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Ansvarig utgivare Stefan Persson. 
Redaktionen har bestått av Stefan Persson och Per-Erik Modd. 
 
Bidrag till Kretsbladet skickas till: 
helsingebilder@live.se 
 
Omslaget: Kolved res. 
Foto: Kent Backeby 

 
Manusstopp för nästa Kretsblad är den 28 April 

 

 
 
 
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 Söderhamn 
Ordf: Christina Åström, 070-202 47 32  
christina.astrom51@gmail.com. 
 
Naturskyddsföreningen Voxnadalen 
Ordf: Jennie Forsblom, 070-191 21 11 
Jennie.forsblom@helsingenet.com 
 
Naturskyddsföreningen Kansli Gävle - Dala  
Jenny Olsson, 070-292 16 36 
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se  
 

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! 

mailto:christina.astrom51@gmail.com
mailto:voxnadalen@naturskyddsforeningen.se
mailto:kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se
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NATURSKYDDSFÖRENINGEN BOLLNÄS 
 

 

Årsmöte! 
 

                
 

 
                  

Söndag 19 Mars kl.18.00 

Studiefrämjandet i Bollnäs, Våggatan 9  
 

Vi bjuder på kaffe! 
 

Välkomna! 

 

www.bollnas.naturskyddsforeningen.se 
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Voxnadalens Naturskyddsförening  
 

Årsmöte! 

 
 
 
 
 

 
 
 

Torsdag 16 Mars kl. 18.30 
Pingstkyrkan i Edsbyn 
Vi bjuder på smörgås! 

                                                 
Välkomna! 

 

Naturskyddsföreningen Hanebo 
Årsmöte! 

 

 

 

 

   
Tisdag 7 Mars  

Årsmötet hålls i Lötens skola, Kilafors Kl. 19.00. 
 

Efter årsmötesförhandlingarna slut blir det lite prat om det 
gångna året under intagande av te/kaffe med tillbehör. 

Kent  070 350 19 92 
Alla är välkomna! 

www.voxnadalen.naturskyddsforeningen.se 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Aktiviteter 

TISDAG 21/3 KVÄLLSUTFLYKT 
 Vi lyssnar på kvällens ljud i skogen, kanske får vi höra ugglor!  

Samling vid Norra torget i Edsbyn kl. 19.00.  
 Har du frågor? Ring Hans Jonsson, 070 367 27 09. 

Söderhamn 

LÖRDAG 20/5   BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG VID ÅLSJÖN 
Den 20 maj firar vi biologiska mångfaldens dag vid Ålsjön.  
Vi kommer att försöka ha lite aktiviteter för barn som t ex att 
håva insekter i sjön och att titta på fåglar, vilket även passar 
vuxna så klart. Byggnaderna ska hållas öppna och  
förhoppningsvis har vi fått ihop en utställning med Ålsjön som 
tema i den ena byggnaden. Mer information kommer längre 
fram på Naturskyddsföreningens hemsida, Facebook och  
Instagram eller i Gävle- Dala Natur. 

Voxnadalen 

LÖRDAG 22/4 VANDRING RUNT ORMBERG I TRÖNÖ  
 Förra våren snöade vandringen in. Nu provar vi med ett något 
 senare datum. Vandringen går genom gammal tallskog med 

   över 250 år gamla tallar. Vi hälsar på  en tall som är  
   konstaterat minst 375 år gammal. Har vi tur kan vi se den  
   rödlistade vedsvampen Vintertagging, som indikerar höga  
   biologiska värden i skogen. Vi går på en stig över själva  
   berget bestående av hällmarker och följer en skogsbilväg till
   baka till bilarna. Sträckan är 6-6,5 km.  
   Guide på turen är Alf Pallin 
   Samling kl.10 Trönö centrum, mitt emot kyrkan,  
   vid bystugan, Lertagsvägen 1, Trönödal  
   Andra sidan vägen från kyrkan räknat. 
   Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32 eller  
   Alf Pallin 070-247 44 20. 

