
För stora och små
��� Söndagen den 23 maj
ordnas flera olika aktiviteter i
nationalparken och naturum
för både stora och små.

Sidan 2

Den tuffa vintern
��� Hur har djuren klarat
den kalla och snörika vintern?
Många har haft det tufft, men
det finns också vinnare.

Sidan 4-5

Smultronstället
��� Följ med Anna Jansson
till hennes smultronställe om
våren. Där lyssnar hon till
grodornas ”sång”.

Sidan 6
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Nyhetsbrev Färnebofjärdens nationalpark

Välkommen till en
nationalpark vid
Nedre Dalälven

Färnebofjärdens nationalpark

är ett myller av liv. Här finns en

mosaik av speciella miljöer som

strandkärr, älvängar, översväm-

ningsmarker och gammelskogar.

De periodiska översvämning-

arna sätter en stark prägel på

nationalparken och den flikiga

konturen omgärdar mer än 200

vackra öar och skär i Dalälven.

Myrmark och barrskog med

norrlandskaraktär möter syd-

liga lövskogar med inslag av

ek och lind.

Här kan du fiska, paddla,

vandra, skåda fåglar, sova i

vindskydd eller stugor och

besöka vårt vackra naturum.

JENNIE DALETHSSON

NATIONALPARKSFÖRVALTARE

OCH NATURUMSVÄRD

Nyhetsbrevet om Färnebofjärdens
nationalpark ges ut av förvaltaren,
Länsstyrelsen i Gävleborgs län, två
gånger per år. Syftet är att sprida
information om aktuella händelser,
som berör nationalparken.

Nyhetsbrevet skickas som grupp-
försändelse till dem som bor nära

nationalparken. Om du inte får ny-
hetsbrevet i brevlådan kan du
lämna din adress till naturum i
Gysinge, så ser vi till att du får det
hemskickat till dig från och med
nästa nummer.

Nyhetsbrevet finns även att
hämta vid naturum i Gysinge.

Förvaltare
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
801 70 Gävle
Tel. 026-17 10 00

KONTAKTPERSON

Maria Widemo
Tel 026-17 12 74
maria.widemo@lansstyrelsen.se

Nationalparksförvaltningen

Fax 0291-47 10 49
jennie.dalethsson@lansstyrelsen.se

Vill du besöka oss på kontoret är
det bra om du ringer först, så att
vi finns på plats.

Hemsida
www.farnebofjarden.se

Platskontor
Naturum Färnebofjärden
Gysinge Bruk
810 21 Gysinge

KONTAKTPERSON

Jennie Dalethsson
Tel 0291-47 10 46
Mobil 070-508 43 32

Skaparverkstad. Vi skapar trollsländor
av tråd och ull. Ingen avgift!

Föredrag om Färnebofjärdens nationalpark
kl 14.00. Ingen avgift!

Bussresa från Uppsala till Gysinge, via
Sevedskvarn. Avgång kl 8.30, åter i Uppsala
kl 16.00. Ingen avgift!

Båtturer med öppen båt i Färnebofjärdens
nationalpark kl 12.45-13.45 samt 14.30-
15.30.
Kostnad: vuxna 100 kr, barn till och med
12 år 50 kr.
OBS! Endast 12 platser per båttur, föranmäl
gärna på telefon 0291-47 10 40.

Läs mer på www.farnebofjarden.se

Söndagen den 23 maj firas både Biologiska
mångfaldsdagen och Nationalparkernas dag
med en rad olika aktiviteter i naturum och
Färnebofjärdens nationalpark.

En tur på älven. Båtresa på Dalälven är en av de aktiviteter som ordnas när Biologiska mångfaldsdagen
och Nationalparkernas dag firas i Färnebofjärdens nationalpark den 23 maj.

