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Tel. 070-607 56 02 • Följ oss gärna

Walls Särna

Hyr vår 5,5 tons minigrävare och gör jobbet själv… 

walls-akeri@hotmail.com

Aktiv entreprenör - året om 

Knappgården Särnaheden

HYR SKOTER  och kör själv  

- eller  HÄNG MED PÅ SKOTERSAFARI

UTHYRNING: sk
otra

r, p
ulkor, k

älkar, k
läder 

Vi hjälper dig med GRÄV  & CHAKT  som:
Grundplanering • Dränering • Dikesgrävning • Kabelgrävning • Betong 

– Vi har eget grus för leverans –

Gräv & chaktarbeten  

Betong • Grus

Äntligen har padel kommit till Idre!
Padel är en av världens snabbast växande sporter

och kan ses som en blandning mellan squash och tennis

— Nu även pingisbord & glassförsäljning —
I vår butik hittar du bl.a. tillbehör för padel: Rack, kläder, skor m.m.

ÖPPETTIDER: Alla dagar 06–24 • ADRESS:  Ljunghemsvägen 13 • 2 km öster om Idre by vid Jones Elservice

All information om oss hittar du på hemsidan: idrepadelcenter.se  BOKNING & ABONNEMANG Enskilda och företag via appen MATCHI • Ladda ner på hemsidan 

—  lätt att lära sig, bra motion och fungerar för alla åldrar —
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En trevlig och aktiv sommarsäsong 
önskar

Hans Forsslund 

Kringelfjordens Skid-& Friluftsförening
och Kringelfjordens Samfällighetsförening

Du vet väl att du kan läsa

detta och tidigare nummer på

webben!
Du kan även hämta hem tidningen  
som pdf. Gå in på:
www.kringelfjordens-stugby.se
Välj ”Kringelfjordsnytt” i menyraden.

KRINGELFJORDS-NYTT
Ges ut av::
Kringelfjordens Skid-& Frilufts- 
förening
Ansvarig utgivare: Hans Forsslund
Slaggvägen 15
135 55 Tyresö.
Telefon: 070-683 78 44
hans.skidofriluft@
kringelfjordens-stugby.se 
www.kringelfjordens-stugby.se

OMSLAGSBILD:  Foto: H. Forsslund
”Bua” i Kringelfjorden  

STÄDJAN - Sommarnumrets tema
Länsstyrelsen Dalarna utökar skyddet för Städjan-Nipfjällets Naturreservat - Det vill vi fira

- med lite blickar framåt och bakåt.

Sommar, sommar, sommar……

Sommar, Sommar -Nu lättar det!
tt tufft år för många av oss, så ljuset och våren har varit extra välkommen i år. 

Visserligen bor vi själva väldigt trevligt hemma i Tyresö med naturreservat, sjöar, åar, forsar på
gångavstånd från vårt hus. Vi har träffat familj och kompisgäng bänkade runt lägereldar på 
Covid-19 avstånd. Julafton firade tre familjer hemma i trädgården med brasa och infravärmare.
”julbordets” läckerheter serverades som snittar. Ingen snö, men det blev en av de mera 
minnesvärda jular ändå. Påsken blev även den hemma i år och fungerade ungefär som julafton,
men i strålande sol.
Men längtan efter ett mera normalt umgänge med familj och vänner uppe i stugan i Kringelfjorden gjorde
sig påmind starkare än vanligt, speciellt jul/nyår och påsk trots allt. Jag tror att många av er känner igen er 
i min beskrivning. Jag hoppas att de flesta av er klarade er bra från influensan. 
Jag vet att en del av er varit sjuka, och några tyvärr riktigt dåliga med långa sjukhusvistelser som följd.

Håll ut - det kommer att bli en bra sommar!    Hans

E

Sex vinterveckor blev det
i Kringelfjorden för oss.
Det blev nästan en resa upp
varannan månad för en eller ett
par veckors andningspaus i vår
vackra och friska fjällnatur. 

Alla årstider bjuder på något
speciellt.
Även den mörka tiden har sina
”ljuspunkter” och fenomen pre-
cis som februarisolen.

Foto: Bilden nedan Margus Ruser

Bilden th. H. Forsslund
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Vintern har verkligen
varit annorlunda
- Och då tänker jag inte bara
på Coronapandemin och dess
verkningar för oss alla och
hela samhället, för att inte
säga hela världen. Utan även
en jobbig naturhändelse här-
uppe i våra trakter.
Kring jul kom ett snöoväder som i de
övre luftlagren startade som blötsnö
som sedan föll ner i luftlagret när-
mast backen som höll minusgrader.   

Resultatet blev att snön frös fast i
tjocka lager på trädens grenar.
Ytterligare kraftiga snöfall föll och
lade sig på den redan fastfrusna. 
Så byggde det på undan för undan och
tog antagligen mer skog häruppe i
Norra Dalarna än vad skogsbolagen
hunnit ta ner och fraktat bort i somras.
Visserligen rätt unga träd men även
en tallar som stått i 20-30 år knäcktes
på mitten av snötyngden. Jag har haft
fritidshus här uppe sedan 1980 och
har aldrig sett något liknande!

Ett tufft och långvarigt jobb
- att rensa skidspåren från hundratals
träd, och ibland när grabbarna trott
det var rensat och klart, då föll det
nya träd över spåren. 

Göran har största tiden ensam fått
ansvara för skidspåren från decem-
ber. Detta eftersom Jan-Ivar inte kun-
nat komma över pga. Norges gräns-
stopp. Som tur är har Göran till och
från fått hjälp av några tjänstvilliga
medlemmar. 

Jag tror att Jan–Ivar kunde komma
först över sista veckan i februari och
stannade tre veckor i Kringelfjorden
och ta i med sin aldrig sinande energi
i och runt spåren. Den gutten går inte
av för hackor. Efter hemresan så blev
det väl tio dagars påtvingad vila i
karantän som det heter.

Det blir tyvärr en hel del jobb kvar
till sommaren efter skidspår och
vandringsleder.

Frivilliga krafter
Som tur var fick Göran hjälp av frivil-
liga medlemmar som ställde upp med
skotrar och motorsågar. Ett tag var
man så många som åtta personer
samtidigt ute och jobbade i spåren.

På vissa sträckor var det inte mer
än fem-sex meter mellan trädfällena. 
Det är ingen vacker syn som möter
en,  inte bara i skogen utan det ser
likadant ut runt byn. Det blir mycket
att ta hand om i sommar så jag hop-
pas att alla som kan hjälper till. 

Börja gärna med att rensa i närområ-
det runt din stuga. Kontakta sedan
gärna Göran Edlund på: goraned-
lund36@gmail.com och hör om du
kan hjälpa till med en del övrig rens-
ning. Som du förstår blir det lite tufft
om bara några frivilliga skall slita för
att vi övriga skall få tillbaka vårt vack-
ra område.

Långa och många elavbrott har vi
haft i vinter. 
- Något som naturligtvis hänger ihop
med snötyngda träd.
Värst var det kring jul och nyår med
fem strömavbrott. Det längsta pågick
nästan ett dygn, och det vid nyår! när
det var -25°. 

Fullt med folk i stugorna var det
som vanligt denna tid. Värme och att
laga mat var väl inte de största proble-
men då de flesta har braskamin och
stormkök eller liknade. 

Klart besvärligt var det, men wc
utan vatten och stugan fullt av folk, -
det får väl nästan räknas som en kata-
strof. Det tar tid att tina vatten i hin-
kar medan man spänner ihop skin-
korna och går av och an!

Ellevio har lovat att försöka bättra
linjen i sommar. 
Troligen kommer man att gräva ner
kabeln. Någon liten ersättning med
betoningen på liten, lär visst komma
med nästa räkning.

Mycket har varit annorlun-
da denna vinter, - för oss
alla, tror jag.
Träffa barn och barnbarn släkt och
vänner har inte skett så kontinuerligt
som vanligt, och dessutom skett på
lite ovanliga sätt.
Ingen jul- och eller nyårsafton i
Kringelfjorden som förra året. 
Som jag skrev på förra sidan så fira-
des Julafton hemma i trädgården i
Tyresö med brasa och infravärme.
”julbordets” läckerheter serverades
som snittar. 

Lille 4- årige Arvid fick för första
gången stå öga mot öga med tomten -
vars ögon var väldigt likt farfars, om
man får tro Arvid. 

Ingen snö, men det blev en av de
mera minnesvärda jularna ändå.
Påsken blev även den hemma i år och
fungerade ungefär som julafton.

Bokklubbens möten har även de
blivit lite annorlunda.
I början på december var det min
Evas tur att hålla i den. Vi kom på att
ute i naturreservatet vid en eldplats
kunde vara bra. Inför förberedelserna
förstod vi att gällde att vara tidigt ute.
Klockan nio på morgonen hade vi i
halvdunklet släpat våra cyklar över
stock och sten med lunch, fika och
två säckar ved. 

Det gällde att vara att vara ute i tid
innan någon annan tog platsen.

Klockan halv tio brann en sprakande
brasa vackert i ett stilla snöfall.
En morgonpigg familj med tre små-
barn kom med ryggsäckarna full-
lastade med ved, grillkorv och fika.
De trodde nog att de skulle vara först
ute denna gråkalla morgon. Familjen
slog sig ner på en stormfälld tall fem-
tio meter ifrån oss och började ta
fram fikat under tystnad.

Aj, aj, aj. Jag svalde hårt några
gånger, det skar i det gamla farfars-
hjärtat! Nä, det här går inte… 
Jag skyndade bort till familjen och
förklarade läget; att klockan halv tolv
kommer en bokklubb och skall ha ett
möte här, men det finns god tid och
gott om plats för er att fika och grilla
korv här hos oss.  

Tuff vinter för fjällskogen och 
Skid-& Friluftsföreningen

Vinterns hjältar                          Foto Jan-Ivar Rustad

Eld har betytt ovanligt mycket detta ”onådens” år       Foton: H. Forsslund

Snön ligger inte vit på taken, 
och tomten är inte vaken…
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Där höll Anders Tegnells Corona-
restriktioner på att ryka all värl-
dens väg! 
Familjen blev alldeles till sig och
”puss och kram” var inte långt borta.
– Det var otroligt snällt, sa den unge
pappan. Minstingen var nära till grå-
ten. När man fixat och ordnat med
fikat och ungarna från tidiga morgo-
nen så var förväntningarna stora, -
lika stora som deras besvikelse när
det var upptaget vid deras grillplats. 

Eva och jag blev nog minst lika
glada som barnfamiljen, vi makade
undan de större vedklabbarna och
skrapade ihop en fin glödbädd till
korvgrillning.
Vi bjöd på brasa och grillpinnar, den
glada barnfamiljen bjöd oss på en jät-
tetrevlig samvaro medan vi väntade
på bokklubbsdeltagarna. 

Pandemins ljusa sidor…
När den glada och ovanligt trevliga
familjen mätta och glada lämnat oss
en halvtimme innan bokklubbsgäng-
et kom, pratade vi länge om att pan-
demin kanske har något gott med sig,
många kommer ut i skog och mark
”på äventyr”, som mitt barnbarn och
bästa kompis Arvid fyra år brukar
säga, om vi så bara skall gå genom
buskarna på tomten till vår lilla konst-
gjorda bäck och damm, för att leka
flottare med ett gäng tallkottar. 

Astrid Lindgren, vår kanske klo-
kaste barnpedagog har skrivit
många kloka saker om och för
barn.
(och kanske även för oss vuxna); 
”Ge barnen kärlek, mera kärlek och
ännu mera kärlek, så kommer folkvet-
tet av sig själv.”
”Man kan inte piska in något i barn,
men man kan smeka fram mycket ur
dem.”
Och här nedan kanske hennes
bästa…
“Det är roligt att ha ett eget djur, men
en farfar är också bra.”

Med lite fantasi och god vilja så
skall vi nog klara av även det sista
av ”året annorlunda”. 
Huvudsaken är att ingen blivit alvar-
ligt sjuk. Men visst saknar man att
inte fått fira jul eller nyår i
Kringelfjorden som vi nästan alltid
gjort sedan julen 1981.

Träning och motion –
ännu viktigare i dessa
Coronatider.
Alla vet vi att fysisk aktivitet är bra för
kroppen. Men många vet inte att
fysisk träning även kan vara väldigt
viktigt för ett psykisk välbefinnande!

När jag fortfarande jobbade och
skulle på affärsmöten, då så såg jag
alltid till att jag hade tränat ordentligt
på morgonen.  Då ökade endorfinni-
vån och då kände jag mig alltid trygg
och säker, och kunde till med finna
glädje i dessa möten som jag annars
kanske skulle ha haft ångest för.

I Kringelfjorden har vi varit rätt fria
och kunnat röra oss på många trev-
liga sätt under pandemin.
Skoteråkning, skidor, vandrat,
fiskat och plockat massa bär 
Häruppe har mycket varit som
vanlig och man fått sin dagliga dos
av motion. Vi passade på att göra
om inomhus i stugan. Lägga rik-
tigt härligt furugolv i storstuga
och kök.

Passade på att måla om väggar och
paneler i storstugan när vi ändå efter
att lyckats pressa in möbler från kök
och storstuga i våra tre sovrum. Det
var ett tufft pussel att skruva isär det
som gick och pressa in sovrummen. 

Vår Norska hörnsoffa tog en halv
dag att få isär, och vårt bastanta
vitrinskåpet orkade vi inte lyfta fast vi
naturligtvis tömt det och tagit bort
överdelen. Baxade upp underdelen
på en trasmatta och drog in eländet in
i ett av sovrummen. 

Vintrinskåpet tog en och en halv
timme att tömma och flytta, och enda
belöningen var en blå tumme som
inte hade vett att flytta på sig när den
tillsammans med skåpet passerade
dörrposten.

Visst lade vi ner ett jättejobb i stugan 
Men skall sanningen fram så fick
vi ”lite” snickerihjälp av
Knappgårds-Kjelle med sin kom-
pis Skara Leif med att lägga in
furugolvet. 

Mina vänner Kjelle och Skara Leif
gjorde ett otroligt snyggt jobb. 
De tog bort alla golvlister och foder
och kapade bort det som golvet bygg-
de och satt tillbaka så snyggt så vi
behövde inte ens bättra med någon
färg alls! 

Man blir lite lycklig varje gång
man kommer upp och öppnar
dörren till stugan. 
Här möts man av trivsel och frisk
furudoft. Dessutom verkar huset har
blivit sådär 10 kvm större på något
onaturligt sätt!

Jag får säga som Gösta Ekman sa
i en gammal ”HasseåTage” sketch
där Gösta skulle kränga massa speci-
altillbehör för att spela kula.

Spekulanten var den härliga Lena
Nyman. När man kommit till till pry-
len ”the Magic hole” säger Gösta:
- Man bara lägger ut den på golvet så

blir det ett hål, vete fasen hur det går
till?

I Kringelfjorden kan du välja mellan att ta dig ut i motionsspåren direkt från stugan, eller ut till lite mer spännande ”motionsslingor” 
på runt en timme med bil.  Ovan tv. Valdalen. Th. Båthusberget.  Nedan efter skid- och vandringsleder runt Kringelfjorden                        

Alltid nära till trevlig och spännande motion i Kringelfjorden Foton: H. Forsslund

Det perfekt lagda furugolvet
Lägg märke golvets avslutning runt kaminplåten

Forts. Sid 6Kringelfjords-julen - en saknad jul Foto: H. Forsslund
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Forts.från sid 5

Två härliga turer upp till
vårt underbara Kringlan
blev det efter jul.
Första resan upp var sjätte till
sjuttonde januari.
Det blev bara korta skidturer och
promenader. Minus 25° grader dag-
tid, det känns lite tufft nu mer.

