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Ansvarig utgivare Stefan Persson. 

Redaktionen har bestått av Stefan Persson och Per-Erik Modd. 

 

Bidrag till Kretsbladet skickas till: 

Stefan Persson 

Långgatan 44A 

828 33 Edsbyn 

stefan.persson@naturskyddsforeningen.se 

 

Omslaget: En bild som visar Slagugglan i dess rätta miljö!  

Foto: Stefan Persson 

 

 

Manusstopp för nästa Kretsblad är den 18 December 

 

 
 

Vill du aktivt delta i miljöarbetet där du bor och träffa nya  

människor som delar ditt intresse för natur och miljö. 

Hör av dig till din lokala krets! 

 

Naturskyddsföreningen Bollnäs 

Ordf: Thorbjörn Alsing, tel. 070-373 58 18  

torbjorn.alsing@telia.com  

          

Naturskyddsföreningen Hanebo 

Ordf: Kent Westlund, tel. 070-350 19 92 

kent.t.westlund@telia.com 

 

Naturskyddsföreningen Voxnadalen 

Ordf: Stefan Persson, 070-55 22 162 

voxnadalen@naturskyddsforeningen.se 

 

Naturskyddsföreningen Gävleborg 
Ordf: Denise Fahlander 070 646 10 42 

Tänk på att betala medlemsavgiften i tid annars blir ni inte med 

vid utskriften av adressetiketter och blir utan tidning. 

Hör av dig vid adressändring! 



3 

 

 
De Vilda Blommornas Dag 

söndag 19 juni 2016 

 
De botaniska föreningarna i Norden anordnar denna dag en mängd 

blomstervandringar. Gävleborgs Botaniska Sällskap planerar föl-

jande vandringar. Tag på skor/stövlar och kläder så att du kan gå 

även vid sidan av stigen och på fuktiga ställen och tag gärna med 

fika. Alla är välkomna att deltaga, och det är gratis. Föranmälan 

krävs ej. 
 

 

Nordanstig 

De Vilda Blommornas Dag Jättendalssjön. Samling kl 10 vid brand-

stationen i Jättendal. Ann-Christin Jäderholm 070 5391435.  
 
Färnebofjärden 

De Vilda Blommornas Dag Färnebofjärden. Samling kl 10 parkering-

en vid Sevedskvarn 3 km S om Gysinge. Ove Lennström 070 

3490928  
 
Voxnabruk 

De Vilda Blommornas Dag Voxnabruk. Samling kl 13.30 vid Norra 

torget Edsbyn. Stefan Olander 070 5692690.  
 
Hofors 

De Vilda Blommornas Dag Bysjön. Samling kl 10 vid Hästbo f.d. 

järnvägsstation. Barbro Risberg 076 1382900.  

 

Sandviken 
De Vilda Blommornas Dag Sjöbergs fäbod. Samling kl 15 vid parke-

ringen vid ÖB, Vallhov. Inga-Greta Andersson 070 3549489.  
 
Gävle 

Samling kl 13 vid Tempoaffären i Norelund, Bomhus. Berit Berglund 

0730 414038.  
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             Naturskyddsföreningen Bollnäs 
 

Styrelsen: 2016 
 
Ordförande:  Torbjörn Alsing                          0278-300 19 

   torbjorn.alsing@telia.com          070-373 58 18 
    

Vice ordförande  Leif Modéer                   0278-66 50 87  

 leif.modeer@telia.com 

   

Sekreterare: Per-Erik Modd                            0278-260 89 

 pemodd@telia.com                     073-055 31 90 

 

Kassör: Leona Klevfjorden                      0278-101 49 

 leona.klevfjorden@gmail.com    076-839 34 80 

  

Ledamöter: Anders Engstrand                        0278-200 11 

 anders.lisa@passagen.se             070-488 20 20 

  

 Cecilia Fredriksson                     070-614 74 02 

 boomster.cecilia@gmail.com 

   

 Ann Elisabeth Malmberg             070-256 52 03 

 noufaros.vallsta@gmail.com 

 

 Elli Viljanen                                072-531 03 51 

 marsu_likka@hotmail.com 

 

Suppleanter:  Mattias Degervall                       070-636 96 28 

   mdpost@spray.se 

 

   Gunnel Edman                            0278-415 74   

   gunnel.edman@spray.se             070-608 02 06 

 

 Petra Hagelin                  070-578 04 55 

 p_hagelin@hotmail.com     

            

 Lennart Stern                              070-636 04 36 

 l.stern@glocalnet.net              

 

Handla miljövänligt-ansvarig: Leona Klevfjorden 

www.bollnas.naturskyddsforeningen.se 
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Naturskyddsföreningen Hanebo 

 
Årsmötet ägde rum den 2 mars i Lötens Bygdegård.  