Många aktiviteter 23 maj
Söndagen den 23 maj är du välkommen att delta i någon av de aktiviteter som

ordnas för stora och små i Färnebofjärdens nationalpark och naturum i Gysinge.
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Tillökning hos
familjen Utter
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amiljegruppen, det vill
säga honan med ung-
arna, avslöjade sig ge-
nom ungarnas kontakt-
läten. De pep ideligen

”ickh, ickh”. Hanen, som hade
rosa nos, verkar dessutom ha
fått ge plats åt en annan hane
denna vinter.

I och med att ungarna föddes,
har familjegruppen hållit sig för
sig själva. Inte heller har man
kunnat se uttrarna lika mycket,
även om de alla har visat upp sig
vid ett flertal tillfällen.
Hanen är den som synts mest.

Han är för sig själv, fiskar och

markerar sitt hemområde, bland
annat genom att lägga spillning
på stenar. Där han rört sig från
plats till plats, ses spår och kanor.
Att kana fram på magen är ett

smidigt sätt att röra sig på för en
utter, och de kanar regelmässigt
när de tar sig fram på ett plant
underlag.

Honan märker man mindre av,
hon har ungarna att tänka på och
röjer därför inte sin närvaro så
mycket.
Hela första året följer ungarna

honan och under den tiden läg-
ger hon sin spillning direkt i vatt-
net. Därefter lär hon ungarna att

spillningsmarkera, och då kan det
bli många spillningar på en och
samma plats.

En helg i februari kom utterspe-
cialisten Johanna Arrendal, från
MyraNatur, för att ta med oss på
utterexkursion i Gysinge.
Det hade snöat lite grann så

spårsnön var perfekt och vädret
var enligt önskemål. Från bro-
arna vid Sevedskvarn syntes spår
efter tre uttrar som rört sig till-
sammans, honan och ungarna.
De bjöd på spårlöpor, kanor och
andra spår efter ungarnas bus i
snön.

Jennie Dalethsson

Utter i sikte. Från broarna vid Sevedskvarn har det under vintern gått att se flera av de uttrar som finns i nationalparken och de spår de lämnat efter sig i snön.

Vad hände med de två uttrar som vi såg i Gysingeområdet under
vintern 2008-2009? Jo, de har fått tillökning – två ungar.

F
På väg tillbaka. Uttern drabba-
des hårt av miljögifter på 1950-
talet och den är fridlyst i Sverige.
Arten har sakta återhämtat sig och
antalet uttrar uppskattas numera
till 1 500-2 000 individer. Det
största hotet mot uttern är idag
trafik och nätfiske.

FOTO: KALLE NYREMO, JESSICA BERG OCH JOHANNA ARRENDAL/MYRANATUR
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Vad är Gröna Kunskapshuset?
– Det är en mötesplats vid Färnebofjärdens
nationalpark, som har byggts upp av många

ideella krafter. Vi vill sprida kunskap om hållbar
utveckling och hållbart bruk av naturen. Här kan
besökarna se och uppleva allt från utställningar,
föreläsningar och kurser till vår fjärilsträdgård.

Vilka vänder ni er till?
– Målgruppen är både barn och vuxna. Hit
kommer lärare, elever och studenter på olika

utbildningsnivåer, privatpersoner från närområdet,
turister och företag. Vi har kontakt med skolor och
högre utbildningar, studenter gör examensarbeten
här. Och så arbetar vi för att bli en naturskola, en
resurs för kommunens skolor.

Hur finansieras verksamheten?
– Från början fick vi bidrag för Lokala natur-
vårdsprojekt, LONA, för att ställa i ordning

utställningslokaler och den permanenta utställningen.
Vi har även en del kommunala uppdrag, som skötsel
i Östa naturreservat. Arbetsmarknadspengar gör att
vi kan ha en anställd på 75 procent. Vi får också in
pengar genom att företag hyr lokaler och köper
tjänster av oss och genom vår naturskoleverksamhet.

Vad gör ni?
– Vi ordnar guidningar och har olika aktiviteter
i samarbete med Naturskyddsföreningen Heby.