Men det bjöds sol varje dag, och
den blåaste himmel jag skådat, så det
blev som vanligt underbara dagar.

Andra resan upp var den tjugon-
de till den tjugoåttonde mars.
Lika soligt denna gång, men nu
kunde man flänga runt i spåren med
bara en T-tröja under anoraken och
sitta i solen på altanen och äta våfflor
iklädd bara en tröja. (och byxor).

Kanonväder alla dagar utom hemre-
sedagen som blev en mycket regnig
historia. Men vad gjorde det. 

Enda problemet denna regniga dag
var att välja vilken väg vi skulle ta
genom Stockholm för att slippa den
värsta trafiken. Åka via Haga Norra
eller över Bromma? Och inte behöver
vi stressa heller, som Puh så klokt
säger; 
– Om man inte vet var man ska är det
ingen idé att skynda sig. Man vet ändå
inte när man kommer fram.

Hemma i Tyresö har det varit lite
annorlunda med motion och trä-
ningspass
(Här vill jag varna känsliga läsare
som hatar motion- och träning).
Under detta lite tuffa år har vi sagt
upp våra gymkort, och det närmaste
vi kommit ”simkort” är de som sitter
i mobilerna.

Vi har kunnat göra en del utflyk-
ter med hela familjen i Tyresö. 
Vi har glädjen av att ha mycket av
mer eller mindre opåverkad skog och
även ett flertal sjöar på gångavstånd,
faktiskt även en å med forsar och allt,
vilket är rätt otroligt då vi bara har en
knapp kilometer till Stockholms
stadsgräns! 

Vackra Nyfors på bilden har jag
ett litet speciellt minne ifrån.
Några chefer från Telias huvudkon-
tor hade besök från utlandet och ville
visa en ”bit Sverige” och samtidigt
hålla lite affärsöverläggningar på ett
trevligt och annorlunda sätt. Vi hade
hyrt Rundemars vildmarksgård för
ändamålet. Stigen till gården passe-
rar över forsarna via en träbro. 

Det var sommarvattenstånd i for-
sarna så jag hade täkt ut att min kom-
pis Anders Tallbo skulle sitta som
näcken med gitarr ute på en sten och
spela Dan Andersson översatt till
engelska. Vi hade förberett platsen
för kaffe, punch och den spelande
”näcken” vid forsen dagen innan.

Det blev inte riktigt som vi tänkt
oss. Regnet hade öst ner hela dagen
innan och hela natten!

När jag kom med den lilla gruppen
så såg vi Anders sitta i tidstypiska klä-
der på stenen med vatten upp till
vaderna, men några Dan Andersson
visor hördes inte det var mera
”Avesta Forsens Brus”! 

När det är mörk och kallt och reg-
net och snön kommer på tvären,
då vill man inte vara ute! 
Men vi har lyckats få ihop dagliga
gym- och motionsprogram ändå:
Jag börjar (vardagarna) med 15
minuters cykling. Jag är väldigt duk-
tig tycker jag. Har bland annat cyklat
Azorerna runt, upp till toppen på
Rendalssölen 1755 öh, och ner igen.
(Jobbigt på uppvägen, brant och ste-
nigt. Även städjan har jag cyklat upp
på, naturligtvis på den södra sidan
som är ganska lätt.

I morse cyklade jag på Fulufjället
och bl.a. runt Rösjöarna.
Inte att rekommendera, otroligt ste-
nigt. (Jag är personligen emot att
man cyklar i fjällnatur och naturreser-
vat) men så här digitalt tycker jag att
det är ok. 

Efter cyklingen har jag en halvtim-
mes eget program framtaget av en
sjukgymnast. (Gubben börjar bli
gammal och innehåller numer lite
reservdelar). Efter det så blir det
tjugo minuter med Sofias TV-gympa. 

Jag frågade en granne häromda-
gen om han körde med Sofias
morgongympa på teve? 
- Jo, Jag ser det varje morgon, jag
har teve i sovrummet! 
Nåja han är i alla fall rolig den slö-
focken.

Sedan blir det oftast några kilome-
ters promenad innan kaffet, - om väd-
ret tillåter. 

I bland blir det bara en kortare
”stadsvandring” och ibland längre
skogspromenader och då händer det
att vi tar fika eller lunchen med. 
För en vecka sedan (innan vintern
återvände) cyklade vi ner till bondens
hage vid Uddby Gård och intog lun-
chen sittande på en stock omgiven av
vit- och blåsippor och njöt av den
våryra fågelsången och kolarbäckens
muntra sång.
Så lyxigt kan man ha det om man är
pensionär

Några av er kanske tycker att vi
överdriver vår motion. 
Utan att hålla igång skulle både
leder och hjärna rosta ihop på oss
gamlingar, och som jag skrev tidiga-
re så mår psyket så mycket bättre av
att hålla igång. 

Något som kan behövas då man vet
att kroppen är i recension. Det vill
säga att det mesta är på tillbaka gång,
vare sig man vill eller inte.

Vi är lång ifrån några sportnördar
och träningsfanatiker om någon
skulle tro det.
Träning och motion är trevligt, speci-
ellt om man får göra det med någon
man tycker mycket, mycket om!

Det är verkligen ingen vidare mening
med att uppleva intressanta saker som
översvämningar, om man inte får vara
två om dem. Det är bra mycket trevli-
gare att vara två. / Puh

Astrid Lindgren och Nalle Puh
Svårt att säga vem som är den största
humanisten av dessa två. 

Den blåaste himmel jag sett…                                                 Foto: H. Forsslund

Kaffe & våffla i marssol. Th. Nyfors  
Foto: H. Forsslund Bilder: Wikipedia  
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Vi är festprissar också.
God mat och dryck hör det goda
livet till på helgerna (och ibland
även på en vardag).
Vi älskar att laga och äta god mat och
jag står ofta ett par timmar vid spisen
varje fredag och lördag, lyssnar på
gamla godingar på Spotify, och inte
riktigt allt matlagningsvin hamnar i
maten heller, utan lite i kocken också.
Det händer även att det slinker ner
lite cognac till kaffet också.

Det här med träning och motion
skall inte ses som en pekpinne till dej
som hämtar kraft på andra sätt. 
Det här är bara vårt sätt att må bra
som pensionärer  i en konstig tid.
Kanske ändå något av det vi gör kan
vara ett tips till dig? 
Man skall bara göra det som mår bra av.
Men det kan finnas en liten tröskel att

komma över innan belöningen kom-
mer i form av en gladare kropp och
ett gladare sinne. 
Glöm inte krama dig själv.
- Man skall vara glad så länge man
har sig, som dansken säger.

Men ibland känns det som man
bara vill göra som mobilen

”lägga sig på laddning”
Eller som Nalle Puh brukar säga:
”Underskatta inte värdet av att göra
Ingenting, av att bara ströva omkring
alldeles ensam, lyssna på allt som man
inte kan höra och bara ha det bra.”
Men nu hoppas vi på en både väl-
signad och vaccinerad sommar
- så vi kan träffas och göra allt det där
som vi förr tog för givet.

Det blir nog en riktigt, riktigt trev-
lig och fin sommar, vare sig du vill
röra på dig i skog och mark, eller
bara ladda batterierna. 

Viktigaste är ändå att vara som 
dansken säger - en livsnjutare.  

Ps. Du vet väl att det står ett utegym
nere på brasudden och väntar?

Foton: Forsslunds

Det gamla vackra störröset uppe vid Lilla
Harrundsjön som jag under ett par årstid
försökt få hjälp att rädda, det kommer nu
även i framtiden att pryda vandringsleden
förbi L:a Harrundsjön.
Andreas Gällerspång Naturvårdshandläggare,
Länsstyrelsen i Dalarnas Län meddelade mig
nu i vintras att man lagt nytt tak på störröset. 
Jag hade hoppats att man skulle få till ett

”pärttak” som det tidigare taket. Tyvärr blev
det inte så. Vi får vara tacksamma att själva
störrösets stomme räddats till eftervärlden.

Tack Länsstyrelsen och inte minst grabbarna
som gav sig ut i oländig mark i midvintertid!
Men sådana är dom -  grabbarna från Norra
Dalarna.

Hans

Störröset räddat för framtiden

Bilder 1 & 2: H. Forsslund   •   Bilder 3 & 4: Länsstyrelsen

1

2

4

3
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Syfte med naturreservatet:
- Bevara biologisk mångfald
Syftet är att för framtiden bevara de
olika naturtypernas ekosystem och
naturliga processer i ett betespräglat,
storslaget fjällandskap i väsentligen
orört och ostört tillstånd
- Vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer
- Bevara och vårda brandpräglade
och hävdgynnade delområden
- Tillgodose behov av områden för
friluftslivet
-Bevara biologisk mångfald
Syftet är att för framtiden bevara de
olika naturtypernas ekosystem och
naturliga processer i ett betespräglat,
storslaget fjällandskap i väsentligen
orört och ostört tillstånd

- Vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer

Syftet är även att – i den mån
det inte strider mot bevaran-
deintresset 
– Ge möjlighet till friluftsliv och
vetenskaplig forskning.
- Skydda, återställa eller nyskapa
värdefulla naturmiljöer eller livs-
miljöer för skyddsvärda arter
De livsmiljöer och arter som enligt
EU:s fågeldirektiv, respektive art-och
habitatdirektiv förekommer i det
befintliga Natura 2000-området
Långfjället.

– Städjan-Nipfjället ska skyddas
och gynnsam bevarandestatus
upprätthållas. Förekomsterna av

rödlistade arter ska bevaras i
nuvarande numerär eller öka.
Av människan påverkade ej hävdgyn-
nade habitat (livsmiljöer), exempelvis
flottningsrensade vattendrag, åter-
ställs till naturligast möjliga tillstånd.

Syftet ska tillgodoses genom
att:
• Fjällhed, skogsmark, myr och övri-
ga naturmiljöer med dess flora och
fauna utvecklas fritt, och under inver-
kan av renbete
• De delar av skogsmarken som är
präglade av brand brinner i lämpliga
intervaller.
• Hävdbetingade naturtyper upprätt-
hålls genom adekvat skötsel
• Återställningsåtgärder vidtas i flott-
ningspåverkade vattendrag
• Åtgärder vidtas för att underlätta
allmänhetens friluftsliv.

Skäl för beslut
Städjan-Nipfjället utgörs av i huvud-
sak av människan opåverkade natur-
typer med naturlig artsammansätt-
ning och ekologisk funktion. Detta
trots att renskötsel, fasta bosättning-

ar och fäbodbruk givetvis har lämnat
– och delvis ännu lämnar – sina spår.
Skogarna är variationsrika både vad
gäller trädens trädslagsblandning,
åldersfördelning och dimensioner. 

Ett stort inslag finns av äldre
brandpräglad tallskog där skogen
har formats av upprepade skogs-
bränder. 
Tallskogen ger ett ljust intryck med
träd i olika generationer, där skogs-
brandens betydelse för skogens
karaktär tydligt framgår. Det finns
ställvis mycket död ved i olika dimen-
sioner och nedbrytningsstadier.
Sammantaget ger detta goda förut-
sättningar för stor artrikedom både
bland växter och djur.

De vidsträckta fjällhedarna och
våtmarkerna är föga påverkade av
människan och bidrar till intryck-
et av orördhet i området. 
Inslag av artrika så kallade rikkärr
finns i områdets norra del. Här finns
också övergivna myrslogar med väl-
bevarade ängslador, ett kulturhisto-
riskt och landskapsbildsmässigt vär-
defullt inslag.

Naturreservat
Glädjande nyhet för oss alla naturvänner
Städjan-Nipfjällets Naturreservat blir större och får
utökat skydd.
I december 2020 beslöt Länsstyrelsen Dalarna att
utöka skydd och Naturreservatsområde i Städjan-
Nipfjällets Naturreservat. (Utdrag ur Länsstyrelsens beslut)

Städjan-Nipfjällets
Foto: Bengt Östergren Foto: H. Forsslund

Städjan-Nipfjällets Naturreservat blir större och får utökat skydd 
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Fjällhedarna är av för norra
Dalarnas fjällvärld typisk karak-
tär med stor dominans av karga
rishedar.
De markanta höjdmassiven Städjan
och Nipfjället ger området dess
karaktär samt tillför än kargare fjäll-
miljöer med utpräglat alpina artin-
slag.
I området finns skyddsvärda
arter som mosippa, nordlåsbrä-
ken, klubbmossa, broktagel, liten
sotlav, fläckporing, gräddporing 
och isabellporing.
Av och till besöks området av de fyra
stora rovdjuren samt utter, kungsörn
och berguv.
Städjan-Nipfjället är ett utpekat
Natura 2000-område.
De dominerande naturtyperna är
fjällhed, fjällnaturskog och myr.
För att områdets naturvärden ska
bevaras måste det undantas från
skogsbruk.
Området är också i behov av skötsel
genom naturvårdsbränning för att de
ska kunna behålla och utveckla sko-
gens brandpräglade kvalitéer, vilka
utgör själva kärnan i områdets natur-
värden.

Riksintressen
Städjan-Nipfjällets naturreservat är
utpekat som riksintresse för natur-
vård och för friluftsliv enligt 3 kap. 6
§ miljöbalken.
Burusjön och dess stränder 
är av riksintresse för kulturmiljövår-
den enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.
Renäringen
Stora delar av naturreservatet är
utpekat som riksintresse för rennä-
ringen, främst för Idre sameby men i
östra delen även för Ruvhten Sijte.
Riksintresset ska enligt miljöbalken 3
kap 5§ miljöbalken så långt möjligt
skyddas från åtgärder som kan påtag-
ligt försvåra näringens bedrivande.
Rörliga friluftslivets intressen 
Området omfattas också av 4 kap 2§
miljöbalken som anger att turismens
och det rörliga friluftslivets intressen
ska särskilt beaktas vid bedömning
av exploateringsintressen.
Vattendragen
Vattendragen i området är även riks-
intresse som skyddade vattendrag
enligt 4 kap. 6§ miljöbalken

Miljömål
Ett permanent skydd av Städjan-
Nipfjället medför ett bidrag till uppfyl-
lande av miljömålen Storslagen fjäll-
miljö, Levande skogar, Myllrande våt-
marker, Levande sjöar och vattend-
rag samt Ett rikt växt-och djurliv.
Återställa, eller nyskapa värdefulla
naturmiljöer eller livsmiljöer för
skyddsvärda arter får också förklaras
som naturreservat

Kulturlämningar
Kulturlämningar med särskilt skydd
enligt kulturmiljölagen finns i form
av lämningar efter stenåldersboplat-
ser, fångstgropar mm.

Städjan –Ett av landets vik-
tigaste turistobjekt
Städjan är känt sedan Linnés tid som
ett av landets mest självklara turistob-
jekt. I den så kallade Ebelingska
utredningen som presenterades 1964
föreslogs skydd för Städjan-
Nipfjällsområdet genom avsättande
som naturpark.

Beslutskarta Städjan - Nifjällets Naturreservat     

Fornlämningar eller övriga kultur-
historiska lämningar finns framför
allt vid stränderna av Burusjön och
Stora Harundsjön.

