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Manusstopp för nästa Kretsblad är den 23 April
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!
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: Torbjörn 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: Stig Hammarsten, 070-588 52 43
stig.hammarsten@bredband.net
www.gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se
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Naturskyddsföreningen Bollnäs
Årsmöte!

Yellowstone national park

SÖNDAG 18/3
Studiefrämjandet i Bollnäs, Långgatan 26 kl. 16.00.
Efter årsmötet kl. 16.30 visar Mattias Degervall bilder och
berättar från en resa till några av USAs nationalparker.
Medlemmar och icke medlemmar är välkomna.
Vi bjuder på fika!

www.bollnas.naturskyddsforeningen.se
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Voxnadalens Naturskyddsförening
Årsmöte!

Tisdag 20/3
Vi håller vårt årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Hans Ölander kommer och visar bilder och berättar
från sina resor till bla. Island och Svalbard. Hans har
tidigare bla. Vart ordf för Hanebokretsen.
Mer info: http://www.fotografer.n.nu/hans-olander
Norra skolan, Edsbyn kl: 18.30.
(Ingång baksidan)
Har du frågor? Ring Stefan tel. 070-55 22 162.

www.voxnadalen.naturskyddsforeningen.se
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Aktiviteter
TORSDAG 1/3

KVÄLLSUTFLYCKT TILL STORBERGET, TÖNSEN.
Med lite tur får vi höra ugglor och varg
Vi grillar korv och fikar i fullmånens sken.
Samåkning från ICA 18:30.
Vid dåligt väder ställer vi in utflykten.
Kent tel. 0703501992

FREDAG 16/3

UGGLESPANING
Vi åker ut för att lyssna efter ugglor.
Samåkning från Norra torget, Edsbyn kl: 20.00.

ONSDAG 2/5

STÄDKVÄLL VID NF HANEBOS STUGA PÅ KÖLBERGET
Efter städningen fikar vi och beskådar den vackra
utsikten över Myckelängarna, med lite tur kanske
vi får höra årets första gök.
Vi träffas vid ICA parkeringen för samåkning 18:00.

LÖRDAG 12/5

FAGNING AV ÄNGEN I STUGUBACKEN
Vi städar och stängslar ängen inför fårens ankomst.
Vi träffas vid ICA parkeringen för samåkning 10:00.
Ta med fika!
Kent tel. 0703501992

LÖRDAG 12/5

UTFLYKT TILL SVARTÅN; HAMRA
Vi besöker svartån och går en bit uppström och tittar på
geologin i området bla. Guidar gör Jan Hedman.
Samåkning från Norra torget, Edsbyn kl: 09.00.
Har du frågor? Ring Stefan tel. 070-55 22 162.

LÖRDAG 26/5

UTFLYKT TILL ÅLKARLSTJÄRNARNA
Under ledning av Jan Hedman ska vi besöka det nya
naturreservatet Ålkarlstjärnarna.
Samåkning från Norra torget, Edsbyn kl: 09.00.
Har du frågor? Ring Stefan tel. 070-55 22 162.

Alla är välkomna, ta med matsäck och lämpliga
kläder.
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Naturskyddsföreningen Hanebo
Årsmöte!

Bidkälla: Hilding Mickelssonsällskapet

Onsdag 7/3

Årsmötet hålls i Lötens Bygdegård, Kilafors
Kl. 19.00 börjar årsmötesförhandlingarna.
Ca. 19:30 allmän pratstund med kaffe/ te med dopp.
Film av och om Hilding Mickelsson.
Alla välkomna, även icke medlemmar!
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Föreläsning av Basti!
Sveriges skogar ur ekologisk synvinkel efter 60 år av kalhyggesbruk
LÖRDAG 10/2 Kl 14-16.
Kulturhuset i Bollnäs, Ida Kristinas rum. (Ingång från Collinigatan.)