Vi hyr även ut kanoter, arrangerar utställningar, tar
emot skolklasser och erbjuder paket tillsammans med
andra entreprenörer. Besökarna kan uppleva vår fjärils-
trädgård och så har vi en observationsbikupa där man
kan följa binas arbete. Till sommaren ska vi även ha
Linderödssvin och höns samt inviga en biosalong.

Marita Gustavsson

4 frågor till
Inga-Britt
Persson
gymnasielärare och
projektledare för
Gröna Kunskapshuset

1

2

3

4

8 maj: Skogsexkursion med skogvaktare Bengt Thalin.

23 maj: Arbetsdag i fjärilsträdgården.

12 juni: Blomstervandring med Kjell Eklund.

28 juni: Fladdermöss, föreläsning av Jonny de Jong, där-
efter vandrar vi ut i sommarnatten med ultraljudsdetektorer.

7 augusti: Slåtterdag med Bo Eriksson.

28-29 augusti: Svamphelg med Bo Eriksson.

Läs mer på www.gkh.se

Program i Gröna Kunskapshuset

F
ör vissa djur har det varit
en ovanligt problematisk
vinter med långvarig
kyla och stora snömäng-
der. Fälthöns och rådjur

tillhör de mest utsatta arterna.
Älg och hare har klarat sig bättre
denna vinter.
Vi tror att så mycket som 40

procent av rådjursstammen kan
ha dukat under i vinter. De orkar
inte sparka undan snön i jakten
på mat, utan dör av svält.

Faran är inte över trots att
våren infinner sig. Det kan då
fortfarande vara brist på föda
för rådjuren samtidigt som deras
fettreserver redan är förbrukade.
Energisvaga rådjur tar sig ut

mot vägar där det är lätt att gå
och faller ofta offer för trafiken.

Sorkar och möss har däremot
säkert klarat sig bra under all
snö. Det är en anledning till att
rävar och ugglor däremot haft
det tufft.

Smågnagare kan leva i skydd
under snön, där de har det varmt
och gott. De kan äta växtdelar,
frön och nötter utan att behöva
vara uppe på snön och visa sig
för rovdjuren.
Lo och räv gynnas när rådjur

dör, eller är försvagade. När det
är skare kan räven ta rådjur
som lätt sjunker igenom snön
medan räven springer ovanpå.

En vanlig fråga är om man be-
höver utfodra viltet. Våra in-
hemska viltarter är förstås an-
passade till vårt klimat, och
någon större risk för att en art
helt slås ut finns knappast. Där-
emot kan många individer dö
under en sträng vinter.
Genom stödutfodring kan man

minska lidandet för djur som
svälter. Dessutom är viltet i
bättre kondition när våren och
reproduktionstiden kommer.

Om man vill mata småfåglar
och fälthöns under vintern är det

Hur har dj
klarat vint

FREDRIK WIDEMO ”Många rådjur har du

Stödutfodring. Genom att lägga ut hö och pellets kan lidandet minska för rådjur o
ihjäl under en snörik vinter.
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NOTERAT

Tre vitryggar
��� Inventering av vitryggig
hackspett sker varje år. Då får man
svar på hur många som finns i om-
rådet och om de utsatta fåglarna
stannat kvar, om några flyttat längre
bort och om det blir häckning.

I år har hittills tre vitryggar visat
sig i Färnebofjärden, två hanar och
en hona, varav en hane och en hona
verkar hålla ihop som par. Honan är
endast ett år gammal och därmed
för ung för att få ungar. Hon behöver
ett år till för att bli ”vuxen”.

Projekt havsörn
��� På 70-talet var havsörnen
nära att utrotas på grund av på-
verkan från miljögifter. Tack vare
Naturskyddsföreningens framgångs-
rika arbete inom Projekt Havsörn
finns det idag 1 500 havsörnar vid
den svenska kusten och insjöarna.

