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Naturskyddsföreningen
i Norrbottens län

Hur många sådana vill du
vara med och rädda i sommar?
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Några bilder från
Forskningsresan 2003
i Strömsund
Foto: Pär Hedberg och Mattias Ahlstedt

... kallade Anders Delin från Järbo den första inventeringsresan som
genomfördes sommaren 1991 på hans initiativ. För första gången
kommer Forskningsresans nu att äga rum i Norrbotten sommaren 2004.
Forskningsresans första del är i Gällivare 31 juli - 5 augusti och den
andra i Ramnäs i Hälsingland 7-10 augusti.
OBS! att anmälan till Hälsingland ska ske till Anders Delin,
anders.delin@snf.se, 0290-70087.
Syftet med forskningsresan är att:
1. Öka kunskapen om värdefulla, oskyddade skogar genom inventering.
2. Bidra till skydd av värdefulla skogsområden genom ökad kunskap.
3. Att erbjuda utbildning för vuxna som barn, amatörer som experter.
Alla som vill öka kunskaperna om hotade skogar i norr och dessutom
göra en spännande semesterresa med andra naturintresserade är välkomna att delta.
Deltagandet sker till självkostnadspris, men vi arbetar med ett antal
medarrangörer och vår förhoppning är att den slutliga kostnaden för
deltagarna kommer att bli mycket liten och att vi kan subventionera
för boende och resor. Vi uppmanar alla deltagare som är medlemmar i
SNF att själva söka bidrag från sin krets eller sitt länsförbund för resor,
boende och mat.
I Gällivare kommer vi att bo i fyrbäddsstugor på Dundrets fritidsby.
Exkursionslokalerna kommer att vara i Gällivare kommun eller i
angränsande kommuner och vi kommer att samåka för att hålla kostnaderna nere.
Anmälningsavgiften på 100 kronor inbetalas i samband med anmälan
på Naturskyddsföreningen i Norrbottens postgirokonto 659 07 - 8.
För att kunna göra en effektiv planering måste vi veta en del saker, se
anmälningstalongen.
Anmälan sker till Naturskyddsföreningen i Norrbotten, c/o Urpo
Taskinen, Byvägen 51, 957 23 Juoksengi, 070-629 58 02,
forskningsresan@snf.se
Sista anmälningsdag är 31 maj 2004.
Mer information:
Ta kontakt med Mats Williamson, mats.williamson@snf.se, 092099187 eller Urpo Taskinen, urpo.taskinen@snf.se, 070-629 58 02.
Du kan även skicka epost till forskningsresan@snf.se
Se även http://www.norrbotten.snf.se/forskningsresan
Huvudarrangör: Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Medarrangörer: Tornedalens folkhögskola, Studiefrämjandet, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Fältbiologerna, Gällivare Naturskyddsförening
Samarbetspartners: Dundrets Fritidsby, Explore Lapland

Mer information på
http://www.norrbotten.snf.se/forskningsresan

Jag/vi kommer till
Forskningsresan i Gällivare 31/7 - 5/8
Namn 1: ___________________________________________________
Namn 2: ___________________________________________________
Namn 3: ___________________________________________________
Namn 4: ___________________________________________________
Namn 5: ___________________________________________________
Namn 6: ___________________________________________________
Adress: ___________________________________________________
Postnr: ____________ Postadress: __________________________
Tel (äv mobil): ____________________________________________
Epost: ___________________________________________________
Jag/vi anländer till Gällivare den _____ och åker den ____
Jag/vi kommer troligen med
egen bil, vi har _____ platser lediga för samåkning
tåg/buss/flyg
Jag/vi vill bo i Dundrets fritidsby (4-bäddsstugor)
Jag/vi ordnar boendet själv
Jag/vi vill veta om möjligheterna till lagad mat
Jag/vi ordnar maten själv
Övrig information: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
När du skickar in din anmälan så se till att även sätta in anmälningsavgiften på 100
kr på Naturskyddsföreningen i Norrbottens postgirokonto 659 07 - 8.
Anmälan skickas till:
Naturskyddsföreningen i Norrbotten
c/o Urpo Taskinen, Byvägen 51, 957 23 JUOKSENGI
070-629 58 02
forskningsresan@snf.se