Sebastian Kirppu kommer och föreläser och visar bilder i samband med Skogsgruppen Gävleborgs träff lördagen den 10/2
Han har bl a fått WWF:s
pris Årets miljöhjälte,
blivit utsedd
till lyssnarnas val i
Sommar i P1 och medverkat i SVT:s Mitt i naturen.
Många gillar dig, Varför?
– Kanske de uppskattar
att det finns någon som
vågar säga som det är
och inte pratar i nattmössan. Fakta är viktigt. Jag har varit ute i skogen varje dag i 20 år, så jag vet vad jag
pratar om och försöker förmedla skogsekologi på ett sätt som folk
förstår.
Fri entré
Försäljning av boken "Skogslandskap farväl"

Skogsgruppen Gävleborg
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Blybergets naturreservat
Naturskyddsföreningen i Bollnäs påvisade för några år sedan naturvärden
vid Blybergets norrsida. Området bedömdes som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen kopplades in, först för att skapa ett så kallat
Kometprojekt av området. Områdets bedömdes dock ha sådana kvalitéer
att Blybergets naturreservat bildades, 49 hektar blev skyddade under våren
2015. Vi har sedan påtalat naturvärden även i skogsområdet på toppen och
södra sidan

av Blyberget.
Nu kommer
även det området att införlivas i reservatet och
därmed utökas från 49

till 112 hektar.
Det är en
enorm skillnad på skog
och skog. Skillnaden blir uppenbar när man kliver in i en naturskog, med
träd i olika åldrar, döda liggande träd/lågor bemängda med tickor och
mossa. Det finns en artrikedom som är väsensskild från de monokulturer

skogsbruket idag lämnar efter sig. I Blybergets naturreservat blir det tydligt. En skog som kommer att finnas kvar både för människor och för alla
de arter som har sin hemvist där. Artrikedomen blir uppenbar när man sitter en stund och lyssnar och ser. Här finns de bl.a. tretåig hackspett och
lavskrika. Familjegruppen av lavskrika har blivit vana att bli matade och
kommer ofta och tigger korv. Kungsfåglarnas fina tunna ljudslingor hörs i
granarna ovanför. Där den här sortens skog som vi i Naturskyddsföreningen, lavskrikan, kungsfågeln och den tretåiga är beroende av.
Foto: Johnny Eng
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Lavskrikorna var skygga i början av vår bekantskap med blybergskogen,
men blev alltmer orädda, kanske beroende på de korvar och smörgåsar
de bjöds på ur matsäcken.

Blyberget bjuder på en variationsrik skogsmiljö där toppen och den södra

sidan domineras av tallskog.
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Källa vid Blybergets norrsida

Den tretåiga hackspetten
trivs i gammelskogen vid
Blyberget.

Text och foto:
Torbjörn Alsing.
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Boktips

Den stolta furan har en särskild plats i vår kultur. Den förekommer
över hela Sverige och i alla storlekar, från den små dvärgvuxna martallarna till de största raka pelarfurorna. Tallen följer oss genom livet,
från barndomens barkbåtar och kottdjur till vuxenlivets möbler, hus
och sprakande, värmande brasor. Historiskt har furuvedens kådigheten gett oss nytta vid tjärbränning.
I text och livfulla bilder skildrar denna bok några av alla de organismer
som är knutna till tallens olika levnadsstadier, från den lilla plantan
till den döda veden som kan finnas kvar i århundraden i markerna.
Välkommen till tallandskapets rika värld.
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B
Avsändare:
Studiefrämjandet
Långgatan 26
821 43 Bollnäs

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

mycket mer att längta till…….

Ett urval av våra cirklar
*
*
*
*
*
*
*

Ekologisk fiskevård
Släktforskning på distans
Musikgrupper
Spela in i vår studio
Café Planet
Jägarskolan,Traditionell
Jägarskolan, Intensiv

* Måla
* Ekologisk odling
* Hundcirklar med brukshundklubben och kennelklubben
* Kamratcirkel eget
eget intresse/ämne
* Förarbevis Terränghjuling
(Ljusdal)

Läs mer om våra cirklar och arrangemang på vår hemsida
www.studieframjandet.se/halsingland

Kontakta oss för upplysningar och anmälan.
Tel 0278-24070, E-post bollnas@studieframjandet.se

12