Sten-Björn var ordförande och Mona Hjort sekreterare. 

Efter årsmöte och fika visades Bosse Forsling naturfilmer. 

 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Hanebo 2016. 
 

Ordförande Kent Westlund                070 3501992 

           kent.t.westlund@telia.com 

 

Vice ordförande      Vakant 

 

Sekreterare Mona Hjorth                    0278 650422 

  

         Kassör Mona Fogeby                   0278 654048 

 mail@halsingeekonomi.se  

 

Ledamöter Sten-Björn Sköld             0278 650913 

 sten-bjorn.skold@helsingenet.com 

 

 Tord Hedberg    0278 650495 

 tord.hedberg@helsingenet.com 

 

  

      Suppleant Karin Engvall                   0278 650919 

 karin_engvall@telia.com 

 Anette Lindholm              0278 650404

 anette.lindholm48@helsingenet.com 

 

 

Valberedning Hugo Forsberg                 0278 650422 

 hugo.forsberg40@gmail.com 

  

 Gunnar Andersson           0278 657031 

 

 

www.hanebo.naturskyddsforeningen.se 

mailto:Kent.t.westlund@telia.com
mailto:mail@halsingeekonomi.se
mailto:sten-bjorn.skold@helsingenet.com
mailto:tord.hedberg@helsingenet.com
mailto:karin_engvall@telia.com
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Voxnadalens Naturskyddsförening  

 

Styrelsen: 2016 

 
Ordförande:  Stefan Persson          

 helsingebilder@live.se  070-552 21 62 

  

Sekreterare:         Jessica Rubensson       070-6633221 

 Jessica.rubensson@yahoo.se  

   

Kassör:           Johnny Eng                                    072-200 80 46 

 johnny.eng@helsingenet.com 

 

Ledamöter: Maths Östberg                                0271-101 68 

 finnskogsmuseet@swipnet.se        070-566 01 68 

  

    

Suppleanter:      Lindvi Forsberg                              070-231 06 18      

 lindviforsberg@gmail.com 

             

 Johan Olanders                               070-660 81 46

 johan.olanders@gmail,com  

  

 Fia Johannessen 073-0741590

 fia.johannessen@gmail,com  

 

 Marita Jansson                                070-639 69 35 

 marita.jansson@edu.ovanåker.se 

  

Valberedning:      Hans Jonsson                                  0271-266 68    

                             hansbjonsson@telia.com                070-367 27 09 

             

 Bernt Ung                                        070-690 98 35             

       

Revisorer: Lennart Eriksson                             070-371 98 37 

 Inga-Lill Embretsen                        070-354 78 67 

www.voxnadalen.naturskyddsforeningen.se 

mailto:johnny.eng@helsingenet.com
mailto:finnskogsmuseet@swipnet.se
mailto:lindviforsberg@gmail.com
mailto:hansbjonsson@telia.com
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Aktiviteter 
 

TORSDAG 2/6  NATTSÅNGARE 

   Vi åker och lyssnar efter nattsångare 

   med Bollnäs Fågelklubb. 

   Samåkning från Statoil på Gärdet i 

   Bollnäs  kl. 21.00 
 Lennart. 070-636 04 36 eller Per-Erik. 073-055 31 90. 

SÖNDAG 5/6  NATURNATTEN 

 I år så beger vi oss till Halgonberget, som 

 ligger mellan Dalfors o Bingsjövägen. För att  

 uppleva naturnatten. 

 Norra Skolan Edsbyn kl 17,30 

  Vår guide i natten blir Rolf Lundqvist  som 

 visar bla trädristningar.  

 Stefan 0705522162, helsingebilder@live.se 

SÖNDAG 7/8 SLÅTTER VID BLIXTS  

   Välkommen till vår slåtter vid Blixts i 

   Nordsjö utanför Vallsta. Vi börjar kl. 