Foto: Jens Montelius Risberg / Länsstyrelsen
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Nybakt bröd varje dag 
I vårt butiksbageri bakar vi varje dag  

gott mat- och kaffebröd

Kafeteria 
Stanna gärna och ta en fika med gott kaffe 

och nybakat bröd eller en god lunchmacka

Färdiga lunchsallader från ICA
Vi har flera fräscha sallader att välja på

— take away —

ÖPPETTIDER 
Mån-Lör 8-20 • Sön 11-20

Välkomna till

Mikael och Marie med personal

Se veckans erbjudande på hemsidan…

Här hittar du
Stor sortering på LIVS & HUSGERÅD

CHARKAVDELNING med grillat

SMÖRGÅSTÅRTOR på beställning

LOKALA VILT & GETprodukter

FJÄLLRÖDING fryst

EGET BUTIKSBAGERI med CAFÉ

TÅRTOR på beställning

SNITTBLOMMOR & KRUKVÄXTER

Vi är ombud för:

ica.se/idrebua • Vi finns även på Facebok

IDRE BUA Tel. 0253-200 03

Handla hemma och hämta på IdreBua

BESTÄLL DIREKT I DATOR / MOBIL - via formuläret på vår hemsida!
SÅ HÄR GÖR DU:

1. Gå in på vår hemsida och välj ”Onlinebeställning”
2. Fyll i önskade varor, adress etc. samt önskad 

upphämtningsdag och tid.

Varuutbud och prisuppgifter kan du se under ”E-handla” 
Notera varor och skriv in i din ”Onlinebeställning”

3. Vi packar dina varor i kassar
4. Du hämtar dina varukassar i butiken på ök. dag och tid.

ica.se/idrebua

Frukt & Grönt 
Fräsch frukt och grönt hela året.

Naturligtvis med årstidsanpassning på primörerna.

Beställ din
MATKASSE

direkt i mobilen

- DU väljer 

dina varor 

- VI plockar

ihop dem

åt dej
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”Mitt härpå stod ett berg, såsom

ett slott inom sin skans, avlångt

och vasst åt sidan där man upp-

gick, hade på sig överst liksom

2:ne spetsar av vilka den södra

var mindre.” 

(Linné 1734) 

”Städjan, et märkeligt Fjäll-berg,

2 mil från Särna Kyrka, som utaf

flere främmande blifwit besökt,

ses på några mil wäg såsom en

Kägla eller Smed-städ.”

(Hülphers 1757)

Nu är Städjan-Nipfjällets Naturreservat säkert skyddat
Så har det inte alltid varit – 1977 började mörka hotfulla moln hänga över Städjan

Drömmen om framtiden…
IDRES TRE TOPPAR

Under slutet av 1990-talet bildades en arbetsgrupp som drömde
om framtiden och vad som borde göras för att utveckla turismen.
Begreppet Tre Toppar lanserades som skulle innebära liftar
kring Städjan och till Fjätervåla, vilket åstadkom en flod av tid-
ningsskriverier och insändare där de flesta var emot projektet.

Genom Kristina Edgren Samuelsson vänlighet har jag fått tillgång till
Bengt Edgrens sammanställning om ”Tre Toppar”. 

(Kristina är dotter till Bengt Edgren).

En dröm som splittrade ortens innevånare i två grupper
Sammanställt av: Hans Forsslund

Vi måste tänka på att
anläggningen inte blir alt
för stor…
EXPRESSEN skriver år 1977 så här: 
För några år sedan var Idre en typisk
avfolkningsbygd. I dag stannar folket
kvar, varken kvinnor eller ungdomar
saknar jobb, två små matbutiker har
vuxit till stora livsmedelshallar och
större delen av året har lilla Idre blivit
ett stort mål för turister. 

Den vansinniga idéen blev en full-
träff. Idrefjäll, 9 km från Idre kyrkby
har på mindre än 10 år blivit en bland
de största friluftsanläggningarna i
Skandinavien. Alla anställda kommer
från Idre. 

Hitintills har 23 miljoner investe-
rats i Idrefjäll. Till nästa vinter blir
ytterligare två liftar klara samt 35 tim-
merstugor likaså. Vi börjar se taket nu,
säger VD Axelsson. 

Vi måste tänka på att anläggning-
en inte blir för stor Vi satsar framför
allt på familjen och vi är rädda om den
familjära stämningen här uppe.

IDRES TRE TOPPAR, EN
SATSNING PÅ FRAMTI-
DEN, EN INFORMATION
1998                 Framtids gruppen
Älvdalens kommun har gett en
framtidsgrupp i uppdrag att
utveckla en verksamhetsplan för
turismen i området Särna-Idre-
Grövelsjön. 
Gruppen har en stark tro på områdets
möjligheter att utvecklas och inta en
ledande roll inom turismen i Sverige. 

Vårt arbete har tagit sin utgångs-
punkt i denna starka och positiva
framtidstro. Ett aktivitetsområde som
är av särskild betydelse är utförsåk-
ningen. 
Fjällvärlden styrs i dag av ett fåtal
starka anläggningar. 

Idreområdet som alltid varit en upp-
stickare, måste nu utvecklas ytterligare.
Helt klart är att om ingenting görs, så
kommer området att tappa i konkur-
renskraft, vilket kommer att få bety-
dande negativa effekter på hela byg-
den – inte minst vad gäller sysselsätt-
ning och service. 

Vi i gruppen konstaterar att mind-
re anläggningar riskerar att komma i
kläm mellan de största. Tillsammans
med Sälen och Åre kan vi nu bli
ledande inom utförsåkarområdet. För
att hävda sig krävs goda skidanlägg-
ningar. Fallhöjdsmeter och liftnära
boende är två avgörande faktorer. 

En utbyggnad av skidåkningen att
omfatta även Städjan ger Idre en klar
konkurrensfördel. Särskilda hänsyn
måste tas för att värna om den unika
miljön samt samernas behov.

Miljömedvetenhet, ekologiska hän-
syn och varsamhet måste prägla alla
framtida satsningar. Genom att erbju-
da Städjan som skidområde skapas
också möjligheter för att äntligen
binda samman Fjätervålen och
Idrefjäll. I Idre skapas ett unikt skid-
område, som ger hela området förde-
lar i form av arbetstillfällen. 
Totalt räknar man med investe-
ringar i området i storleksord-
ningen 1,3 miljarder kr.
Sysselsättningseffekterna av byggna-
tionerna beräknas till ca 600 årsarbets-
tillfällen under en 10-årsperiod och den
varaktiga sysselsättningseffekten i
bygden till 360 nya årsarbeten. 
En särskild projektgrupp har
genomfört en förstudie till över-
siktsplan, med kostnadskalkyl
samt en redovisning av investe-
ringarnas effekt. 
I förslaget ligger stolliftar på Städjans
väst- och ostsluttningar, en förbindel-
se från nordliftarna på Idrefjäll till dal-
stationen på stolliften upp mot
Städjan. Forts. sid 12

Städjan från Stugbyviken                  Foto: H.Forsslund
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Upp mot Städjan via en vägtunnel
under Grängesåsvägen norr om fäbo-
den. Sedan en förbindelse från foten
av Städjan till foten av Fjätervålens
västsida. Kostnaderna för detta lift-
projekt har uppskattats till 100 miljo-
ner kronor och vi är övertygade om
att detta skidområde skall locka inve-
steringar och kapital till området.

Detta kommer självfallet att under-
lätta finansieringen av andra nya pro-
jekt, som bygdens folk kan vilja satsa
på, typ boende för uthyrning, affärer,
restauranger, aktiviteter m m. 
Vi räknar med att projektet ”Idres
Tre Toppar” skall locka fram
8.000 nya bäddar
Det har skissats på en ny stugby norr
om Grängesåsvallen, utökat boende
vid Fjätervålen och Idrefjäll samt
byggnationer runt om i bygden.
Stolliften upp på Städjan blir också en
stor sommarattraktion, som kommer
att ge även sommarturismen ett rejält
uppsving. 

Såväl Idrefjälls som Fjätervålens
styrelser har förklarat sig intresserade
av att deltaga och utföra exploatering-
en. En arbetsgrupp med intressen från
de två företagen samt kommunen har
tillsatts och fått i uppdrag att göra en
mer detaljerad planläggning. 

Vi har ansträngt oss för att ge sär-
skilt utrymme för information och
diskussion. Idre sameby, landshöv-
dingen, Landstinget via landstingsrå-
det, Länsarbetsnämnden via länsar-
betsdirektören, styrelsen för
Fjätervålen, styrelsen för Idrefjäll och
andra intressenter har informerats i
särskild ordning. 
Projektet ”Idres Tre Toppar”
skall betraktas ur ett större per-
spektiv. ”Framtidsgruppen” kom-
mer att presentera ett stort antal
idéer och projekt som alla kommer
att ge området en möjlighet till lång-
siktig överlevnad. Det är vår tro att
bygdens folk sluter upp bakom de
förslag och idéer, som kommer att
presenteras. 
Vi får väga de olägenheter och
svårigheter som kan uppstå mot
de nya möjligheter som en offen-
siv satsning ger.

Framtids gruppen

”Framtidsgruppen” är (var): 
Per Persson, Göran Ritterfeldt, Lars
Axelsson, Tore Westergård, Gunnar
Barke, Sam Risander och Bengt
Wikberg.

Några pressklipp som
speglar synen på Tre
Toppar ur lite olika per-
spektiv
TIDNINGEN KYRKFÖNSTRET

(församlingsblad för kyrka och mis-
sion), nr 2 1998, här uttalar sig 
kyrkoherde Göran Ritterfeldt så här:
”Helt klart är att kraven hela tiden sti-
ger även för gästerna. Vem vill åka till
orörd vildmark och samtidigt veta att
man är med om att förstöra den?”

TRE TOPPAR ÄR ETT MÅSTE FÖR
IDRE, SLAO:s ordförande Stig
Lundkvist 1998
Alla större vintersportorter bygger
ihop liftsystemen, det är en utveck-
ling för hela landet och med all
respekt för naturvårdsintressen tror
jag att projektet ”Tre Toppar” är en
nödvändighet i Idreområdet. Det för-
klarar SLAO:s ordförande Stig
Lundkvist. Han tror och hoppas att
Idrefjäll och Fjätervålen ska gå iland
med projektet och därigenom kunna
möta den ökade efterfrågan som
kommer. 

Utan utveckling blir det stagnation
och tåget kommer att på sikt lämna
området. Kruxet är att binda ihop
Städjan med de två anläggningarna,
men Lundkvist är övertygad att det
går att hitta framkomliga lösningar,
som även naturvårdsintressena
accepterar. Utveckling av befintliga
anläggningar är nödvändiga.
Däremot tror jag inte vi får se någon
ny anläggning byggas upp från noll.

VISIONER KRING TRE TOPPAR,
Landshövding Gunnar Björk 1998
Landshövdingen var imponerad, men
framhåller att Idreavtalet måste hål-
las, skrivs i Mora Tidning år 1998.
Projektet ”Tre Toppar” presentera-
des redan i slutet av förra året. Nu
framhåller framtidsgruppen en rad
visioner för utveckling i området. 

Men klart är att allt står och faller
med ”Tre Toppar”. Faller det faller
allt det övriga. 

Men framtidsgruppen talar inte i
de termerna. Lars Axelsson, ny VD i
Idrefjäll, är exempelvis fast övertygad
om att man tillsammans med berörda
myndigheter skall kunna utföra sats-
ningen så att den smälter in i reser-
vatsområdet. Idre skall bli det första
turistområde i Europa som miljöan-
passas. 

SAMERNA, 
Jörgen Jonsson, ordförande i Idre
Sameby
Jörgen Jonsson säger i Moratidning
1998 att han drömmer om ett sydsa-
miskt center. Och han fortsätter med,
att vi måste utveckla vår näring så att 

vi även i framtiden har ett starkt lokal-
samhälle. Våra ungdomar måste få
kunna bo kvar, men alla kan inte bli
renskötare. 

Samebyns utveckling är också en
del av ”drömmen om framtiden”.
Idre sameby är som bekant landets
sydligaste och därmed lättast att nå
för såväl flertalet svenskar som folk
från kontinenten. Det hade ju varit
konstigt att om vi inte hade varit med,
säger Jörgen. Redan tidigare hade
samebyn ett utvecklingsprojekt på
gång. Att vidareutveckla är inte helt
lätt med tanke på de investeringar det
krävs. 

Men renskötseln står oerhört
stark. Med en turistsatsning kan vi
kanske slå två flugor i en smäll. 

PUBKVÄLLAR
AFTER WORK

HOCKEYKVÄLLAR
AFTER BEACH

MATLÅDOR & CATERING 
Konferenser. släktträffar,

firmafester, middagar m.m.
– Boka hos oss –

Gränjesåsvålen
(Idre Fjäll) Nipfjället Fjätervålen

STÄDJAN

Tre Toppar: Idre Fjäll - Städjan - Fjätervålen

Forts. Tre Toppar…

Foto: H. Forsslund
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Turismen är ett bra sätt att informera 
och skapa förståelse för vår näring.
Om vi sedan kan tjäna några kronor
på vägen är ju det inte fel. Dessutom
måste vi ju tänka på nästa genera-
tions möjligheter att bo kvar. 

Första gången jag såg Städjan stod
jag länge och tittade. Något dylikt
hade jag inte sett. Den har en speciell
profil. Jag har sett många fjäll i
Skandinavien men ingenting som lik-
nar Städjan, blir Jörgen Jonssons slu-
tord, när han drömmer om, att även
nästa generation samer ska få stå
stumma av samma förundran som
han inför Städjans orörda profil. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
VILL STOPPA TRE TOPPAR, 1998
Klargör för Idre Fjäll att Länsstyrel-
sen inte kommer att tillåta något byg-
gande inom naturreservatet Städjan
Nipfjället. Utred i stället mer natur-
nära turism. Så skriver
Naturskyddsföreningen i landet, länet
och Älvdalen till Länsstyrelsen.

I sin gemensamma skrivelse säger
man, att naturreservatet som Idrefjäll
vill exploatera, tillkommit för att
skydda Städjans unika profil bland
dalafjällen och den fantastiska gam-
melskog som omgärdar Städjan och
Nipfjället. Föreningen ser med stor
oro på det planerade projektet. 

Det är ytterst viktigt att värna om
de ännu inte hårdexploaterade områ-
dena, om fjällnaturens biologiska
mångfald och värden för en annan typ
av friluftsliv.

Föreningen skriver, att Sverige har
mycket litet kvar av den ursprungliga
skogen och har kritiserats för detta i
en OECD-studie och projektet är
även därför ett alarmerande exploate-
ringshot. Naturvårdsföreningen kan
under inga omständigheter acceptera
att naturvärden offras för en kortsik-
tig exploatering. 

Områdets naturvärden borde i stäl-
let tas tillvara och utgöra grunden för
en mera långsiktig planering av
turism- och friluftsanläggningar för
att på så sätt bidra till en långsiktig
försörjning för Idre samhälle. 

Man uppmanar alltså Länsstyrelsen
att inte ge tillstånd till några ingrepp.
I stället vill man att Länsstyrelsen tar
initiativ till en utredning om hur en 

mer naturnära turism skulle kunna se
ut i Älvdalens kommun och erbjuder
hjälp med detta arbete.

MORA TIDNING, 1998 
Mora Tidning skriver om Städjans
eventuella exploatering: 
När Idrefjäll släppte nyheten om sin
planerade satsning på stugbyar, liftar,
nedfarter och annat inne i reservatet
Städjan   Nipfjället, slog det ned som
en bomb i Älvdalen, Dalarna och hela
landet.