Havsörnen ligger högst upp i
näringskedjan hos Östersjöns fågel-
fauna. Den livnär sig till största delen
av fisk och sjöfågel och påverkas i
och med det av olika föroreningar
som inte bryts ned i miljön.

Matning med giftfritt kött har varit
en stor del av projektets verksamhet,
och man har verkligen lyckats. Idag
är inte längre matning den främsta
aktiviteten. Det beror till viss del på
att stammen hämtat sig så bra, men
också på att det är mycket svårare
att få tag på mat. Slakteriet i Upp-
sala som försåg Mellansverige med
en stor del av örnmaten har lagt ner.

Men ringavläsningarna, som man
gör vid matningsplatserna, är fortsatt
av hög prioritet. Genom bra foto-
teknik sker många avläsningar idag
från foton av flygande fåglar.

Björn Helander

viktigt att man gör det i anslut-
ning till skydd. När fåglarna
känner sig säkra kan de spen-
dera mer tid med att äta istället
för att leta faror.

Fredrik Widemo, naturvårdsansvarig
på Svenska Jägarförbundet

Känsliga fiskgjusar
��� Fiskgjusen kan lätt störas
av båttrafiken. När försommaren
varit kall, och inte så många varit
ute med båt, har det därmed också
varit en bra häckningssäsong för fisk-
gjusarna. Det får dock inte vara så
kallt att ungarna riskerar att frysa
eller svälta ihjäl.

Naturligtvis ska alla som vill åka
båt på älven göra det. Men ha extra
uppsikt över hur fiskgjusen beter sig.
Om du kommer för nära en boplats
visar oftast de vuxna fåglarna klart
och tydligt att de är störda. De kret-
sar i luften och skriker. Då bör du
genast lämna området. Fåglarna
lugnar sig snabbt och visar tydligt på
vilket avstånd de känner sig trygga.

uren
tern?

Experter svarar på frågor om djur och natur

S
törst problem under den gångna vintern
kan slagugglorna, nationalparkens logo-
art, ha haft. De hade redan upplevt ett
synnerligen magert år för gnagare under
2009. Ett år som i likhet med många

andra sentida år haft starka fluktuationer mellan
frost och tö, vilket inneburit att snön ömsom fryst,
ömsom smält. Detta har starkt missgynnat ugglor-
nas huvudföda, sorkar och möss, som vill ha ett
kontinuerligt skyddande snötäcke.

I år har snötäcket i och för sig varit kontinuerligt
under en mycket lång tid, men frågan är om gnag-
arna har trivts med att snön föll innan marken frös
och att det således varit mycket fuktigt under
snötäcket. Samtidigt har ugglorna haft svårt att slå
genom så djupa och lösa snölager som varit
förhärskande i vinter. Inte heller har det blivit
lättare när det på vårvintern bildats en hård skare,
omöjlig att tränga igenom för en jagande uggla.
Vi har inget facit ännu, men lyckligtvis verkar inte

de värsta farhågorna att ha besannats. Det har hörts
en del slagugglor i nationalparken och vissa tecken
tyder på att det inte har blivit den katastrof som be-
farats för dem. Antagligen har slagugglorna kunnat
hanka sig fram genom att de, till skillnad från de
flesta andra arter ugglor, kan fånga fåglar och ekorrar.

Hur har då andra fågelarter klarat sig? De riktigt
små småfåglarna – kungsfåglar, gärdsmygar och
stjärtmesar – har ha haft det svårt med själva kylan.
För andra har det tjocka snötäcket varit huvud-

problemet. Det kan till exempel ha försvårat för
spillkråkan att söka sin favoritföda, hästmyror, vid
baserna av gamla och murknande granar.

Stig Holmstedt, fågel- och naturvärdesinventerare
samt en av initiativtagarna till Färnebofjärdens nationalpark

”Störst problem kan
slagugglorna ha haft”

Det allra största problemet för
djuren på vintern är bristen på
föda. Vissa arter väljer att flytta
söderut. Andra sover sig genom
vintern och minskar därmed be-
hovet av energi.
Mellan marken och snölagret

bildas ett luftrum där tempera-
turen sällan går ner under noll
grader. Här lever gnagare och
alla möjliga småkryp under
vintern.