   08.00 på morgonen. Medtag egna liar 

   och räfsor om ni har, annars finns det 

   räfsor att låna. Även om vi bjuder på 

   lättare förtäring så ta med egen mat

   säck .  Är du osäker på vägen ring  

   Per-Erik, tel: 0278-260 89 eller  

 073-055 31 90. 

ONSDAG 10/8 SLÅTTER I LÖTBODARNA 

 Slåttern börjar kl. 17.28 vid Utigårns fäbod

 stuga i  Lötbodarna som ligger efter vägen 

 mot Tönsen, Kilafors. Ta gärna med lie, 

 räfsa och/eller högaffel.  

 Du är VÄLKOMMEN även om du inte kan 

 delta i slåttern. Ta med något att dricka ur 

 och något att sitta på, alla blir bjuden på 

 fika. Kent tel. 0278-650919 eller 070-

 3501992 svarar på frågor om slåttern. 
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SÖNDAG 14/8    ÄNGSSLÅTTER I STUGUBACKEN 

 Slåttern börjar vid 8-tiden på morgonen. 

 Du är välkommen när det passar dig och 

 jobbar så länge du har tid och ork. Ta med 

 mugg för NF Hanebo bjuder på kaffe, te, saft 

 och  smörgåsar som tack för hjälpen. Ta 

 gärna med något i slåttersammanhang  

 användbart redskap. 

 Kent tel. 0278 650919 eller 070 3501992 

 svarar på frågor om slåttern. 

SÖNDAG 14/8 SLÅTTER VID VITTSJÖN 

Samling kl. 09.30 vid vägskälet i 

Vittsjön. Medtag redskap 

och fika. Finnskogsriket i samarbete 

med NF Bollnäs. 

Vi hjälps åt för att bli klar med varsin 

äng. 

För information ring Maths tel. 070-

566 01 68 eller  

Per-Erik tel. 073-055 31 90. 

SÖNDAG 28/8 NATURENS OCH FLOTTARLEDENS DAG 
 (Prel. datum) En dag för ung som gammal vid Flottarkojan 

   i Söräng Kl. 12.00 – 15.00. Preliminärt  

   datum. Se annons i Ljusnan! Följ skylt 

   ning från Sörängs skola. Underhållning vid  

   flottar-kojan och försäljning av fika, mat.  

   Tipsrunda, Aktiviteter för barnen: Fiske, vi  

   håvar insekter. Deltagande barn får en lupp  

   som present. Kontakt: Torbjörn, tel. 0278- 

   300 19 eller 070-373 58 18. Per-Erik, tel.  

   073-055 31 90. Samarr med Flottarleden  

   Runemo och Söräng. 



9 

 

FREDAG 16/9 UGGLOR samarr med BFK 

Ringmärkning av sparv och pärluggla. 

   Samåkning från Statoil i Bollnäs kl.19.00. 

Per-Erik 073-055 31 90 el Stefan 070-342 64 63. 

SÖNDAG 4/9     RINGMÄRKNING samarr med BFK 

  Ringmärkning vid Granskärs våtmarker i 

  Söderhamn tillsammans med Söderhamns 

  fågelklubb. Ringmärkningen pågår  

  mellan 06.00-10.00. 

  Samåkning från Statoil i Bollnäs  

  kl.06.00. Per-Erik 073-055 31 90.  

SÖNDAG 25/9 SVAMPUTFLYKT 

 Vi följer med svampexperten Monika 

 Svensson ut i skogen och lär oss känna 

 igen våra vanliga matsvampar. 

 Samling kl. 10.00 på parkeringen Bollnäs 

 simhall. 
 Kontakt. Torbjörn, tel. 0278-30019 eller  

 Per-Erik tel. 073-055 31 90. 

SÖNDAG 2/10 LAVSKRIKA samarr med BFK 

 Vi spanar efter Lavskrikor vid Acktjärbo. 

Samling vid Statoil i Bollnäs kl. 08.30 el vid 

Acktjärbo kl.09.00. 

Ledare Carl-Erik Zetterlund och Åke 

Englund. Kontakt: Per-Erik 073-055 31 90. 