Alla togs på sängen och en hel del
upprörda reaktioner kom omedel-
bart, liksom en hel del ilskna insända-
re till tidningarna i Dalarna. Håkan
Karlström sade, att man blir förban-
nad när man inte respekterar demo-
kratiskt fattade beslut. Vi har ju en
gång beslutat att detta skall vara
skyddsvärt. 

Det är fullständigt obegripligt att
man över huvud taget kan diskutera
detta projekt. Det är ett kortsiktigt
ekonomiskt tänkande som styr och
det kommer med största säkerhet
inte att bli lönsamt i längden. Det
sades att projektet skulle utföras för-
siktigt. 

Man kan inte våldta någon försik-
tigt. Det går inte att bygga ut detta
projekt försiktigt. Och alla var röran-
de överens om att göra allt för att
stoppa detta projekt.

LÄMNA FJÄLLKEDJANS STÖRSTA
SKÖNHET I FRED, Lars Petrelius i
DN 1998
Under rubriken ”Skidliftar på natur-
skyddat fjäll” fanns en artikel i
Dagens Nyheter om fjället Städjan. 
I början av 60-talet beslöt verket att kro-
noparkerna skulle öppnas för allmänhe-
ten. Samtliga förvaltningar skulle
komma med förslag. Överjägmästaren
ledde en arbetsgrupp med aktuella
tjänstemän och adjungerande ledamö-
ter från jordägare, kommun och företrä-
dare för turistnäringen. Resultatet blev
att det i Idre och Särna skulle finnas
cirka 25 mil rösade leder och ett stort
antal rast- och övernattningsstugor.
Större publika anläggningar med liftar
och stugbyar skulle tillåtas i Idrefjäll.

Vid exkursion i området ansåg
samtliga inklusive Idrefjälls förste
chef, Ingemar Axelsson, att Städjan
skulle lämnas orörd. 

Jag har åkt skidor från Särna till
Riksgränsen och anser att Städjan är
fjällkjedjans största skönhet överhu-
vudtaget.
Idrefjälls kombination av publika
anordningar och orörd vacker natur
är ovanlig. Idre sameby har enligt
domänstyrelsens medgivande i slutet
av 1800-talet rätt att utnyttja Idrefjället
för renskötsel och deras synpunkter
borde inhämtas. 

Exploatering av Städjan vore kri-
minellt! Städjan borde bli national-
park! 

KOMMUNALRÅDET Herbert
Halvarsson uttalar sig 1999
”Planerna att exploatera Städjan och
naturreservatet har fått kritikerna att
tycka att kommunen nu riskerar det
goda rykte man hitintills byggt upp
som en framåt kommun. Det beror på
hur man ser det, säger han. 

Vi ser det utifrån att Städjan natur-
ligtvis är kontroversiell och vacker i
sig men sedan är det ju också på det
viset, att vi ser helheten i det att vi har
så mycket natur och så mycket fjäll
att erbjuda av olika former, så att vi
tycker att man får offra det här hör-
net, om man så säger, det är ett hårt
ord naturligtvis. 

Vi kommer ju inte att ta bort
Städjan utan vi sätter upp fundament
och det går ju att återställa naturligt-
vis. Och det är ju för att skapa
arbetstillfällen, för att kunna bo här,
för att även dom turister eller gäster

som kommer här och vill uppleva
orörd natur kan få service, affärer,
bank och post samt annan infra-
struktur”. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
RÄDDA STÄDJAN, 
Pressmeddelande 1999
Den nybildade Naturskydds-
föreningen ”Rädda Städjan” skriver: 
Vi anser att Idrefjälls   Fjätervålens
största tillgång är den orörda naturen
i reservatet. 

Få anläggningar i landet har en
sådan naturnärhet. Ett orört reservat
är nödvändigt både för naturen och
för en långsiktigt hållbar turism.

FÄLTBIOLOGERNA 
kräver stopp för skidanläggning på
Städjan 2003
I ett öppet brev till Älvdalens kommun,
Idrefjäll och landshövding Ingrid
Dahlberg skriver de bl a: Städjan är en
sällsynt orörd lokal av en naturtyp,
kallad västlig Taiga, vilken är en av de
inom EU högst prioriterade naturty-
perna för bevarande. 

De kritiserar allt tal om miljövän-
lig exploatering. Att hugga ned grans-
kog på ett miljövänligt sätt är motsä-
gelse och lögn. Älvdalens kommun
har själv bidragit till att Städjan
Nipfjällets reservat skulle bildas och
att det nu är ”pinsamt och skamligt”
att nu vilja backa och lyfta reservats-
skyddet. 

- En spännande mötesplats för alla åldrar

Besök vårt friluftsmuseum som visar miljöer för skogsarbetare 
från förr eller besök försvarsskansen från 2:a världskriget. 

TTa gärna en fikapaus i vårt café.
Där serveras frasiga våfflor, smörgåsar, langos, bakad 

potatis och hembakat kaffebröd.

3 km norr om Särna, strax före avfarten till 
Njupeskär - Sveriges högsta vattenfall

Nytt för i år är utställningen om:
”Revyer genom tiderna”

Se våra utställningar
Välkomna till:
- fjällskogens, forsarnas, skogs- 
huggarnas och flottarnas
spännande värld!

Öppettider: 
(Lite osäkert pga. eventuella restriktioner
med anledning av covid-19).

Från 1:a juni till 30:e september 
har vi öppet 11.00-16.00 varje dag

(Midsommarafton stängt)

För mer info ring: 0253-10049

- eller på Facebook och vår hemsida

Välkomna

Gilla oss på Facebook och besök oss på hemsidan
- Här lägger vi ut nyheter och planerade aktiviteter. www.facebook.com/lomkallan

www.sarnahembyggdsforening.se

Välkomna att uppleva Lomkällan i sommar!

Liftstolpar på Städjan skulle inte bara förstöra en vacker tavla Foto: H Forsslund

Forts. sid 14
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ELINSTALLATIONER: Vi är Er lokala elinstallatör som utför alla slags 
elinstallationer vid om- och tillbyggnader, installationer, reparationer, service m.m.
ELBUTIK: Småel för hemmet/stugan, radio/tv, vitvaror, armaturer, datorutrustning, 
alla sorters batterier, återförsäljare Swedol m.m
RADIO/TV: Försäljning, montering och service av: Paraboler, TV, DVD, Video m.m.
DATORTILLBEHÖR / UTRUSTNING: Både för fast och trådlöst
VITVAROR: Spisar, köksfläktar, kylskåp, tvättmaskiner m.m.

Butiken är öppen: 
Mån-fre 07.00 - 16.00 

Lunch    12.00 - 13.00

Telefon: 0253-203 32 

JONES EL AB - Industriområdet Idre • Ljunghemsv 19 • 0253-203 32 • Bengt-Arne 070-661 69 71
www.jonesel.se • info@jonesel.se

Beställningsvaror tar vi hem på 4-5 dagar

Jones gör det lätt!
Miljövänlig, kostnadseffektivt

Jones - aldrig längre bort 
än din telefon

UPPGRADERA DINA ELRADIATORER:
Element från 1985 och tidigare har ej helt säkra överhettningsskydd.
Vi lämnar prisvärda paketpris inkl. montering.

Vi är i exklusivt återförsäljare för Sverigepumpen 
i Särna-Idre och Sälen 

– förutom Mitsubishi Electric värmepumpar

— Kontakta oss för bästa pris —

Auktoriserade & certifierade 
återförsäljare 

SÄRNA-IDRE-SÄLEN

Vad är skyddet värt om det kan lyftas
bort så snart ekonomiska intressen
får upp ögonen för ett naturområde.
Fältbiologerna kräver att exploatörer-
na släpper alla planer på skidbackar
på Städjan. De kräver även av lands-
hövding Ingrid Dahlberg ”lovar och
svär” att planerna skrinläggs.

RADIO DALARNA, den 2 januari
2004 
Dalaradion meddelar att projekt Tre
Toppar skrinlagts och att andra alter-
nativ skall utredas.

DALARNAS TIDNINGAR 8 MARS
2007
Regeringen säger nej till tre toppar
Bestörtning, ilska och besvikelse. Så
reagerade förespråkarna för projekte-
te när de fick regeringens besked på
torsdagen. Med glädje reagerade
man däremot bland motståndarna
hos Svenska Naturskyddsföreningen.

Det var på torsdagen, strax innan
lunch som ödet beseglades för pro-
jekt Tre Toppar i Idre. Projektet har
pågått sedan 1997 och går ut på att
med hjälp av nya liftar, stugbyar och
nedfarter skapa ett skidåkningsområ-

de på Städjan samt bygga ihop
anläggningarna Idre Fjäll och
Fjätervålen.

Eftersom både Natura 2000-
områden och andra naturvårds-
områden är inblandade och att
Städjan av många ses som en
symbol för hela Dalarna, har pro-
jektet väckt mycket känslor och 
Idre Fjäll, som är projektägare, Älvda-
lens kommun och länsstyrelsen
bland andra har dock varit för projek-
tet och sett mer till attt det skulle
skapa många nya jobb för kommunen
och fler turister till området. På tors-
dagen hade regeringen sitt samman-
träde där man alltså sade ett deinitivt
nej till projektet. 

I beslutet säger regeringen att de
inte kan uteslutas att de alternativa
projekten, bland annat Hemmeråsen,
kan komma att bidra till en positiv
utveckling för bygden, men utan att
göra intrång i Natura 2000-områden.

Regeringen säger också att man kan
ge tillstånd om "tingande orsaker som
har ett väsentligt allmänintresse" före-
ligger, men då ska det vara fråga om en
"plan eller ett projekt som är ound-
gängligt för att skydda grundläggande
intressen i människors liv, så som
hälsa, säkerhet och miljö...." 

Projekt som enbart gynnar ett före-
tag eller enskilda omfattas inte av
detta resonemang.
Sammanfattningsvis, skriver rege-

ringen: " Förutsättningar för att ge
tillåtelse till att tillstånd till projektet
Tre Toppar lämnas enligt Natura
2000-bestämmelserna saknas”.

I EN RADIOINTERVJU PÅ TORS-
DAGEN SADE MILJÖMINISTER
ANDREAS CARLGREN:
- Vi vill stödja projekt som förenar
utveckling med hänsyn till naturvär-
dena och projektet hade starka skäl
att genomföra det. Men i vägningen
mot Natura 2000, naturreservat och
bland annat riksintresse för rennä-
ringen är naturvärdena naturvärdena
i detta fall orubbliga.

Så här i efterhand tror jag att de
flesta instämmer i att klokheten
denna gång vann en stor seger. 
En så orörd natur som möjligt kommer
att generera många sköna slantar till
bygden. Detta då utvecklingen går med
stormsteg mot ett allt större intresse
och sug efter härlig natur att skida och
vandra i.
Kanske har Covid-19 pandemin skyn-
dat på den utvecklingen, en utveckling
som pågått ett antal år nu, och företag
som säljer Sport- och utelivsartiklar
går alt bättre för varje år. 

Hans

Forts. Tre Toppar…

Vacker vy mot Molnet/Nipfjället                    Foto: H.Forsslund

■■
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RENOVERING
NYBYGGNATION
OMBYGGNATION

TILLBYGGNATION
MATTLÄGGARE

Vi hjälper dig!

073-984 84 01 • 073-500 70 89 • fmbyggab.se

NYHET!Nu utför vi även sprutisolering!

Kontakta oss 
för en offert!
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PeRo i Särna AB

ÖPPETTIDER: Måndag-fredag 08.00-16.00

TELEFON: 0253-109 00 • Per 070-359 18 28 • Roger 070-396 16 26

E-POST:         per@peroab.se • roger@peroab.se

ADRESS:          Vägverksvägen 8, 790 90 Särna

ÖVRIG SERVICE I VÅR VERKSAMHET
Grävning • Tomtplanering • Grävning för 
husgrunder • Va-arbeten • Kabelschakt

BIL: Reparationer • Service • Krockskador
Lackskador • Plåtskador • Billackering

Däckförsäljning & däckreparation

Oberoende bilverkstad 
Vi är en oberoende bilverkstad 

och arbetar med alla 

bilmärken på marknaden. 

En riktigt fin sommar 
önskar vi allaKringelfjordare

PeRo tackar alla Kringelfjordare för i vinter
– och hoppas ni varit nöjda med snöröjningen även denna vinter 

Städjan
Mot sommartoppen… 
- den ”riktiga” och mest spännande vägen. 
Via den knappt synbara stigen från
Foskdalsvallen. Ta gärna med tidningen som
lite trevligt sällskap och stigfinnare.

En del av er har kanske inte varit uppe på Städjan, 
- men kanske känner att; Nu är det dax!

Ni kommer nog inte precis att vara ensamma om ni väljer att gå
upp på framsidan från Grängesåsvallen. 
Här kommer ett TOPP TIPS

Gör ni som vi gjorde en härlig sommardag 2014 så får ni en
verklig spännande och vacker naturupplevelse och får troligen
njuta större delen av vandring för er själva. 

Jag återberättar här en härlig vandring som Eva och
jag gick 2014.

Ett litet äventyr… 
Text och foto: H. Forsslund

Med tanke på vårt tema i detta nummer känns det självklart
att ta med någon av våra vandringar i reservatet. 
-                                Självklart blev det

Och högst vid späda älvars lopp,

där fjällen står i sommardropp,

fjällen dem vintrar isa,

får gestalt och kropp.

Du Siljansbrud i färgrik ståt

som står på Städjans stjälpta båt,

vifta mig än en visa,

innan vi skiljas åt.
Erik Axel Karlfeldt Vy från Foskdalen Foto: H. Forsslund

Trots att vi haft stuga i Kringelfjorden
sedan 1980 och kunnat njuta av
Städjans vackra (från vårt håll) vul-
kanliknande topp från storstugans
fönster, har vi bara tagit oss upp där
en enda gång tidigare. Nu 28 år sena-
re var det dags igen! (2014).

MOT SOMMARTOPPEN 
- den ”riktiga” stigen
Ja inte det populära radioprogrammet
som sändes från 1962 ända fram
2007. Utan upp på Städjans ”sommar-
topp” dit jag i vinternumret lovade att
ta med mig de läsare som har lust.
I gamla tider bestegs Städjan
gärna från Foskdalen via en spän-
nande stig, en stig som nu nästan
fallit i glömska nu sedan det
mesta av turistboenden ligger på
Idresidan.
Visst kan det vara trevligt att bestiga
Städjan från Idresidan också. Men sti-
garna har blivit många och breda och
erbjuder inte den natur, kultur och
skönhetstörstande bestigaren samma
njutning som stigen från
Foskdalsvallen.

Vi tar bilen mot Foskdalen
En solig morgon den sjunde augusti 

2014 kl.08.00 så åker vi från
Kringelfjorden mot Foskdalen för
ännu ett av våra ”små äventyr”. 
Vid vackra Älvros tar vi
Tännäsvägen upp mot
Fjätervålen. 
Denna väg är oss välbekant sedan
över trettio år tillbaka. Efter denna
väg som för mig är en del av ”minne-
nas väg”. 

Från denna väg, platser och går-
dar vi passerar har jag många upple-
velser, möten, händelser och inte
minst små äventyr gömda i minnet.
Både trevliga sådana och någon
med inslag av skräck. Något som jag
säkert kommer att få anledning att
återkomma till vid något senare till-
fälle. 