Källa: www.bioresurs.uu.se

Olika strategier
för att klara sig
under vintern

kat under i vinter”

och annat vilt, som annars skulle svälta

STIG HOLMSTEDT
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Ornitologen Stig
Holmstedt (tv), och
Fredrik Widemo på
Svenska Jägarför-
bundet berättar om
hur djuren har klarat
den kalla och snörika
vintern.
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et finns så många här-
liga ställen att uppleva i

nationalparken. Allt från att
vara på stranden på Sandön
en solig dag till att mysa i ett
vindskydd och se åskan ta
kontroll över himlen.
Ett underbart sätt att upp-

leva våren är att få se grodor
under deras spelperiod. När
vårfloden har kommit och
vattnet är lite högre sitter jag
i båten i vårsolen. Har sparkat
av mig stövlarna och kavlat
upp byxbenen för första
gången, stängt av motorn och
ska hälla upp en kopp kaffe
ur termosen. Men tystnaden

som jag tänkte njuta av in-
finner sig inte riktigt. Samti-
digt som båten sakta glider in
mot land brummar och plop-
par det runt omkring.

är jag kikar över båt-
kanten ser jag bara en

massa gammalt gräs och bör-
jar fundera på om jag hör i
syne… DÅ får jag ögonen på
en groda och plötsligt finns
de överallt!
De ligger i ytan med ut-

spärrade ben och lapar sol
och försöker vara så osynliga
som möjligt. När de är till-
räckligt varma och säkra stäm-

mer de upp till ”sång” för att
locka till sig honor. I det läget
är kaffetermosen bortglömd
och kameran har åkt fram.

en det gäller att ha tåla-
mod och vara försik-

tig. Kommer man för nära
försvinner grodorna snabbt
ner under vattnet. De kom-
mer dock tillbaka när det blir
stilla. Då är det dags att hälla
upp kaffet, vända näsan mot
solen och njuta av kören runt
omkring.
Det är ett privilegium att

de inte tycker att jag stör så
mycket att alla gömmer sig,

utan accepterar min närvaro
om jag bara sköter mig.

ör att få uppleva detta
behöver man inte ens

ha båt. Man behöver bara
åka till Sevedskvarn och pro-
menera handikappstigen till
första spången. Där finns de,
grodorna!
Det går lika bra att gå ner

mot nationalparkens invig-
ningsplats till våtmarkerna,
som ligger längs stigen. Där
finns det också grodor – och
de spelar helt underbart.

Anna Jansson
nationalparksförvaltare

Mitt smultronställe
Anna Jansson har många favoritplatser i Färnebofjärdens nationalpark. Följ med till

ett av henns smultronställen, dit hon åker om våren för att höra grodornas sång.

D
N M F

Torröstugan
Torröstugan är nu utarrenderad till
Lena Jarlgård, entreprenör i Tyttbo-
området. Hon kommer att bedriva
korttidsuthyrning, anordna aktivitets-
dagar/kvällar med mera. Båt kommer
att finnas tillgänglig för den som hyr
stugan, så att det går att ta sig dit
med båt.

För att boka övernattning, ring
Lena Jarlgård, tel 070-397 61 47.

Båtar och vattenskidor kan störa
För att inte störa den känsliga häckningen hos fåglar och djur är det viktigt att
hålla hastighetsbegränsningarna för båtar.

Man får ju som bekant inte köra fortare än 12 knop och inte åka vatten-
skidor inom Färnebofjärdens nationalpark. Under sommaren kommer tillsynen
av att hastighetsbegränsningarna i parken efterlevs att fortsätta. Det har varit
diskussioner med kustbevakningen, polisen och Naturvårdsverket hur tillsynen
ska bedrivas, troligen kommer kustbevakningen ta över en del av tillsynen.

