Vad är all mänsklig ljusomstrålad makt och 

prakt mot glansen från en ostörd midnattshim-

mel?  

 

Människan är värdelös och intet  

mot den frid som andas från en orörd skog.  

 

En obesudlad sjö med drickbart vatten,  

muromgiven av ett obestiget fjällmassiv,  

med oinskränkt naturfrihet för fauna och 

flora. 

 

Så långt bortom alla mänsklighetens nidings-

verk som möjligt. 

 

Forts från sid 1. 

Vi vill kunna plocka svamp och bär, ta av-

stressande skogspromenader, titta på djur och 

växter eller jaga i varierade och rika skogs-

miljöer. Och vi vill att barnen ska kunna leka 

i skogen.  

Hyggenas tid är därför förbi, hyggesfria 

skogsbruksmetoder har trots starkt motstånd 

vuxit fram och fått fler utövare. Skogsbruk 

utan hyggen, där skogen även efter uttag av 

träd ser ut som och fungerar som en skog, 

måste utvecklas för att tillgodose människans 

upplevelser av natur och för att den biolo-

giska mångfalden ska finnas kvar.  

Många skogsägare önskar idag alternativ till 

att deras skog kalavverkas, men har svårt att 

få hjälp för att ställa om till ett modernt och 

skonsamt skogsbruk. Myndigheter, men också 

markägarföreningarna som ska hjälpa sina 

medlemmar att förvalta skogen, har ofta då-

liga kunskaper eller är direkt negativa till nya, 

hyggesfria metoder. Här krävs en ändrad atti-

tyd och ny kunskap för att Sverige ska övergå 

till ett modernt skogsbruk. 

Vi kan inte fortsätta att utarma naturen och 

skapa ett lapptäcke av hyggen och unga ton-

årsskogar som inte duger för rekreation eller 

djur- och växtliv. Kalhyggesfritt skogsbruk är 

nödvändigt och måste utvecklas genom prak-

tiskt arbete.  

Karin Åström 

Vice ordförande Naturskyddsföreningen 

Per-Olof Erickson 

Ordförande Naturskyddsföreningen i Gävle-

borgs län 

Vill du vara med i en arbetsgrupp, skriv  till redaktionen. kretsnytt@live.se 



 

Mars 

4 Mars  

Skogsfinska kulturspår. 

Biblioteket Edsbyn, Hörsalen Kl 19-00 

Maths Östberg från föreningen  

Finnskogsriket berättar om den tidiga 

finska invandringen och visar bilder på 

finska kulturspår. 

 

18 Mars 

Kretsstämma 

Biblioteket Edsbyn, Hörsalen kl 19.00 

Hans Lidman och hans fiskevatten! 
En skildring i ord och bild med fokus på Lid-

mans naturvårdsintresse av Hans Malmsten, 

Falun. Hans Lidman Sällskapets tidigare ordfö-

rande, Som arbetar på en biografi om Hans Lid-

man. 

29 Mars 

Retoy bjuder alla barn på kalas. Edsbyns 

bibliotek, hörsalen Kl 12.00 

29 Mars kl 20.30-21.30 

Earth Hour 

Människor över hela världen visar sitt engage-

mang för miljön genom att släcka ljuset under 

en timmes tid. Denna timme visar verkligen vad 

vi kan spara och åstadkomma om VI VILL! 

Kretsen har inget arrangemang detta år men 

varför inte samlas kring en lägereld i skogen 

eller ha en spelkväll med stearinljus med vän-

ner/familj! 

April 

1 April Kl 18.00 

Studiebesök vid kraftvärmeverket i Bollnäs. 

Samling vid Kraftvärmeverket kl18.00 

Samling Sommars, Edsbyn 17.20. Q8 Alfta 

17.35. 

5 April 

Klädbytardag  

Edsbyns bibliotek, hörsalen Kl 12.00.  

Du tar med dig max 5 fina och fräscha plagg. 

För varje plagg får du en biljett och kan byta till 

dig 5 nya plagg. Inlämning av plagg sker mellan 

kl 12-13, och byte av plagg sker kl 12-15. I vän-

tan på att du ska få byta kläder kan du fika eko-

logiskt, gå en promenad, tävla i klädquiz, lyssna 

på musik och umgås. 

Maj 

11 Maj 
Länsstämma för Naturskyddsföreningen i Gäv-

leborg. 

Plats: Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö  

Program  

09-10             Fika med macka 

10-12             Stämma 

12-13             Lunch 

13-13:30        Föredrag av rovdjurscentret 

13:30-15        Rundvandring 

15-15:30        Fika 

Anmälan senast den 4 maj till Maj Johansson, 

Naturskyddsföreningen i Ljusdal 

 

 

 

18 Maj 

Fåglar vid sessmanområdet. 

Samling vid reningsverket 06.30 Vi går efter 

Gla Landsvägen. Leder oss gör Stefan Persson, 

Bollnäs Fågelklubb 

Samarrangemang med FBK. 

 

27 Maj 

Blomstervandring hemma hos Olle Berglund 

Kl 18.00 Samling för samåkning vid sommars 

17.50. även 5 aug 

 

29 Maj 
Vandring på Grytaberget 

Vi går stigen till Mörttjäraberg och ser vad 

vi finner efter den! En bra aktivitet för att 

se vad som händer år till år! 

Hans Jonson är kontaktperson 0271-22668 

 
Juni 

5 Juni 

Naturnatten.  Vi ansluter Rättvikskretsen vid 

Gåsbergets naturreservat i ore skogsrike, norr 

om Dalfors. Roffe Lundqvist guidar oss där. 

Samling vid Sommars kl 18.00 

Föranmäl till Stefan 0705522162, helsingebil-

der@live.se 

Augusti 

5 Aug 

Blomstervandring hos Olle Berglund. Vi ser 

vad som hänt sedan i våras. Kl 18.00 Samling 

för samåkning vid sommars 17.50.  

Bussresa till Ensjölokarna 

Se hemsidan för mer info. 

Exkursion med Rättvikskretsen i Ejheden.  

September 

6 Sep 

Klimat & Cykeldag!  

Se hemsidan för mer info. 

14 Sep 

Rotsjön med Stefan Olander. Vi kollar om vi 

kan föreslå ett område för naturskydd. Samling 

vid badet svabensverk kl 10.00 . Sommars kl 

09.20 

Fler evenemang kan komma, för att vara säker 

kolla på vår hemsida el kontakta Stefan:  

helsingebilder@live.se, 070-552 21 62 

www.voxnadalen.naturskyddsforeningen.se 

 

 

 

Vill du vara ute i skog och mark med barn? 

Bli natursnokledare hos oss! Du får själv styra 

hur du vill lägga upp aktiviteter. 

 

Program för Voxnadalens krets mars - augusti 2014 

Foto: Stefan Persson 

Vi söker personer som kan skriva krönikor mm, Skicka in idéer till redaktionen. kretsnytt@live.se Tips på utflykter, evenemang mm, Skicka in idéer till redaktionen. kretsnytt@live.se 