Vi följer Tännesvägen ca 10 km tills
vi får en gul skylt på vänster sida med
”Foskdalen” på. Kör grusvägen ca 3
km. och där ligger Foskdalsvallen med
Städjan i fonden.  
Genom vallen rinner den vackra
Foskan ”Vild och vacker”
och som avvattnar alla Foskdalens
myrar som har tillrinning från fjällsi-
dorna från Fjätervålen, Svartfjället
och Nipfjället.  

Fjället är omskrivet och vida
känt för naturskönhet,
Städjan är alltså inte vilket
fjäll som helst. Fjället är inte
högst bland Dalarnas fjäll
med sina 1.131 meter över
havet.
Högre är Storvätteshogna med sina
1.204 meter över havet samt Molnet
på Nipfjället och Härjehogna vid
norska gränsen. 
Städjan sedd från norr ser ut
som en vulkankägla.
Från sidorna ser fjället ut som en
upp och nedvänd båt. Från söder
ser man vandringsstigen gå upp
mot den skarpa fjälltoppen. 
På toppens västsida växer mosip-
pan, kanske den högst belägna
växtplatsen för den fina blomman.
Upptrampade stigar leder upp
mot toppen både från
Grängesåsvallens och från Hede
Foskdals fäbodar. 
Att vandra upp på de branta stigar-
na tar ca 1,5 timme i normal takt. 

Man passerar genom den gamla
granskogen och innan trädgränsen
har man passerat vindpinade och
krokiga björkar. 

Från toppen, där vinden är mes-
tadels är kall och hård, har man en
bedårande utsikt i alla väderstreck. 
Man skönjer norska Rendalssölen,
Långfjället, Fulufjället, Vedungen,
Härjedalsfjällen m fl toppar. 

Snö brukar komma på toppen
redan i september, men den
första vita toppen blir ofta bar-
mark igen. 
Toppen består av Vemdalskvartsit,
som ligger över sandsten. I alla
tider har Städjan varit ett spännan-
de utflyktsmål inte bara för Idre-
och Särnabor utan även för turister
från andra orter. 
Städjan och dess omgivning har ej
blivit omskrivet och dokumenterat
på annat vis än någon enstaka
reseskildring till toppen som då bli-
vit entusiastiskt rosat för sin enastå-
ende skönhet och utomordentliga
utsikt åt alla väderstreck.
Den troligtvis första uppsatsen om
bestigning av toppen har skrivits av
Carl von Linné i sin bok 1734. 

Städjan - Sveriges vackraste fjäll…

Text: Bengt Edgren  •  Foto: H. Forsslund
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Välkommen till Norra Dalarnas
ledande fastighetsmäklare.

– Största utbudet av fjällstugor, villor, bostadsrätter och tomter.

Vill du veta vad din bostad är värd idag?
- Prata med oss för en kostnadsfri värdering. Vi finns alltid nära till hands.

Fastighetsbyrån Idre 0253-201 80 • idre@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se/idre

Följ oss gärna!
Fastighetsbyranmoraidre

Foskan har sin vagga någonstans
uppe vid Ulandshögen. 
Innan Foskan når Foskdalsvallen pas-
serar Foskan Sven Foskdalens fäbod
och lilla Rybäckskojan nedanför
Fjätervålen. 
Vi parkerar som vanligt vår bil på
den lilla ”parkeringen” vid vägen
på vallens högra sida
Jag passar på och gör en liten sväng
längre in i Foskdalen när vi ändå är
här… Men bara i minnet!
Rybäckskojan ja, som jag nämnde
ovan, från denna plats har jag både
roliga och lite skräckblandade min-
nen. Jag känner att jag måste berätta
ett par av de lite lustigare.  

Min kollega Tommy och jag ordna-
de i bland ”äventyrsskidåkning”
från Fjätervålens övre topp ner till
Foskdalen för företagsgrupper i
samband med konferenser
Vi brukade rasta i Rybäckskojan och
många gånger hade vi hjälp av samer
som fixade lunchen, en spännande
lunch som serverades tillsammans
med lite historier, och inte minst berät-
telser om arbetet som renskötare. 

Drakenbergs ”skid-bicykletas” på
Rybäcksbron före doppet i
Foskan…
Efter den sedvanliga samelunchen
skulle vi skida vidare mot
Foskdalsvallen där vi skulle bli up-
plockade. Från Rybäckskojan fortsät-
ter kryssleden över ån via en bro.
Ganska besvärlig vintertid (om man
envisas att ha skidorna på). 

När siste man skulle skida över
gjorde han en ”bicykletas” på den lilla
brons högsta punkt och störtdök ner
i Foskan. Isen gick sönder och grab-
ben blev ordentligt blöt.

Jag har alltid haft svårt för namn, men
denna grabbs namn, ”Drakenberg”,
kommer jag alltid att minnas, kanske
för sin fina flyguppvisning. Kan tilläg-
gas att vädret var soligt och fint och
han kunde låna ihop lite ”reservklä-
der” och återbördas till civilisationen
helskinnad, och med en bra historia.

Springkällan vid Foskdalsvallen…
Vi brukade berätta lite historier för våra
gruppdeltagare, (men man kanske inte
skall lura folk vad som helst). 

Vid ett annat tillfälle med en grupp från
Landstinget i Uppsala, så tror jag min
kollega Tommy gick kanske lite över
gränsen, (men det är preskriberat vid
det här laget så jag törs berätta det). 

–Vi hade skidat genom Fosksdalen
och var bara ca ett par hundra meter
från Foskdalsvallen. Då såg vi en vat-
tenpelare på dryga metern som sköt
rakt upp ur snön! 

Tommy stannade gruppen och
berättade att detta var en vida
berömd springkälla, en källa som
dessutom hade en hälsobringande
effekt, och det var en av orsakerna till
man hade bosättningar här. 

Jag var själv lite känd för mina his-
torier från ”sanna livet”, men att slå i
högt uppsatta tjänstemän från
Landstinget i Uppsala denna skröna 

var kanske att gå lite väl långt! 
(Nåja, jag har väl själv varit lite oför-
siktig med sanningen någon gång).
Jag var ”kö-karl” (som vanligt) och
åkte sist i gänget, så jag skidade upp
till ”källan”. Någon springbrunn var
det då rakt inte! 

Det var plastledningen som som-
martid försåg Sonja Spånbergs
kökskran med rinnande vatten från
en högre belägen bäck. Slangen hade
helt enkelt frusit och gått av!

FOSKAN får efter ca en mil nedströms
Foskdalsvallen sällskap med den lilla
ån ”Brunnan” som har sin upprinning
någonstans mellan Städjan och
Gränjesåsvallen. Foskan slutar sin
resa i Österdalsälven mitt emellan
Sjöändan i Idre och Älvrosfjorden.

Foskan - vild och vacker
Foto: H. Forsslund

Rybäckskojan med bron. Inzoomad från 
Städjans sluttning.         Foto: H. Forsslund

Forts. Sid. 18
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Forts. Mot sommartoppen…

Det blev en liten oväntad utflykt
efter minnenas skidspår upp efter
fjälldalen. Jag ber om ursäkt för den
lilla utflykten och tar mig tillbaka till
verkligheten och Foskdalsvallen den
härliga sommaren 2014.

Var börjar den omtalade ”riktiga
stigen” upp till städjans topp?
I vägkrysset satt skyltar som pekade
mot Gränjesåsvallen, Ulandsstugan,
Nipstugan och Städjan. Vi gick ner
mot den äldre delen av vallen och
raststugan. Vi gick och tittade en bit
efter ån men hittade konstigt nog
ingen markerad stig upp mot Städjan. 

Platsen var hänförande vacker
med den gamla fäboden på den gröna
lilla ängen, och med Foskan som en
porlade glittrande gräns mot den res-
liga granskogen. Och ovanför  trona-
de den ”omkullstjälpta båten” som
bär namnet Städjan. 

En kanske lite knäpp tanke far ige-
nom mitt huvud. Kanske borde fjället
heta ”Idreskutan” istället!?

Vi (Eva) bestämde att vi måste
njuta av denna pastorala idyll till-
sammans med en morgonfika
Vi satt tysta med våra kåsor, lyssnade
till den porlande ån och en sällskaplig
blåhake som liksom satt och pratade
med sig själv i ett buskage. Få fåglar
har en så ombytlig repertoar, man kan
lyssna hur länge som helst, det kom-
mer nya toner och drillar hela tiden. 

Frånsett blåhakens sång och
Foskans stilla porlande var det tyst
och stilla, inte en gren eller ett blad
rörde sig. 

Plötsligt så bröts tystnaden och väl-
digt många grenar och blad rörde sig. 
Det var några av Stigs Spånbergs
(Sonjas son) fjällkor som kom skut-
tande över ån och genom fjällbjörks-
buskaget.

En trevlig men ack så sällsynt
upplevelse att få se fjällkor som
inte bara är ”turistkossor” 
Kor som existerar för att i första hand
ge dess ägaren en utkomst av mjölk-
produkter!

Vi beslutar att gå upp till Sonja
och fråga var stigen börjar
Vi går tillbaka upp mot vägen och
öppnar grinden och går över den lilla
träbron till Sonjas och Stigs fäbodvall. 

Sonja kommer precis ut ur stugan.
– Oj kommer ni nu? Jag kan tyvärr

inte bjuda på kaffe nu för jag skall
hjälpa Stig. Vi skall ha fäboddag i
dag, säger Sonja. Vi berättar att vi just
fikat och att vi vill leta rätt på stigen
upp till Städjan, och tänkte att hon
säker visste var den började. 

Sonja pekar på skogsbrynet på
andra sidan den lilla gårdsplanen,
mitt emot bron över Fôskan. – Det är
inte så många som vandrar här nu för
tiden så den är rätt liten. 
– Ta inte den större stigen, säger
Sonja, – då kommer ni bara upp på
vår utsiktskulle ”Högegga”. Jag tror
det sitter en gammal träskylt som det
står städjan på i skogskanten.
– Det var många år sedan jag vandrade
upp på Städjan, säger Sonja. Numer är
det inte så många som går stigen, näs-
tan inga turister, det är väl någon här
från vallen eller någon av våra besökare
som någon gång tar stigen upp, säger
Sonja som  nu i maj fyllde 82 år. (2014)

Men det är en fantastiskt vacker
vandring som jag minns det, och
så får ni ju träffa Karl den tolfte
och herr Wallin, fortsätter Sonja
Herr Wallin? Karl den XII har jag lite
kläm på, sa jag.
Han som var så knäpp att norrmän-
nen knäppte honom med en knapp.
Men vem är Herr Wallin? 

— Det är Wallintallen jag menar,
säger Sonja
Den står några hundra meter upp-
fjälls från Karl XII, fast på höger sida.
Karl XII får ni på vänstersidan när ni
går upp. Det är en besynnerligt for-
mad sten i någon konstig bergart. 
Jag kan ju inget om såntdärt, tillägger
Sonja. Vad jag vet har ingen stenarts-
kunnig person examinerat stenen. 

– Wallintallen ja, - den ser inte så
märkvärdig ut, liten, ungefär tre
meter hög, men tätvuxen som en
gran. Det märkvärdiga med tallen är
att det berättas att tallen sett likadan
ut i minst hundra år! 

– År 1900 bodde en kort och tjock
turist vid namn Wallin här på vallen,
tror det var i ”mosters stuga” som vi sa.
Den lilla korta tjocka Tallen som såg
exakt likadan ut då som nu, fick då
skämtsamt heta ”Wallintallen”. 
– Jag har hört berättas att de som var
gamla i början på 1900-talet inte mindes

att tallen hade sett annorlunda ut under
deras livstid, berättar Sonja vidare. 
– Kom förbi på hemväg så bjuder
jag på nystekt jönnbröd med
messmör och kaffe
Men inte inne hos mig säger Sonja,
jag sitter i stugan därborta, vi har ju
fäboddag, säger hon och pekar snett
över gårdsplanen.

Vi lovar att titta in och sätter kosan
mot den förmodade stigen till
Städjan.
Skylten stod mycket riktigt där,
men man fick anstränga sig för att
läsa texten ”Till Städjan”

Församling och fjällkyrkoverksamhet

Gud välsigne dig! 
Välkommen!

SOMMARENS 
VECKOSCHEMA

SÖNDAG
Gudstjänster

TISDAG
Musikkväll
ONSDAG

Musikkväll
TORSDAG

Kvällsgudstjänster
DESSUTOM

Dop och vigslar i 
kapellen, kyrkorna eller 

utomhus - kontakta 

högtid hos och med oss!
 

Reservation för felskrivningar 
och ändringar - främst med 

tanke på pandemi och 
skiftande råd och restriktioner.

Veckor, dagar och tider, mer info. och kontaktuppgifter 

www.idresarnaforsamling.se

Gamla bodar i Foskdalen med raststugan längst tv.         Fjällkor kom skuttande över från andra sidan ån…                      Foton: H. Forsslund
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Vi följde ån en bit, här fanns
ingen stig, bara ”ko tramp”.
Det var denna väg Stigs kor hade gått
ner och vadat över till raststugan.

Efter en kort stund hittade vi den
lilla stigen upp mot Städjan. Den gick
upp genom den ljusa trevliga barr-
skogen. Inte alls en mäktig tät gran-
skog som det sett ut på håll. Den ljuva
doften av varm tallbacke smekte våra
sinnen, viskade någonting om ”lyck-
lig barndom” i våra öron. 

Skogen sov, inte ens en slösande
sol väckte den. Grenarna var stilla
och fåglarna, (när man väl hörde
något pip), verkade viska för att inte
väcka den. Vi traskade vidare spanan-
de efter ”hjältekonungen” och Herr
Wallin. 

Efter en dryg kilometer dök hjäl-
tekonungen upp på vänster sida 
Vi tyckte inte att konungen var sig
riktigt lik denna dag. 
Möjligen hade han vaknat på fel sida
och glömt att snygga till sig.
Nåja, även en konung måste få ha en
dålig dag 
Karl XII var en konstigt formad
sten. Stenen påminde mest om
en gråskäggig orangutang.
(Det törs jag säga då jag beskådat
sådana i Borneos regnskogar för ett
par år sedan). 

Kanske skulle man döpa om stenen
till det mer passande ”Kung Louie”
från filmen ”Djungelboken”. 
Materialet i stenen, eller skall vi kan-
ske säga materialen i stenen, för det
verkar nämligen vara minst två olika
material! Ett mera lättvittrat grått
yttre som omsluter ett brunartat inre
som lyser fram likt ett apansikte. 

Eva och jag blev kvar ett tag och
tittade närmare på kungligheten. Eva
föreslog att det kanske var ett vulka-
niskt material som kommit med
någon inlandsis. Min teori är att det
kanske är en meteorit. 
Helt klart borde en geolog titta lite
närmare på Kalle (eller ”Louie”).

Efter ytterligare några hundra meter
dyker den lite mer oansenlige Herr
Wallin upp på vår högra sida.
Vi hälsade artigt på Wallin, frågade
hur det stod till?
Herr Wallin gav inget svar, men vi kon-
staterade att han såg ut att må mycket
bra, precis som han gjort de två-tre
senaste hundra åren, om inte mer. 

Även här skulle det vara intressant
med en undersökning precis som
med Kalle. Detta för att klargöra
Wallins verkliga ålder. 

Finns det riktigt gamla tallar, precis
som det finns tusenåriga granar som
t.ex. Gamle Old Tjikko, den lilla oan-
senliga vindpinade granen på
Fulufjället som lär vara äldre än pyra-
miderna, ca 9 500 år! 