För att de som vill åka vattenskidor ändå ska ha någonstans att vara finns
ett område i Andersboviken i Östareservatet utpekat som vattenskidområde.

Skötselplan med kartor över Östa naturreservat finns att läsa på Heby
kommuns hemsida, www.heby.se.

Skekarsbo städas
Det har genom åren samlats en hel
del skräp runt båtplatserna i Skekars-
bo, allt från dunkar och däck till
trasiga båtar. Därför kommer för-
valtningen att efter midsommar
städa bort det som inte hör till en
uthyrd båtplats. Planer finns också
på en brygga med båtplatser och att
ta bort landplatserna. Om det blir så
beror på ekonomi och dispenser.

Ny huggkubbe
Vid några vindskydd i Färnebo-
fjärdens nationalpark finns sådana
här anordningar. Man slår trä på
trä och kan därtmed spänta stickor
till brasan.

– Det fungerar riktigt bra, säger
Ingvar Westman. Och det verkar
uppskattat av de besökare som
provat den nya ”huggkubben”.

Östa camping
Östa camping öppnade för säsongen
den 30 april. Förutom camping-
platsen finns även stugor för ut-
hyrning. Campingen tar också emot
konferenser. Inom området finns
reception med butik där det går att
köpa mat, hyra båtar och komplett-
era fiskeutrustningen.

Mer information: 0292-430 04
eller www.ostacamping.se.

Skolverksamhet
Under vårterminen är årskurs 3 väl-
komna till naturums skolverksamhet.
Vi tar kostnadsfritt emot klasser
mellan 3 maj och 4 juni. Eleverna får
under en skoldag följa Sigge Sork på
hans händelserika skogspromenad
och titta på livet i Dalälven.

Anmälan och mer information:
naturum 0291-47 10 40 eller hem-
sidan www.farnebofjarden.se.

SMÅTT OCH BLANDAT I PARKEN



Naturum fem år

n rad olika aktiviteter har gått av stapeln
under naturums fem år, med allt från båt-
turer i nationalparken (80 st), flugfiske-
kurser och äventyr på älven till spök-
föredrag, stjärnskådning och ljusstöpning.

Vi vill passa på att tacka alla besökare som med
stort intresse, uppmuntran och engagemang bi-
dragit till dessa fem roliga och givande år. Utan er
hade det inte funnits någon naturumsverksamhet.
Jubileumsdagen 13 juni vill vi därför fira genom att
bjuda våra besökare på tårta i naturum.

Ett annat firande som kommer att gå av stapeln i
naturum i sommar är Nationalparkernas dag och
Biologiska mångfaldens dag. Dessa dagar infaller
den 22 respektive 24 maj, men naturum slår ihop
firandet till en dag, nämligen söndagen den 23 maj.
Denna dag erbjuds båtturer i nationalparken,

skaparverkstad för stora och små samt ett föredrag
om nationalparken. Vi kommer dessutom att an-
ordna en busstur från Uppsala till Gysinge, med
stopp i Sevedskvarn. I dagsläget går det inte att ta
sig med kollektivtrafik från Uppsala till Gysinge
(om man inte åker via Gävle). Därför vill vi denna
dag erbjuda en busstur, så att även de som är
bosatta i och kring Uppsala, och inte har tillgång
till bil, kan ta sig till nationalparken och naturum.

Bland övriga programpunkter till sommaren och
hösten kan nämnas några gamla favoriter som
fjärilskådning, bäversafari, äppeldag, fladdermus-

kväll och svampexkursion. Precis som tidigare år
kommer vi även detta år ha öringar i vår inom-
husbassäng, och då känns det självklart att erbjuda
matning av dessa som en aktivitet.