Söderhamn 

Söderhamn 

LÖRDAG 13/5 UTFLYKT TILL YSBERGET-LAXTJÄRNSBERGET 
Utflykt med Ove Larsson som guide.  
Det blir en heldagsutflykt den 13 maj.  
Samling på parkeringen ner mot ån vid Sveabiografen  
kl. 9:30 för resa mot Ysberget-Laxtjärnsberget.  
Ta med matsäck för hela dagen och lämpliga kläder. 
Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32.  
Ove Larsson 072-234 41 58 

En stor del av Naturskyddsföreningens verksamhet består av  
utflykter till olika naturtyper för att locka medlemmar och allmänhet 
att besöka värdefull natur.  
2023 har vi följande aktiviteter på agendan. 
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Foto: Johnny Eng 

Naturskyddsföreningen Bollnäs 
 
 

Restaureringen av Mödänge våtmark avslutades hösten 2022 och 
nu fortsätter planeringen för att tillsammans med Bollnäs Fågelklubb  
uppföra någon form av utsiktsplattform som är tänkt att bli handi-
kapp anpassad. Under våren är det tänkt att det ska bli någon form 
av invigning av vår nya restaurerade våtmark. 
Mer uppgifter om invigningen kommer att finnas på vår hemsida. 

 
www.bollnas.naturskyddsforeningen.se 

 

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

 

Naturskyddsföreningen Voxnadalens aktiviteter med  
Bollnäs Fågelklubb i Sässmanområdet. 

 
Vårfåglar vid Sässmanområdet 

Lördag 29 April. Samling vid reningsverket i Edsbyn kl. 06.30 
Samling vid Circle K i Bollnäs kl. 05.55. Per-Erik 073-055 31 90 

 Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Voxnadalen. 
Ledare. Anders Delander, Bollnäs Fågelklubb 

 
  

Fågeltornskampen i Edsbyn 
Lördag 6 Maj kl. 05.00-13.00. Kom och gå som du vill till  

fågeltornet vid Muckeltjärn i Sässmanområdet.   
Information: Anders Delander, tel. 073-841 33 13. 

  
 

Rovfågelspaning vid Sässmanområdet 
  Söndag 3 September. Samling vid Knåda Sport i Knåda  

kl. 09.00. Samling vid  Circle K i Bollnäs kl. 08.25.  
Per-Erik 073-055 31 90,  Ledare: Anders Delander, 073-841 33 13. 
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MÅNDAG 5/6  FIRA NATURNATTEN VID ÅLSJÖSTUGORNA 2023 
 Denna gång kommer vi att låta naturen och nattens ljud 

komma till oss vid Ålsjön.  Vi tänder grillen vid stugorna och 
hoppas kvällen inte blir alltför kall så vi kan mysa lite vid  
brasan. Vi kommer att ta några promenader fram till sjön för 
att lyssna på vad natten har att erbjuda där. Eventuellt avslutar 
vi med en tur till berget söder om Ålsjön för att lyssna på  
nattskärrorna som brukar hålla till där vid den här tiden.  
Det är lite magiskt . 

Hanebo 

LÖRDAG 27/5 UTFLYKT TILL RUMPBERG  
  Kring toppen står gamla tallar i en fin mossrik hällmark och  
   med utsikt över Hallen.Vandringen ut till toppen är lätt.  
  Vi träffas vid ICA-parkeringen i Kilafors kl. 10:00. 
  Glöm inte fikat! 
  Tord: 072 714 81 66.  

MÅNDAG 5/6  NATURNATTEN 
  Voxnadalskretsen är värdar i år, Vi besöker Flätsbo gruva  
      och Lilla Hawaii, vi träffas i Flätsbo kl.19.00. Sväng in  

                               Södra Flät och åk 8 km mot Flytåsen, därifrån kan vi samåka. 
  Kontakt: Maths Östberg, 070 566 01 68. 