Vi vandrar vidare och kommer
fram till en liten blötmyr med
smala rester av spänger som döljs
under myrgräset, en stig som mer
eller mindre ”inte finns”
Det gjorde vandringen genast lite mer
spännande. Ett stycke till vänster om
myren blänkte ett litet blått ”skogsö-
ga”, en pytteliten tjärn vars blåa lilla
öga glittrade vänligt mot oss och långt
i fjärran kunde vi kunde vi ana vand-
ringens mål - Städjan!

Åter på fast mark, skogen tätnade
nu något, och det började bära
lite mer uppför. 
Stigen fortsatte att göra vad den
kunde för att dölja sig för oss. Ibland
drog den mossa och gamla trädstam-
mar över sig, men som gamla ”stigfin-
nare” (med betoning på gamla) lät vi
inte lura oss. 

Så plötsligt visar sig en av ursko-
gens nästan glömda monster
Vi hade gjort en fantastisk upptäckt! Vi
hade hittat något så sällsynt som en
fossil av en ”Fjällosarus Städjanus”. 

Vi gick runt fossilen, tog bilder
noterade nogsamt på kartan, så vi
kunde rapportera till Kungliga veten-
skapsakademien vår revolutioneran-
de upptäckt. Rasande spännande! 

Vi fortsatte vår upptäcktsresa 
Så mycket blommor såg vi inte, några
enstaka exemplar av den lite anspråk-
slösa blodroten lyste upp med sin
starka gula färg på sina ställen. 

Några exemplar av nästan utblom-
mat gullris eller (lappgullris) såg vi
också där marken var lite bördigare.
Gullriset är kanske ingen raritet men
när den blommar för fullt så bär den
efter stjälken ett tiotal gula flikiga
blommor och står som små facklor
och lyser upp. 

Myren bjöd på enstaka exemplar av
polarull (tror jag att det var). Men plöts-
ligt sprakar det till ordentligt i en liten
bäckravin. Det var en ovanligt vacker
koloni av kochenillaven. 

Laven ser nästan overklig ut med sina
vackra och mycket starkt signalröda
fruktkroppar ytterst på den annars ren-
lavsgråa laven. Denna lav är nog fjällsko-
gens vackraste lav, i alla fall i blomning.

Nu lämnar vi skogen bakom oss,
vi närmar oss 900 metersnivån
och får nu bara sällskap av en-
och blåbärsris, dvärgbjörk och
mycket lågvuxen fjällbjörk
Även en och annan lågvuxen gran
fanns utspridd på fjällsidan. Här
vände skogen om höstarna och börja-
de gå neråt igen för att slippa de
hårda vinterstormarna. Det kunde
man förstå.
Men stigen vände inte, men den tog
skydd i en mycket vacker och frodig-
liten dal. 
En liten rännil till bäck letade sig från
en liten vattensamling ner genom
den lilla, men otroligt sköna dalen,
bara några hundra meter lång.
Rännilen kantades av grönt gräs, blå-
bärsris och färgsprakande hjortron. 

Vi gick upp på den lilla bergsryg-
gen som dolde Foskdalen för oss
Hänförda satt vi oss ner. Vilken vack-
er utsikt över Foskdalen! Långt där
nere blänkte Foskan mellan ståtliga
gamla gammelskogsgranar. Och där
låg Rybäckskojan med sin äventyrli-
ga bro. Och långt, långt därborta
skymtade Foskdalens fäbodar där vi
startade vår vackra vandring.

Här skulle vi luncha och låta vildmar-
kens skönhet lugna våra stressade sjä-
lar, och även magen skulle få sitt.
Mätta och belåtna gick vi uppför
den nu endast blåbärsris- och
enbeströdda sluttningen. Nu dök
Städjans toppar upp
De låg där som ett sovande urtids-
djur. Marken planade ut och blev till
fjällhed, stigen upp över ”Lillstädjan”
och bort toppen syntes tydligt. Vi
staplade några stenar på varandra så
vi skulle se vart vi skulle svänga av
när vi gick ner igen över heden.

Karl den XII  -  Hjältekonung?                     Nedan: Herr Wallin       Foton: H. Forsslund

Stigen gjorde allt för att dölja sig…                                             Foto: H. Forsslund

”Fjällosarus Städjanus”.                              Nedan  Kochenillav    Foto: H. Forsslund
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Edelweiss
Här ovanför heden, i klippskrevor
med soliga lägen skall konstigt nog
den ombesjungna alpblomman edel-
weiss växa. Det hade jag läst i en bok
av Tomas Ljung, jag tror det var i
”Ödebygdsminnen”, eller möjligen
”Landet bortom tiden”. Har du inte
läst Ödebygdsminnen, så rekommen-
derar jag att du käre natur- och kultu-
rintresserade läsare att försöka skaffa
boken. 

Tomas Ljung beskriver i boken
ödemarksbygden dvs. de norra delar-
na av vårt område med en målande
prosa som gör att man ser, känner
och upplever den gamla bygdens
innersta väsen, dess innevånare, fjäll,
sjöar och skogar… 

Ido Poloni och edelweiss 
Enlig Tomas Ljung fanns i
Foskdalsvallen på slutet av 1970-talet
en italienskfödd herre vid namn Ido
Poloni. Han ville föra med sig till
Sverige ett av sina käraste minnen
från hemlandet, den sägenomspunna
växten edelweiss. 

Med sommarvistelse på
Foskdalsvallen i Särna fann han det
naturligt att välja Dalarnas kanske
mest alpina plats för utplanteringsför-
söket, nämligen Städjans topp. 

Medförandes ca 20 plantor från
Cortina i norra Italien planterade Ido
edelweiss på lämpliga klippor som
liknade de där växten har sin naturli-
ga hemvist.

Här fann sig också det ståtliga
korgblomstret edelweiss väl till rätta
och har blommat årligen, och lägrar än
idag några av Städjans klippavsatser.
Växten har inte lyckas sprida sig med
frön och tycks heller inte föröka sig
vegetativt. De plantor som sattes på
nordsidan har slutat blomma och ver-
kar vara borttynande. 
Så lång Tomas  Ljung.

Vi vandrade en bit upp mot stigen, tit-
tade i klippskrevor och på avsatser som
hade växtlighet, men inget spår av
någon edelweiss trots att det var rätt tid.
Har en känsla av att man måste veta
exakt var man skall leta för att hitta den.
Lillstädjans topp såg tvärbrant ut
så vi följde några av renarnas
smala stråk efter den östra fjällsi-
dan och slapp på så sätt branten
och kom istället upp emellan top-
parna

Vi hade ditintills inte sett en enda
människa, men nu dök det upp desto
fler. Vi möte en fransk och en svensk
familj med barn, ett holländskt ungt
par som tagit sig upp från
Gränjesåsvalls sidan. Biten till ”stor-
toppen” visade sig vara mycket lätta-
re att gå än stigen upp på Lillstädjan.

När vi nästan är uppe passerade vi
”grottan”. Ett nedrasat stort
klippblock bildar en väderskyddad
”grotta”, stor nog att ge natthärbärge
för ett par toppbestigare. Säkert har
en och annan tagit skydd här genom
åren då regn och stormar överrump-
lat dem. 

Strax var vi uppe på toppen som
i princip var ett enda stort stenrö-
se med ett litet toppröse ovanpå
På det lilla toppröset satt en sliten
svensk flagga virad runt en blå skidstav.

Dags för lunch. - Man behöver egentligen inte gå längre uppåt fjället, så mycket vackrare
än så här blir det inte!                                                                     Foto: H. Forsslund

Forts. Mot sommartoppen…
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Känslan av att begått en stor bragd
genom att bestiga Städjan fick sig en
liten törn då någon av årets yngre
bestigare lagt ett litet ”gosedjur” i form
av en gul anka i röset vid flaggan. Vi
hade nog på känn att vi inte var de yng-
sta toppbestigarna, men ändå…!?
En sval, men inte kall bris smekte
bort den sista svettdroppen medan
vi tröstade oss med kaffe och bulle
och den härligaste utsikt
Här har man Nipfjällets stora långa
massiv i norr, till vänster om Nipfjället
kan man skönja norskfjällen med

Rendalsölens majestätiska tre toppar
längs bort i diset. Tittar vi längre åt
väster så ser vi Idre Fjälls nord- och
ostbackar, och ännu länge västerut ser
vi Österdalälven där den dyker upp
som smala blåa strängar här och där i
den gröna barrskogen på sin väg mot
Siljan och vidare mot havet. 

Vackraste vyn är utan tvekan
österut utöver Foskdalen! Först
möter fjällbjörken med sina ljus-
gröna blad, sedan breder sig den
mörkgröna barrskogen ut sig

Granen dominerar där marken är fuk-
tig och tallen i den torrare och steni-
gare terrängen. I denna mörkgröna
matta lyser myrarna ljusgrönt och
ibland nästan gult. Myrarna är nästan
lika talrika som skogen. 

Vi ser nästan bara skog som stått
orörd i minst hundra år, många area-
ler säkert dubbla, eller mångdubbla.
Bakom skogen och öster om
Fjätervålens orörda baksida reser sig
fjällen Oxvålen, Uckuvålarna och
Vedungfjällen som grönblåa jättevå-
gor. Vågor som böljar i grönblått och
slutar i ljusaste grågrönt i en fallande
skala. Vi njuter så av allt det sköna,
och till synes orörda. 

Ungefär mitt i denna härliga tavla
går ett mörkgrönt stråk fram, från
sydost till nordväst, och i detta
mörkgröna stråk syns då och då en
glittrande silvertråd i allt det
mörkgröna, det är Foskån eller
Fôskan som man säger här uppe som
slingrar sig fram. Vi ser också att det
finns fler fäbodvallar än de vallar vi
känner till. De har ett gemensamt
och det är att de håller sig nära den
lilla älven.

Naturligtvis ville vi se ner mot
Kringelfjorden så vi vänder blick-
en mer åt söder 
Vi kunde ana Älvros- och
Kringelfjordarna. Tyvärr badade
dessa i ett blått soldis i motljus. Min
kamera saknade motljusskydd och
hade för dålig zoom, så det blev
tyvärr ingen bra bild. Man säger att
”den bästa kameran är den kameran
man har med sig.” 

Därför bär jag en digital kompakt-
kamera som får plats i fickan så det är
lätt och bekvämt att plocka fram den. 

Detta är dock inte den ultimata
lösningen då begränsningarna är för 

stora, man kan inte fotografera åt alla
håll då ljusinsläppet blir för stort i
vissa riktningar, och som sagt är även
zoomen är alldeles för dålig.  

Nej, jag får nog ta ett djupare tag i
plånboken och köpa en tålig och lätt-
hanterlig systemkamera, försöka
hitta en bra lösning på hur jag skall
kunna ha den lättillgänglig utan att
den är till besvär vid kommande
vandringar, skidåkning etc. 

Kanske skall jag prata med den
kanske bästa naturfotograf vi har i
Dalarna, nämligen Leif Östergren.
Leif kanske har tips på hur man även 
kan ha en lite större kamera ”skjutfär-
dig”,  även när man är ute på ”små
äventyr”. (Leif har tagit den fantastis-
ka vinterbilden på Städjan som pryd-
de framsidan av vårt vinternummer). 

Jag var förresten hemma hos Leif
i höstas och tittade på lite bilder. Inte
bara vackra naturbilder utan fantas-
tiska närbilder på våra vilda djur som
varg, lo, järv, björn. 

Vi kanske kan hoppas på en vack-
er bok, eller snarare böcker om
”Norra Dalarnas vilda och vackra
natur”.  (Om inte boken redan finns).
Nedstigning
Nedstigningen är väl inte så mycket
att orda om. Det mesta av intresse
har vi redan berättat om på vår väg
upp. Men det finns ett par extra
intressanta saker som man lägger
märke till när man styr kosan nedåt. 
Det första som är mycket förvånande
det är att städjans toppar (Städjan och
Lillstädjan) reser sig brant upp från
en platt bred fjällhed, något som man
inte alls ser nedifrån. 
Fjällheden viker sedan i sin tur brant
ner mot fjällskogen. Kan beskrivas
lite som en ”häxhatt”. 

BUTIKEN SOM HAR DET MESTA.

Här hittar du: Dam, Herr & Barnkläder.

Tyger: metervaror och färdigsydda gardiner.

Garner, stickor, sybehör

Vi syr även på beställning.

Lakan • dukar • ljus • lampor • mattor • handdukar • skor mm.

0253-205 03

Öppettider för båda butikerna
Måndag - Fredag 10:00 - 18.00  
Lördag 10:00 - 13:00
Söndag Stängt

VVälkomna önskar personalen!

Välkommen till oss
Kläder och tyger i mängder!

Välkommen till vår butik mitt i byn
Heminredning för alla

Missa inte vår webshop på: www.kurvanstyg.se
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Eva -  en ”topp” tjej…                                  Foto: H. Forsslund

”Häxhattens” brätte.        Foto: H. Forsslund

Vackraste vyn är utan tveckan österut över Foskdalen                Foto: H. Forsslund
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Förklaringen fick jag senare när jag
läste en bok som min son förärat mig,
”Med Dalälven från källorna till
havet” av Karl-Erik Forsslund.

Städjan består inte av bara en ber-
gart utan tre: Basen består av
Dalasandsten och på detta
Vemdalskvartsit med inslag av diabas
och mörkgrå skiffer, det översta lag-
ren består av skiffrar. Sandstenen är
den mest lätteroderade stenarten av
dessa och skiffer är den hårdaste vil-
ket har gett Städjan dess ovanliga och
vackra form.
Gränjåsen
En annan sak som man inte tänker på
när man står nere i dalen och tittar
upp mot städjan är att det faktiskt
finns en tredje topp i linje med
Lillstädjan och stortoppen, nämligen
Gränjåsen. 

Den toppen ligger på andra sidan
en djup sänka där Storbäcken har sin
upprinning. Från dalen, och på håll
ser Gränjåsen ut bara som en skogs-
klädd kulle, men så här lite från ovan
så ser man att den har en kal hjässa
med en liten vattenspegel på. Bortom
Gränjesåsen kan man ana Hed,
Kringel och Älvrosfjorden i diset.
Det börjar blåsa lite så vi bestäm-
mer oss att ta oss ner i den
”varma goa fjällskogen”
Nu följer vi den vältrampade stigen
hela vägen mellan topparna och ned-
för branten vid Lillstädjan. Nere på
hedplatån tittar vi efter vårt lilla sten-
kummel och hittar det efter en stunds
letande. Sedan var det bara att ta sig
ner till Foskdalsvallen igen. 

Det kan kanske låta tråkigt att ta
samma väg tillbaka?
Inte alls, det blir ju helt andra vyer
när man har dalen framför sig i stället
för bakom sig när man går. Vi hälsa-
de på våra nya vänner, den namnlösa
”fossilen” som vi döpt till Fjällosarius
Städjanus, Herr Wallin och Karl XII.
Snart stod vi nere på Foskdalsvallens
hemtäkt igen. 
Nu var det mera liv på vallen!
Grisar nöffade i en liten hage,
kalvar lekte bakom en gärdesgård
och ett par getter sprang fritt runt
på gårdsplanen 
När man såg den Spånbergska vallen
från det här hållet förundras man av
grönskan vid Sonjas stuga. 
Marken är naturligtvis bördig och ån
sorlade nästan, för att inte säga under
huset och Sonjas ”mejeribu”. Och
gödsel var väl ingen bristvara precis. 
Getterna skor sig
När vi stod och språkade med en av
getterna som försökte ta reda på vilken
av våra kängor som smakade bäst, då
kom en flicka i arton-tjugoårs åldern
fram till oss och frågade på norska om
vi letade efter någon. Ja sa jag, vi skall
träffa Sonja men vi vet var hon finns sa
jag och tog ett steg bort mot stugan
där Sonja sa att hon skulle vara i.
Pang…! där stupade jag mitt på
gårdsplanen.