Några nyheter för i år, som dock inte är helt
spikade, är längre båtturer, mindfulness i naturen,
friluftsgudstjänst, berättarkväll runt elden och lykt-
vandring. Vi kan också redan nu nämna att natur-
filmaren Ingemar Lind kommer till naturum för att
hålla föredrag i november.
För mer information om alla aktiviteter, se vår

hemsida www.farnebofjarden.se, eller varför inte
anmäla dig till vår intressemejllista. Alla som står
med på den listan får naturums månadsprogram
mejlat till sig varje månad.

Om du vill vara med på listan kan du anmäla
dig via mejl jessica.berg@lansstyrelsen.se.

När det gäller utställningen i naturum är årets
nyheter en monter med en fin gammal fågelägg-
samling samt hackspettshörnan som nu är helt
färdig. I hackspettshörnan får man spana efter trä-
snidade spettar i träden utanför fönstret, läsa om
dessa fåglar och lyssna på hur de låter. Spännande
för både stora och små.

Nu ser vi fram emot ännu en högsäsong med både
gamla och nya besökare samt spännande aktivi-
teter. Varmt välkomna till naturum!

Jessica Berg

Den 13 juni i år är det fem år sedan naturum Färnebofjärden invigdes av Hans

Majestät Konungen. Under denna tid har naturum hållit öppet i cirka 1 300 dagar

och haft runt 110 000 besök. På femårsdagen bjuds alla besökare på tårtkalas.

KALENDARIUM

Håll utkik...
på hemsidan där kompletterande infor-
mation och programändringar läggs ut.

www.farnebofjarden.se

Maj
• BÄVERSAFARI. 12/5, 19/5 och 26/5,
kl 18.30-21 (cirka). Föranmälan krävs.
• FJÄRILSKÅDNING – den nya flugan?
Föredrag och exkursion. Söndag 16/5
kl. 13-17.30 (cirka). Föranmälan krävs.
• FIRANDE AV NATIONALPARKERNAS DAG
OCH BIOLOGISKA MÅNGFALDSDAGEN
Söndag 23/5 kl 10-17.
- SKAPARVERKSTAD – vi skapar troll-
sländor av tråd och ull.
- FÖREDRAG om nationalparken kl 14.
- BUSSRESA från Uppsala till Gysinge.
- BÅTTURER med öppen båt.

Juni
• FISKMATNING. Varje dag kl 13.
• BLOMSTERVANDRING längs Dalälvens
strand. Söndag 20/6 kl 11-13 (cirka).
• PROVA PÅ FLUGFISKE.
• FRILUFTSGUDSTJÄNST.

Juli
• FISKMATNING. Varje dag kl 13.
• TIPSPROMENAD. Varje dag kl 10-17.
• BÅTTUR i nationalparken. Varje lördag
och söndag.

Augusti
• FISKMATNING. Varje dag kl 13.
• FLADDERMUSKVÄLL.
• BÄVERSAFARI.

• ÄVENTYR PÅ ÄLVEN.

September
• SVAMPDAGAR 5/9 och 11/9.
• ÄPPELDAG 26/9.

Oktober-December
• LYKTVANDRING.
• BERÄTTARKVÄLL RUNT ELDEN.
• HÖSTLOVSKUL (vecka 44).
• FÖREDRAG MED INGEMAR LIND
Lördag 13/11 kl 14. Föranmälan krävs.

Äventyr på älven är en av naturums många olika aktiviteter.

Fågelmorgon, stjärnskådning och bestämning av äppelsorter är ytterligare exempel på naturums varierande utbud.

E

FOTO: JOHAN WADÉN

FO
TO
:T

O
M
A
S
Ä
R
LE
M
O

FOTO: KALLE NYREMO OCH JESSICA BERG



AVSÄNDARE :

Länsstyrelsen

i Gävleborgs län

801 70 Gävle

Gruppförsändelse till hushåll

Produktion: Journalistgruppen Media 21 • Tryck: Arkpressen april 2010

341 009

Trycksak

Svanenmärkt trycksak
på 100% returpapper

Internationellt år för
biologisk mångfald
FN har utsett 2010 till det internationella
året för biologisk mångfald. Biologisk mång-
fald är det samlade begreppet för variationen
hos allt levande; alla arter av växter, djur, celler,
svampar och lavar, gener och naturmiljöer.
Ju mer variation som finns, desto stabilare är
den miljö som vi lever i.