 

Tänk på att kolla vår hemsida för förändring-

ar i programmet!! www.bollnasfagel.se  

LÖRDAG 17/9 TJÄDER I SKOGSLANDSKAPET 

 Vi följer med Tjäderexperten  

 Göran Rönning ut i skogen och lär oss inven

 tera tjäder på barmark i skogslandskapet. 

 Samling kl. 10.00 Norra torget i Edsbyn 

 Kontakt. Hans Jonsson 0271-226 68.  

 070-367 27 09. Arr: GLOF 
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2015-års Miljöpristagare! 

Naturskyddsföreningen Gävleborgs natur- och mil-
jöpris gick till lavkännaren Nicklas Gustavsson med 
motiveringen: 

Nicklas har specialiserat sig på något så litet men 
betydelsefullt som lavar. Han har inventerat lavar 
lokalt och deltagit i flera inventeringar runt om i 
landet. Han är helt självlärd i ämnet och har även 
varit med i radioprogrammet Naturmorgon och 

pratat om lavar för att höja kunskapen om dem till allmänheten. 
Nicklas leder varje sommar en rundtur på en fäbodvall där han visar den 
speciella fäbodfloran som finns där fäboddjur som getter, får och fjällkor 
kontinuerligt betar. Han håller även föredrag där han berättar och visar 
egna foton. Oftast handlar det om lavar men i vintras höll han föredrag 
om en resa till Nepal som tog en omtumlande vändning när landet 
plötsligt drabbades av omfattande jordbävningar.  

Stort Grattis! 

/ Ordf. Denise Fahlander 

 

Intresserad av rovdjur, el något annat område? 
 

Spana in någon av våra arbetsgrupper, kanske du vill vara med 
i en grupp? 

www.gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/verksamhet-3/arbetsgrupper 
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Forskningsresan i naturvårdens utmarker 

 

Välkommen till Dalarna 25-29 juli! 

Plats: Utgår från Öje vandrarhem i Malung-Sälens kommun, mest till sko-

gar runt Venjan i Mora kommun 

 

Forskningsresan är en årlig inventering av Sveriges sista oskyddade norr-

ländska naturskogar, i år i Dalarna. Runt 50 personer med olika åldrar och 

bakgrund brukar delta. Artkunskaper är inte ett krav, utan vi lär av 

varandra. I projektet vill vi njuta av naturen, hitta arter samt påverka och 

utmana skogsbolagen, politikerna och allmänheten om den rådande synen 

på skogen. Vi vill öka kunskapen om arter och ekologi, samt vikten av 

utökad naturvård. Vi vill att fler skogar skyddas och att storskaligt hygges-

bruk avskaffas. 

  

Tveka inte att höra av dig om du har frågor!  

 

Kontakta Johan Moberg, samordnare Forskningsresan i naturvår-

dens utmarker 2016; tel 073-8073644,  

johan.moberg@skyddaskogen.se 

Sista anmälningsdag är den 25:e juni. 
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Miljövänliga Veckan 2016 

 
Temat för Miljövänliga veckan 2016 under vecka 40 är 
schyssta produkter i badrumsskåpet 
 
Kan ett schampo vara bra eller dåligt för dig och för planeten? Vad bety-

der miljömärkningen på flaskan?  

Varför du ska vara noga när du väljer hudkräm, tvål och balsam och hur 

påverkar olika kemikalier kroppen och naturen. 

Det är inte lätt att förstå vad schampo och balsam innehåller när man läser 

på etiketten. 
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Biosfärsommarprogram 

Torsdag 2 juni                   

Arkeologi & historiska kartor i byn Viken.  
Begränsat antal platser. 

Anmälan till: katarina.eriksson@balderarkeologi.se eller tel. 0723-11 22 96.  

 Söndag 19 juni                 

Blomstervandring i Voxnabruk.  
Samling Norra torget Edsbyn kl 13:30 eller dammen i Voxnabruk kl 14:00. 

Ledare: Stefan Olander 

Torsdag 18 aug                

Soldattorpen på Hian.  
Begränsat antal platser.  

Anmälan till: katarina.eriksson@balderarkeologi.se eller tel. 0723-11 22 96.  

Vid stort intresse kommer det tillkomma fler tillfällen med histo-

riska vandringar.  