Voxnadalen 

LÖRDAG 17/6   I ANSLUTNING TILL VILDA BLOMMORNAS DAG BESÖ-
KER VI I ÅR LÅNGNÄSUDDEN I LYNÄS.  
Det är några år sedan vi hade Långnäsudden i vårt program. 
Därför tyckte vi att det är dags för ett återbesök. En mycket 
vacker örtrik blandskog där det växer en del rara växter. 

 Samling klockan 13 vid Lynäs sommarhem. Mer info längre 
fram på vår hemsida, Facebook, Instagram och Gävle/Dala 
natur. 

  Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32. 

Söderhamn 

Söderhamn 

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

MÅNDAG 5/6  NATURNATTEN MED NATTSÅNGARE 
             Samarrangemang med Bollnäs Fågelklubb. 
             Samling vid Circle K i Bollnäs kl. 22.00 

                             Åke. 070-823 76 64 eller Per-Erik. 073-055 31 90 

Bollnäs 

NATURNATTEN 

”Se mer information längre fram på Naturskyddsföreningens hemsida,  
Facebook och Instagram eller i Gävle- Dala Natur” 
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Liekurs på Tannåsen i Trönö 
Söderhamnskretsen ordnade en liekurs vid torpet Tannåsen i Trönö i som-
ras. Med hjälp av länsstyrelsen, genom Anders S Johansson, som stod för 
kostnaden för läraren Patrick Glamsjö, kunde  
12 anmälda deltagare lära sig konsten att använda en knacklie. 
Flera av deltagarna hade slagit med en vanlig lie förut och det  
märktes att det fanns viss rutin att svinga lien, vilket inte skiljer sig åt från att 
slå med en traditionell lie. Det som är annorlunda är sättet att hålla den 
vass. Och oj så vass! Man behöver inte släpa med sig en slipsten som är 
nog så tung och inte helt lätt att hantera på rätt sätt.  
I stället knackar man ut eggen på liebladet över ett litet städ. Det är inte så 
stort och tungt utan är fullt möjligt att ta med sig till olika  
platser. Det krävs dock även här träning för att tekniken att få det riktigt 
vasst ska sitta. Stålet i själva lien har en annan kvalité än i den typ av lie vi 
traditionellt använt i Sverige. Det går inte att knacka  
eggen på en sådan lie vass. Den måste slipas. 

 

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

ÖPPET VID ÅLSJÖN VÅREN 2023.  
Vi siktar på lördagar april och maj 10-14. 

 
Vi kommer att ha öppet i Ålsjöstugan lördagar under april och maj kl 10-14. 
Vi samarbetar med Fågelklubben och turas om att ansvara för lördagarna. 
Det kan bli först när det går att ta sig från E4-parkeringen till stugan. Vi har 
en utställning i den nyaste stugan med foton från Ålsjön som man kan titta 
på. Dessutom kommer man att kunna köpa fika till en blygsam kostnad. 
 
Om du har foton från Ålsjön som du gärna vill dela med dig av och gärna en 
berättelse om bilden och upplevelsen så hör av dig till  
Christina Åström, 070-202 47 32.  
Mail kan skickas till soderhamn@naturskyddsforeningen.se 

mailto:soderhamn@naturskyddsforeningen.se
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Naturskyddsföreningen Söderhamn 
 
 

Välkommen till Årsmöte med bildvisning av Alf Pallin 

Alla, även icke medlemmar, är välkomna på årsmötet. 

Vi ses på Studiefrämjandet, Källgatan 9, 

onsdagen den 22 mars klockan 18. 