Människan hör också till den biologiska
mångfalden, även om vi människor kraftigt
kan förändra miljön, både till det bättre och
till det sämre, beroende på vad vi vill.

Sverige har undertecknat en internatio-
nell konvention för skydd av biologisk mång-
fald. Det innebär både ansvar och skyldighet
att skydda och värna vårt lands växter och
djur. Meningen är att den negativa utveck-
lingen vad gäller utrotningstakten av arter
ska vända, här och i resten av världen. Vi är
beroende av den biologiska mångfalden och
ekologiska processer som fotosyntesen i de
gröna växterna och pollineringen av växter
för att få mat, rent vatten och ren luft.

D
e första människorna Ask och
Embla bodde i en ask enligt vår
gamla asatro här i Norden. Asken
har följt oss som beskyddare och
ofta planterats som vårdträd vid

våra hus. Naturums vårdträd i Gysinge har
liksom många andra askar i landet drabbats av
den nya sjukdomen som kallas askskottsjuka.
Först angrips de unga skotten, men senare kan
angreppen utvidgas till grenarna och stammen
där kräftsår uppstår. Så dör träden.

Sjukdomen orsakas av en svampart som 2006
döpts till Chalara fraxinea. Idag finns det be-
gränsade kunskaper om svampen och sjukdom-
ens mekanismer. Troligtvis har sporerna spritts
till Sverige från Litauen och Polen.
Förutom den skogliga och estetiska förlusten

av asken drabbas också många rödlistade arter
som i sin tur lever på och är beroende av asken.

Sara-Marie Rännbäck vid SLU Alnarp har i
sitt examensarbete många förslag på alternativ
till asken att plantera i väntan på att forskare
kanske får fram resistenta askar.

Text och foto: Gunilla Maria Levinson

Naturum ingår i ett
fenologiskt nätverk
Från våren 2010 är naturum Färnebo-
fjärden med i det Nationella Fenologiska Nät-
verket, vars syfte är att få information om när
träd och örter har lövsprickning, blomning,
fruktmognad och lövfällning på olika platser
i Sverige. Informationen ska bland annat an-
vändas inom forskning, naturvård, hälsa (t ex
pollenallergi), skogs- och lantbruk. Resultaten
är också viktiga för den pågående klimatför-
ändring som nu sker.

Naturum följer upp elva olika växter och
trädslag i närområdet, vilka återfinns mellan
naturums byggnad och Kvarnön. Dessa arter
är: klibbal, asp, alm, lönn, vårtbjörk, ask, hund-
käx, liljekonvalj, hundäxing, mjölkört, och lind.

Vill du själv rapportera in fasövergångar i
naturen, bli vårteckenjägare/fenologiväktare
och lämna dina rapporter? Gå in på webb-
platsen www.blommar.nu. Mer information
om det fenologiska nätverket finns också på
www.swe-npn.se.

Text: Jennie Dalethsson Foto: N Sloth/Biopix

Askskottsjuka
på naturums vårdträd

Gör så här!
Du ska dra en linje
från det övre vänstra
hörnet ner till det
högra hörnet.
Du måste hela tiden
ha denna ordning:
först genom en
blomma, sedan
genom ett par stövlar
och slutligen genom
en sol osv.
Du ska gå genom
alla rutorna men bara
en gång genom varje.
Du får gå hur du vill,
lodrätt eller vågrätt
men inte diagonalt.
Gör nu ett försök
och ta dig igenom
labyrinten.

SLUT

START

knep och knåp
Liljekonvalj är en av de arter naturum
Färnebofjärden följer upp, som en del av
ett nationellt forskningsprojekt.