Det kommer även en Fågelvandring under försommaren, så håll 

utkik på våra hemsidor! 

 

www.ovanaker.se/klimatmiljo/biosfarkandidat 
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Skogsgruppen och skogsprojektet 

 

Skogsgruppen är Naturskyddsföreningens nätverk för skogsfrågor i Gävleborgs 

län. Vi är ett 100-tal personer  som vill värna skogens liv. Även flera medlemmar 

i Gävleborgs botaniska sällskap är engagerade. Naturskyddsföreningen i länet 

har fått pengar för ett skogsprojekt som bland annat syftar till att öka antalet ak-

tiva i skogsgruppen, öka våra kunskaper och att få fler skogar i vårt län skyd-

dade.  

 

Långt ifrån alla fina gamla skogar  är upptäckta. Trots att de statliga anslagen för 

skogsskydd är begränsade tror vi att vi kan göra skillnad genom att upptäcka nya 

skyddsvärda områden och rapportera dessa till myndigheterna. Inom skogspro-

jektet samlar vi 

därför in inform-

ation om sådana 

områden och 

samlar det i en 

databas. Stig 

Hammarsten är 

en av de ansva-

riga. Flera breda 

insamlingsmöten 

kommer att ord-

nas i höst för att 

få in tips. Har du 

tips redan nu, kontakta stig.hammarsten@bredband.net.  

 

Efter ett par inspirations- och strategimöten har nu också lokala skogsgrupper 

bildats i Gävle, Sandviken, Södra Hälsingland och Norra Hälsingland. De har 

börjat träffas och redan gjort flera utflykter. Kontaktpersoner är Lotta Delin 

(Sandviken), Per-Olof Ericksson (Gävle), Kent Westlund och Stefan Olander 

(Södra Hälsingland) och Per-Gunnar Jacobsson (norra Hälsingland). 

 

I en länsgemensam studiecirkel, ledd av Magnus Andersson kommer vi att lära 

oss inventeringsmetodik och vad man behöver titta efter för att identifiera skogar 

med höga naturvärden. Tanken är att deltagarna sedan ska kunna bidra med att 

kvalitetssäkra inkomna tips på skyddsvärda skogar. Vill du bidra med att inven-

tera naturskogar så kan det finnas några platser kvar.  

Kontakta: magnus.andersson@foran.se.  

 

Du som vill vara med i skogsgruppen kan kontakta Inga-Greta Andersson som 

sköter skogsgruppens kontaktlista: andersson.ingagreta@gmail.com.  

      

 

mailto:stig.hammarsten@bredband.net
mailto:magnus.andersson@foran.se
mailto:andersson.ingagreta@gmail.com
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Boktips 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

Björken är något av en nationalsymbol. Den (eller  egentligen de –det 

finns ju tre arter) finns över hela Sverige och de allra flesta känner  väl 

dess vita näver och tydliga svarta fläckar. Människor har i alla tider upp-

skattat björkved som  slöjdmaterial eller bränsle, men även andra organ-

ismer uppskattar björken. 

 

Detta är en bok som i mustig text och fantastiska bilder skildrar ett urval 

av den biologiska mångfalden som är knuten till trädets olika levnadssta-

dier. Ett landskap med en blandning av björkar i olika åldrar gynnar 

många olika organismer. 
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B 
 

Avsändare: 

Studiefrämjandet 

Långgatan 26  

821 43 Bollnäs  

-----------------------------------------------------------------------------------                       
 

         

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om våra cirklar och arrangemang på vår hemsida 

www.studieframjandet.se  

 

Kontakta oss för upplysningar och anmälan. 

Tel 0278-24070,  E-post bollnas@studieframjandet.se 

mycket mer att längta till…….  

*  Måla 

*  Mindfulness 

*  Ekologisk odling  

*  Hundcirklar 

*  Må-Bra cirklar 

*  Kamratcirkel eget 

    eget intresse/ämne 

*  Ekologisk fiskevård 

*  Att gå med slagruta 

*  Hantera digitala bilder 

*  Släktforskning på distans 

*  Musikgrupper           

*  Café Planet 

*  Jägarskolan,Traditionell 

*  Jägarskolan, Intensiv 

 

Ett urval av våra cirklar 

http://www.studieframjandet.se/
mailto:bollnas@studieframjandet.se