AJ! - Det var geten som nu bestämt
sig för vilken känga som var godast. 

Geten titta ointresserat på mig medan
den tuggade på en bit skorem. Hmm!
Det skulle sitta en skylt vid grinden
som varnade för ”vilda djur”, sa jag till
Eva medan jag borstade av mig.

– Klaga inte sa Eva, du hade ju lite
tur i alla fall, sa hon och nickade mot
en präktig kladdig ”baskermössa” all-
deles bredvid som någon av Stigs
fjällkor tappat på sin väg till skogen.
Sonja tittade ut genom stugdör-
ren när hon hörde att vi kom
– Jasså, där är ni, sa Sonja, kom in får
ni kaffe och jönnbröd. Vi tog av oss
kängorna och steg in i stugan. Brasan
knastrade hemtrevligt och det luktade
gott i stugan. – Kaffet är varmt, säger
Sonja välkomnande, 
–Vi hade några turister här för en
stund sedan, sätt er ner så gör jag

några jönnbröd, hemsmör har jag
inget för jag sålde det sista, men ta
messmör det är gott det med, säger
Sonja.
Medan vi äter och Sonja steker
jönnbröd över den öppna elden så
samtalar vi lite om ditt och datt. 
Jag frågar Sonja om norskan som vi
träffade ute på gården. 
– Hon kommer från en norsk
lantbruksskola och är någon form av
utbytesstudent tror jag, säger Sonja.
Vad trevligt säger jag, jag har alltid gil-
lat norrmän (och norskor) och har
semestrat mycket i Norge. 

När mina barn, Lina och Gustaf
bodde hemma så blev det minst en
vecka bilsemester i Norge varje år, och
även när jag var barn i slutet på 50-
talet så bilade vi i Norge. 

SSÄÄRRNNAAFFFFÄÄRRNN
Välkommen till det

“LILLA VARUHUSET” 
i Särna - mitt i byn

Särnaffärn •  Särnavägen 133 •  0253-104 30 

HÅLTAGNING - PIERCING
Vi tar även hål i öron för örhängen etc.

Vi är även ombud för: 
SYSTEMBOLAGET

HÄR HITTAR DU bl.a
Järnvaror •Färg •Tapeter  •Fiskeutrustning/kort
•Leksaker •Hundartiklar •Återförsäljare för 
Cylinda produkter, tillbehör • Sängkläder från 
Värnamo of Sweden och Almanackor 2021 
– och mycket mer…

Minigrill & Café 
- med korv och hamburgare, 
- gott fikabröd och på fredagar 

räkmackor i vår butik. 
- Sätter färg på
det mesta…

Välkommen in

Från Foskdalsstigen ser städjan ut som ett sovande urtidsdjur…       Foto: H. Forsslund 

Stigen ner möter med nya vyer…  
Foto: H. Forsslund

Forts. Mot sommartoppen…

Sonjas frodiga örtagård Foto: H. Forsslund
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Fast det var ett annat Norge, tilläg-
ger jag. Det enda som är sig likt är väl
att man fortfarande kan köpa tidning-
en ”Donald Duck” i kiosken. De finns
förstås några äldre avundsjuka svens-
kar som säger att ”Norge är den fatti-
ge lite efterblivne kusinen som vunnit
på lotto”. Men lite grannfejd på skoj
har väl alltid funnits, se bara på Särna
och Idre, här gnabbas det ju alltjämt
lite emellanåt, säger jag.

Ät nu, jag gräddar gärna mer,
säger Sonja
Medan elden sprakar och Eva pratar
med Sonja far tankarna iväg. Vi har
känt Sonja sedan början av 80-talet.
Tiden går så fort. 2008 skrev jag en
artikel om Sonja och vallen. 

Sonja var då 75 år och hade nyli-
gen fått diplom av fäbodföreningen.
Sonja visade oss diplomet både rörd
och stolt. – Jag vet inte hur man kom
på att jag skulle få detta, sa Sonja den
gången. 

Sonja berättade vidare: Jag blev all-
deles rörd och började faktiskt gråta.
Det är fantastiskt roligt att bli upp-
märksammad efter alla år. Jag for till
Älvdalen och fick det där på en
fäbodbrukardag.
– Det var en stor uppmuntran, jag
hade väl aldrig trodd att jag skulle bli
uppmärksammad och få någonting
för att jag varit på vallen här i hela
mitt liv och skött mina djur. Men det
fick jag i alla fall. Jag fick ju även en
vacker koskälla. 
Koskällan jag fick är ju i och för
sig fin, men jag har så svårt att
skiljas från min gamla
Min gamla skälla är visserligen dov i
klangen och hörs inte så långt längre,
den är utnött kanske. 
Men jag har så svårt att skiljas från

ljudet så jag har inte börjat använda
den här nya.
Jag tar väl ett år i taget med att ha
djuren här på vallen. Jag skall i
alla fall inte hålla på mer än tills
jag fyllt åttio, det vet jag i alla fall.
Men att jag vill vistas här på Fôstan
på somrarna så länge jag orkar det
vill jag naturligtvis. Sa Sonja den
gången.

Nu (2014) har Sonja fyllt 82 år
och har sedan några år egentligen
inga helt egna fjällkor längre, men
fäbolivet har hon inte givit upp
Sonja är en god hjälp till sin son Stig
som har arton kor denna sommar.
2007 hade han tjugofem kor, vilket nog
var rekord på vallen genom tiderna. 

Men det var innan ”Fäbodglass” i
Hede som tillverkade glass på mjölk
från fjällkor fick lägga ner verksam-
heten. Inte för att glassen inte sålde,
glassen fanns att köpa i en stor del av
landet och sålde bra. Nej, det lär vara
en charkfabrik i Falun som fått patent
på namnet fäbod, och nu hindrar att
produkter från fäbodar att ha pro-
duktnamn där ordet ”fäbod” ingår.
Helt otroligt att det är möjligt få ta
patent på folkliga och allmänna ord!
Fäbodagar
Nu har Sonja och Stig dessutom
sedan något år återupptagit upp en
gammal tradition på vallen, en tradi-
tion som länge legat nere,
”Fäboddagar”. 
Tisdagar och torsdagar under hög-
sommaren. Då har Sonja fullt upp
med att servera kaffe och hembakt
bröd, steka jönnbröd och sälja hems-
mör till turister som hittar hit till en
av fjällvärldens vackraste dalar. 

Dessemellan så hjälper Sonja Stig att
titta till ”kuerna”, de kräver sitt, inte
minst när det skall till att kalvas.

Jag frågar Sonja om hon känner
sig frisk och kry?
– Jag har väl inga andra sjukdomar än
ålderdom, skrattar Sonja, lite värk i
knän och leder. Ja, vem har inte det,
säger vi och reser oss lite mödosamt
efter dagens vandring. När jag skall
sätta på mig kängorna som jag ställt
på stugtrappen blir det vilt slagsmål!
Min (o)vän geten har inte gett upp
sin måltid och vägrar släppa ena
kängan, - släpp min känga ditt illaluk-
tande monster skriker jag. 
Geten släpper taget, tittar förebråen-
de på mig och tycks säga ”dina rack-
arns kängor luktar inte så gott dom
heller…!  men skosnörena är goda!

Vi säger tack till Sonja och frågar
vad Stig håller hus?
– Stig, han sover middag i min stuga,
det är nog dags för honom att stiga
upp och jobba nu. – Vi går och ser om
han är vaken, säger Sonja. Vi går den
lilla biten tvärs över gården samtidigt
som en yrvaken Stig kommer ut på
trappen. 
Tjena, säger Stig, man har liksom
inget nio till fem jobb precis, så man
får ta sig en lur lite när det går, säger
Stig lite ursäktande. 
Vi småpratar en stund om vallen, väd-
ret och djuren och vår vandring till
Städjan. 
Vi tackar för oss och öppnar grin-
den ut mot bron över Foskan
Vi får snabbt slänga igen grinden
eftersom getterna kommer springan-
de i full fart, troligen för att inte missa
kvällsmålet bestående av några deli-
kata kängremmar.

Att stänga grinden löste inte det
problemet.
Getterna lyckades ta sig ut på bron
genom att gå på utsidan om grinden.
(Vet inte riktigt hur det gick till, men
där stod dom och dreglade ute på
bron). 

Vi skyndade upp mot bilen, getter-
na stod kvar på bron och tittade efter
oss. Tydligen så hade stora bocken
Bruse sagt att de inte fick gå längre.

Vi satte oss trötta och nöjda i
bilen och styrde kosan hemåt mot
stugan i Kringelfjorden

EN SÅN DAG! säger jag och härmar
lillebror i TV-serien ”Pistvakt”.

Foskdalsvallen
Foskdalsvall där tätt vid fjällets sida liksom skydd du sökt för stormens hot.
Lilla, lugna vrå i världen vida ej som här har friden slagit rot.
Men Din sagolika skönhet underbara runt kring jorden haver blivit spord.
Därför mången främling hit syns fara, säkert glad att färden den blev gjord.
Skogen står kring vallen tyst och stilla, som en skyddsvakt uti morgonstund.
Uppå ängen vallarlåtar drilla, hjorden betar uppå gräsets grund.
Stilla sorlar Foskåns vatten klara såsom toner när en dag tar slut.
Kom, ock njut av friden underbara, trötta mänskobarn, och vila ut.
Över dunkelblåa fjället dröjer än en glans av solens återsken.
Och däröver Städjan stolt sig höjer, som ett majestät, mot himmelen.
Se, hur dimmor sig kring toppen lägra, Nu - det sägs - att hon tog på sin "hatt".
Trollens garn nu uti dunklet hägra. Tyst! - nu är den kommen - fjällens natt.

Denna dikt skrev Alfred Backlund, Bredvad, Älvdalsåsen, redan 1924. 
Originalkopian hittade jag i Sonja Spånbergs fäbodstuga.         Foton: H. Forsslund

Tv. Sonja med Sonen Stig.              Ovan: Gamla stugan vid bron.   Foto: H. Forsslund

För aktuella öppettider på vallen:  
Googla på nätet. ”Foskdalsvallen.”

Go tur
Hans
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Särna–Idre Fiskevårdsområde
Särna-Idre FVOF är förvaltare av fisket inom Särna och Idre socknar. 
Fiskevårdsområdet omfattar allt socken- och bysamfällt fiske.
Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren
Särna-Idre FVOF är förvaltare av fisket inom Särna och Idre socknar. 
Fiskevårdsområdet omfattar allt socken- och bysamfällt fiske.

Sjöarealen vi förvaltar är ungefär 6000 ha och de större strömvattnen är 
sammantaget cirka 17 mil.
Dessutom ingår genom arrende Sveaskogs vatten och genom samförvaltningsavtal 
de flesta reservatsvatten med undantag för fjällvattnen i Hävlingensystemet och på 
Fulufjället. Där gäller bara Dala Fjällfiskes fiskekort.

Fiske i Särna och Idre socknars världsberömda strömvatten!
Strömfiske efter öring och harr kommer i regel igång framåt midsommar. Vid lämplig väderlek kan dagsfisket på vissa sträckor vara 
bra även tidigare. Nattfisket brukar vara fenomenalt i början av juli i vissa vatten: ex Storån, Grövlan, 
Sörälven, Guttan m.fl. Andra halvan av juli blir vakperioderna kortare. De största öringarna tas i regel på nattfiske. 
Sjöar, vinter- och sommarfiske efter röding.
Särna-Idre FVOF sätter ut röding i ett stort antal vatten (uppräknade under särskilda bestämmelser nedan).
Fisket på röding är bäst maj-juni, då rödingen hugger bra på långedrag eller fluga vid nattliga vakperioder.

Regler för fiske inom Särna-Idre fiskevårdsområde, gäller till sista april 2022.
Generellt
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Kortet skall medföras vid fisket och på anmodan av polis eller fisketillsynsperson uppvisas.
Fisket skall bedrivas med måtta för god fiskevård.

Fiskesäsong
Allt strömfiske är förbjudet 1/9 - 30/4, undantag flugfiske efter harr är tillåtet 1/9 - 31/10 i alla harrvatten (i Storån finns harr upp till Sognstupet).

Metoder
2 spö/fiskare gäller i alla vatten. Levande fisk får ej användas som agn.

Förbud mot fiske från båt eller flytring i: Norra Trollsjön, Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön,
Bergslagstjärn, Kimtjärn, Älgsloken, Blanktjärn, Ögåvalltjärnarna, Bergslagstjärn, Bumlingtjärnarna, Djuptjärn och Glytjärn.
I Bålsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Långtjärn, Burusjön, Gyttjetjärnen, Hemsjön,Stora Flysjön, Södra Trollsjön och Näcksjön är båtfiske 
tillåtet.

Endast fiske med fluspö: Storån; uppströms Hällsjön, och Klingforsen - Kronparklinjan söder om byn Foskros. Sörälven; Båthusströmmen - 
Flottarkoj-grunden (gapskjulet). Grövlan; Storedan (gapskjulet) - Storån. Buruån; Burusjön - Smedkojan. Fjätälven; Skoterleden vid Ringströms -
Inloppet i Österdalälven (Fjätros). Mellan Hällsjön och bron i Foskros är nu alltså spinn mm., tillåtet.

Fångstbegränsningar
Österdalälven: Östomsjöbron - Hornån, samt i Fjäten från fallen till Fjätros- minimimått öring och harr 45 cm, fångstkvot max 2 öring eller
harr/kort & dygn. Flugfiskesträckor öring och harr 35 cm, fångstkvot max 5 fiskar/kort & dygn. Övriga vatten: harr 30 cm, röding 25 cm, 
öring 25 cm.
Norra Trollsjön, Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Bergslagstjärn, Kimtjärn, Älgsloken,
Blanktjärn, Ögåvalltjärnarna, Bergslagstjärn, Bumlingtjärnarna, Djuptjärn, Glytjärn, Bålsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Långtjärn, Burusjön,
Gyttjetjärnen, Hemsjön, Stora Flysjön, Södra Trollsjön och Näcksjön. I samtliga uppräknade vatten gäller max 5 laxfiskar/kort och dygn.

Övriga regler
Fångad fisk får ej saluföras.
Fiskeförbud: Fulan; Södra Fulusjön - fallet vid Gethammaren. Görälven; nedan hån vid Lillingarna - Lillån, Flugsträckor och förbud skyltas.

Fiskekortet gäller även i:
Sveaskogs vatten (ej privatarrenderade, den fiskande har 
skyldighet att ta reda på vad som gäller i vattnet), hela 
Glysjön, hela Öjsjön och hela Trängselsjön. I Grövelsjön, 
i Storån upptill bäcken vid Ruskperskojan, och i Foskan 
tom Ulvsätern gäller kortet (se nya fiskekartan på hemsidan). 