 

Vi inleder med årsmötesförhandlingar, gör ett avbrott för fika och 
fortsätter sedan med bildvisning under temat 

Lite svamp, lite natur och naturvård av och med Alf Pallin 

Synpunkter på föreningens och kretsens verksamhet kan lämnas 
av medlemmar i Naturskyddsföreningen.  
Skickas skriftligt till Naturskyddsföreningen i Söderhamn c/o 
Christina Åström, Ellne 848, 826 61 Söderala.  
Epost soderhamn@naturskyddsforeningen.se.  
Synpunkter lämnas senast 12 februari2023.  
För frågor ring Christina Åström 070-202 47 32. 
Dokument till årsmötet läggs på hemsidan fr o m 15 februari  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärtligt välkomna! 

www.soderhamn.naturskyddsforeningen.se 

mailto:soderhamn@naturskyddsforeningen.se
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Följ med ut med Naturskyddsföreningen 
Bollnäs – Upptäck naturen i vår närhet! 
 
Introduktion och intresseväckare. 
Fyra olika teman under vår, sommar och höst fortsätter år 2023 
ute i vår närmiljö i mestadels Bollnäs kommun. 
Du kan anmäla dig till alla fyra teman eller välja ut ett tema som 
intresserar dig. 
Kostnad: 100 kr/tema per person.  
Vi återkommer med datum.  
Tid: ca 2-3 timmar/gång. Max 12 pers/grupp. 
 
April-maj, Tema 1: Lär dig om våra vanligaste vårfåglar i 
skog och sjö 
Med besök i fågeltornet vid Kyrkbytjärn, Kilafors.  
Möjlighet till lån av tubkikare. Samt skåda nattsångare, m.m. 
2-3 träffar med ornitologerna Åke Kvick och Per-Erik Modd. 
 
Maj-juni, Tema 2: Flora och Naturens skafferi 
Lär dig våra vanliga växter och hur man använder dem som 
krydda och i matlagning.  
2-3 träffar med Torbjörn Alsing från Naturskydds-föreningen. 
 
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,  
introduktionskurs.  
2 träffar med svampkonsulent Monica Svensson. 
 
 
Välkommen med din anmälan! 
Anmälan till Studiefrämjandet Bollnäs:  
agneta.sundgren@studieframjandet.se 
Tel: 070-667 17 97. 

mailto:agneta.sundgren@studieframjandet.se
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Filmtips 

De stora skogsäventyren 

Mellan 2015-2020 genomför jag en serie äventyr i några av Sveriges 
sista stora gammelskogar. Det handlar om minst sex veckolånga besök i 
urskogsområden som Ultevis, Pärlälven, Hotagsfjällen, Pessinki,  
Karhuvaara och Helvetesbrännan.  

Jag tar mig fram till fots, med packraft och på skidor. Med på turen finns 
som vanligt min videokamera och jag dokumenterar allt på egen hand. 

Syftet med projektet är dels att inspirera människor till att vilja ge sig ut 
och uppleva naturen, men även att visa upp det som vi håller på att  
förlora. I dag vet få människor hur en naturlig skog ser ut, därför att det 
mesta är borta. Så min förhoppning är att dessa filmer kan bidra till ett 
ökat engagemang för skogen och dess positiva värden.                                            
                                                                                Peter Persson 
 

 
 

 
Följ med äventyraren Peter Persson in i vildmarken. Gå in på YouTube 
på din TV, dator för att se: De stora skogsäventyren.  

 
http://inivildmarken.se/video/de-stora-skogsaventyren/ 

 
 

http://inivildmarken.se/video/de-stora-skogsaventyren/
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           ————————————————————————————————— 

NATURINTRESSERAD OCH FOTOINTRESSERAD? 
Många gånger så går dessa intressen hand i hand och vi kan dra nytta av 

varandra. Medlemmar kan utbyta information och göra gemensamma  
utflykter till spännande naturområden, och naturintresserade kan lära av  

fotointresserade och tvärtom. 
Ta kontakt med din fotoklubb på orten! 

 
www.bollnas-fotoklubb.se 

www.aefotoklubb.com 
www.soderhamnskameraklubb.se 

http://www.bollnas-fotoklubb.se
http://www.aefotoklubb.com
http://www.soderhamnskameraklubb.se