PÅ HEMSIDAN kan du köpa fiskekort och du hittar 
du detaljerad  fiskevattenförteckning och zonindelad
karta. Fiskekort finns även att köpa i vissa butiker 
på orten.  

fiskekort.se/fiskevardsomrade/sarnaidrefvo

Trevlig fiskesäsong 

FOTO: H. FORSSLUND
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Naturreservatet Byggningaån
omfattar en tre kilometer lång sträcka
av den ganska strida Byggningaån.
Det unika är att vattendraget är opå-
verkat och inte nyttjats för flottning
och de omgivande gransumpskogar-
na är mycket artrika.
Ståtliga orkidéer, söta små blom-
mor och konstiga mossor
Byggningaån omges av en frodig
gransumpskog där bland annat orki-
den skogsfru finns. Där granskogen
övergår till en torrare skog finns en
för regionen ovanlig flora av fina 

blommor såsom lundstjärnblomma,
ögonpyrola, gullpudra, strutbräken,
ormbär och grönkulla.

Nära Nedre Byggningen finns den
rikaste örtgranskogen med före-
komst av de riktigt sällsynta arterna
myskmåra och storgröe.

I den östra delen av området
uppåt i sluttningen påträffas tidvis
vattenfyllda sänkor i terrängen, så
kallade lokar. Detta är en extremt
artrik miljö, där man kan finna
intressanta mossor. Bland de exklu-
siva mossorna märks arter med de 

fantasiklingande namnen vedtrapp-
mossa, timmerskapania, mikroskapa-
nia, sotkornsskapania och vedflik-
mossa. Även kärlväxtfloran är artrik
med bland annat guckusko, lundelm,
björnbrodd, dvärglummer och tibast.

Fallande vatten och märklig porfyr
Inom reservatet faller ån från 515 till
455 meter över havet för att efter
ytterligare några kilometer mynna i
Österdalälven vid Älvrosfjorden strax
norr om Kringelfjordens stugområde.

Byggningaån har ett vidsträckt
avrinningsområde, som nästan är 60
km2 stort, med de större sjöarna
Byggningsjön och Veksjön som stör-
re vattenmagasin.

Berggrunden består i den västra
delen av dalasandsten och i den
östra av en speciell form av porfyr,
känd för att ge upphov till en rikare
växtlighet, vilket verkligen stämmer
i detta artrika område.
Kulturhistoria och friluftsliv
Fäboden Nedre Byggningen anlades
någon gång efter 1850. Området har
haft en ganska påtaglig kulturpåver-
kan av bete och slåtter i sen tid. Den
sista brukaren höll djur fram till
1952 och lär då även ha hyst kor från
Idrefamiljer som kompensation för
att de inackorderade skolbarn där på
terminerna.

Området utnyttjas endast i ringa
grad för friluftslivsaktiviteter, mycket
beroende på svårigheten att vandra
längs vattendraget. Det planeras hel-
ler inte att tillföras några anläggning-
ar i området. 

Naturreservatet Gösjöåsen
ligger drygt en mil rakt söder om
Städjan. Eftersom det är en höjd kan
man därifrån även få syn på just 
Städjan. 

Om du ser dig omkring på platsen
kan man hitta många ovanliga och
intressanta arter i den gamla grans-
kogen.

Sällsynta orkidéer, svampar och
lavar
Reservatet består av Gösjöåsens
ostbrant, och här finns en långs-
träckt lodklippvägg som i norr myn-
nar ut i hällmarksliknande förhållan-
den. Klippbranten är rätt hög och
omgivningen består av gammal
granskog. Förekomsten av lunglav
och skrovellav är ovanligt riklig på
en del av de lodräta ytorna medan
andra delar helt täcks av mossor.
Döda, liggande träd, så kallade lågor,
ligger härs och tvärs i hela branten.

Berggrunden i området består av
dalasandsten som på sina håll är väl-
digt kalkrik, vilket leder till att vissa
partier av skogen har högörtskarak-
tär med blåsippor och hallon. Här
växer även den sällsynta och märkli-
ga orkidén guckusko!

Andra intressanta arter som hit-
tats i området är till exempel de
rödlistade arterna rynkskinn,
rosenticka och skuggblåslav. Grova
lågor finns utspridda i området, och
det tillsammans med de stråk av
artrika rikkärr som återfinns i sko-
gen gör denna plats till en plats
med höga naturvärden.

Det finns mycket att upptäcka i
trakterna runt Kringelfjorden, 
- sommar som vinter.

Två ”okända” Naturreservat 
nära Kringelfjorden 

Byggningaån och Gösjöåsen
Text, kartor, bilder: Länsstyrelsen Dalarna        

Välkommen ut…
Hans

Byggningaåns
Naturreservat

Gösjöåsen
Naturreservat

Du gamla, du fria, 
- Sveriges nationalsång, skriven av 

Richard Dybeck 1844. Han tros ha inspirerats av 
fjället Städjan under en vistelse Dalarna.

En vacker tanke, eller hur? 
Hans
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Ordföranden har ordet...
Ja go vänner, - ännu en
vintersäsong har förflutit.
En vintersäsong med fantastiskt
mycket folk i stugor, backar och
spår, - och så vill vi ha det!

Det blev en lite annorlunda vinter
med tanke på pandemin. 
Men kanske inte så annorlunda här
uppe som hemmavid. Här uppe har
det varit rätt lätt att hålla avstånd utan
att man egentligen behövde tänka på
det, och det har känts befriande.
Min Bror Stig, som jag tror de flesta
av er känner, han tog ”Covidsemes-     
ter” häruppe i hela tre månader! 
Tryggare kan ingen vara, sa brorsan
som inte glömt sångerna från söndags-
skolan. Även jag själv har tillbringat
mer tid häruppe, lättare nu när man
liksom ”jobbar” som pensioner.
Den ljusnade framtid är vår… 
Är ju även det en sång, en sång som
våra studenter fått sjunga mer solo än
i kör, denna vår. 

Tråkigt när en så viktig tid i livet
inte kan få firas ordentligt. En tid som
aldrig kommer tillbaka. 
Hoppas att de knoppande ungdomar-
na hinner vaccineras och slå ut i full
blom och kunna träffas tillsammans
på livets äng, även denna sommar
vad det lider.

Vintern har varit givmilt på
snö och vackert väder, blåst
och snötyngda träd, - litet av
varje, och väldigt mycket av en del
Men våren har tvekat, både här uppe
och hemmavid. +2° och snöglopp i
Märsta den 5:e maj!
Men vårens långa tvekan har haft det
goda med sig att man får njuta av blå-
sippor, vitsippor och gullvivor här
hemmavid i flera veckor i stället.
Man kan förstå att sommaren kan vilja
dröja när det är som Karin Boje säger:

Ja visst gör det ont…
Ja visst gör det ont när knoppar brister. 
Varför skulle annars våren tveka? 
Varför skulle all vår heta längtan   
bindas i det frusna bitterbleka? 
Höljet var ju knoppen hela vintern. 
Vad är det för nytt, som tär och spränger? 
Ja visst gör det ont när knoppar brister, 
ont för det som växer och det som stänger.  
Ja nog är det svårt när droppar faller. 
Skälvande av ängslan tungt de hänger, 
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider  - 
tyngden drar dem neråt, hur de klänger. 
Svårt att vara oviss, rädd och delad, 
svårt att känna djupet dra och kalla, 
ändå sitta kvar och bara darra  - 
svårt att vilja stanna och vilja falla.  
Då, när det är värst och inget hjälper, 
Brister som i jubel trädets knoppar. 
Då, när ingen rädsla längre håller, 
faller i ett glitter kvistens droppar 
glömmer att de skrämdes av det nya 
glömmer att de ängslades för färden  - 
känner en sekund sin största trygghet, 
vilar i den tillit som skapar världen.

Karin Boje
Ur diktsamlingen för trädens skull

Så, nu får det räcka med poetiska
tankar 
- och titta litet lite närmare på vad
som hänt med gemensamhetsan-
läggningarna.

En trevlig sommar önskar
Kurt Pettersson
Ordförande

ANLÄGGNINGAR
HALVÅRSRAPPORT
Lite information om vad som hänt
i vinter, och planer för sommaren 

VA-SYSTEMET 
Inga frysningar i år, och värmeslingor-
na har varit påslagna betydligt kortare
tid än vanligt. Det spar pengar det!

Vattenverket
Vattenverket har fungerat bra.
Senaste vattenprovet inlämnat i mit-
ten av april var bra.

Reningsverket
Reningsverket har varit problemfritt i
vinter tack vare den stora renovering
som vi utförde för två år sedan.
Provtagning är gjord och godkänt.
Kommunen var och besiktigade
reningsverket i slutet av april. Det var
utan anmärkning. 

Vägarna
Vägarna har skötts av PeRo vilket har
fungerat bra som vanligt. Vi fick
periodvis mycket snö, vilket märktes
inte minst av de många strömavbrot-
ten varav en del var långa. Jobbigt,
speciellt när de inträffar när det är
mycket folk i stugorna.
Vi har framfört våra klagomål till
Ellevio som lovat att starta med att
gräva ner elledningarna med början
i år. 
Planerat vägarbete förutom lagning
av smärre kälskott är att dika efter
Näverbäcksvägen.

Övrigt
BRASUDDEN
Vi har haft folk från kommun och
Länsstyrelsen som tittat på brasud-
den. Det har varit lite diskussion
huruvida utvidgat strandskydd gäller
eller ej. Enligt den byggplan som
fanns när Rolf Klang byggde ut
Kringelfjorden, var det vi idag kallar
Brasuddsparken avsatt för service-
hus, bad och bryggor. 

BRAND I BYN
I vinter under en av de kallaste perio-
derna brann en ”lillstuga” till en av
fastigheterna i byn. Branden orsaka-
des troligen av ett gammalt el-radia-
torelement som gått hårt i kylan.   

Kanske något att tänka på för er
som har kvar gamla elradiatorer från
80-talet.

Något gott i denna trista historia
är att vi fick veta att våra väl utmärk-
ta brandposters placering aldrig nått
fram till brandförsvaret, vare sig med
karta eller gatuadresser! 
Något som nu är åtgärdat.

Rapport från skid-& Friluft
Julesnö inte alltid kulesnö
Först snöstormen med blötsnö kom
kring jul som frös direkt den landade
på grenarna. Sedan kom snöfall på
snöfall, något som vi normalt alltid
uppskattar men nu orsakade den en
katastrof.

Massor av ungträd böjdes sig och
väldigt många gick av. Träd gick av
mitt på, inte bara ungträd för den
delen. Tallar som stått i 20-30 år
knäcktes på mitten av snötyngden.
Många av er har säkert varit uppe
och sett eländet.
Hålla skidspåren öppna var i ett
tufft och långvarigt jobb 
- att rensa skidspåren från hundratals
träd och ibland när spårpatrullen trott
det var rensat och klart, då föll det
nya träd över spåren av snötyngden.

Vi får vara tacksamma att det inte
kom någon storm medan all snön låg
kvar på träd och grenar, - då hade vi
verkligen kunnat prata om katastrof.
Förmodligen skulle vår skog se ut
som ett väl använt skjutfält.
Jan-Ivar blev ”inlåst” i Norge
Göran har rätt mycket fått ansvara

för skidspåren från december. Detta
eftersom Jan-Ivar inte kunnat komma
över pga. Norges gränsstopp. Som
tur är har Göran till och från fått hjälp
av några tjänstvilliga medlemmar. 

Jan–Ivar kunde komma över först
sista veckan i februari och stannade
sedan tre veckor i Kringelfjorden och
ta i med sin aldrig sinande energi i
och runt spåren. Den gutten går inte
av för hackor. Efter hemresan så blev
det väl sådär tio dagars påtvingad
”vila” i karantän som det heter, för
den gode Jan-Ivar. (Som jag tror inte
vilade så mycket om vi känner
honom rätt).

Det blir tyvärr en hel del jobb kvar
till sommaren efter skidspår och
vandringsleder.
Frivilliga krafter i skidspåren
Som jag nämnde fick Göran hjälp av
frivilliga medlemmar som ställde upp
med skotrar och motorsågar. Ett tag
var man så många som åtta personer
samtidigt ute och jobbade i spåren.

På vissa sträckor var det inte mer
än fem-sex meter mellan trädfällena. 
Det är ingen vacker syn som möter
en, inte bara i skogen utan det ser
likadant ut runt byn. 

Förenings- 
nyheterna

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Visst det kan göra ont att vara ung emellanåt – men kanske får de glädjen att blomma
långt upp på ålderns höst -  även om frosten nyper i bland…                      Foto: H. Forsslund
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– Kringelfjorden ”Masters” – 2021 –
Favorit som
återkommer… 
Härmed inbjuds du att deltaga i
vår årliga golftävling - Kringelfjor-
den ”Masters” som kommer att
genomföras på vackra 
Idrefjällens GK, onsdagen den 4
augusti (V31) 2021.
Vi räknar med första start kl 10
Vi samlas i god tid innan första
start för genomgång med 
tävlingsledningen. 

Greenfeeavgift och ev. bilhyra 
ombesörjer du själv innan start.
Tävlingens spelform blir: 
poängbogey vilket medför att du 
får poäng för dina ”prestationer”.

Vi hoppas att du fått vaccin mot
covid-19, men vi kommer givetvis att
respektera de direktiv som 
gäller angående spridningsrisk mm.

Vad vi däremot inte kan påverka är
”spridningsrisken” av de golfslag
som du har för avsikt att slå, 
(och de kanske blir ett antal).

Under 2020 års tävling var vi 13
glada Kringelfjordare som deltog.
I år ser vi framemot att bli fler.
Framför allt fler damer. Tävlingen
är öppen för alla med anknytning
till, bor eller hyr på Kringelfjorden.

Vi vill gärna att du anmäler dig så
snart som möjligt, - dock senast 20
juli 2021. Detta för att kunna boka
upp de starttider vi behöver.

Vid anmälan: lämna golf ID och
kontaktuppgifter och gärna 
mailadress och tel.nummer så att vi
kan nå dig om det skulle behövas.

Anmälan gör du till någon av oss:
- Per Segergren 073-432 55 70  
Email pelle.segergren@hotmail.com
- Thorbjörn Strid 070-323 96 19 
Email tobbe.stridh45@gmail.com
- Christer Sjöling 072-314 15 04 
Email christer.sjoling@gmail.com

Vi söker sponsorer
Om du vill, och har möjlighet får du
gärna sponsra vårt fina prisbord.
Kontakta gärna någon av oss tv. 
Välkomna till en trevlig dag 
tillsammans.

Tävlingsledningen

g j y

GOLFRUTAN

Idrefjällens Golfbana

Golf på hög nivå

Information från Golfentusiasterna inom:

Skogrensning på Samfällighetens
mark…
Det blir mycket knäckta träd att ta
hand om i sommar så jag hoppas att
alla som kan hjälper till. Passa på att
fylla på vedförråden, det är helt fritt att
ta vara på all ved du behöver.
Börja gärna med att rensa i närområ-
det runt din stuga.

Som du kanske vet så sköts vår
gemensamägda mark av frivilliga
krafter inom Skid-&
Friluftsföreningen. Som du förstår
blir det lite tufft om bara några få fri-
villiga skall slita för att vi övriga skall
få tillbaka vårt vackra område.
Ställ gärna upp när du kan
Ställ gärna upp på egen hand eller till-
sammans med några grannar när du
är uppe.
Gemensamma skogsröjardagar
Kommer att annonseras på Facebook.
Där kommer dag, tid och plats för sam-
ling att framgå.

Vi brukar ha ganska trevlig tillsam-
mans i skogen och med en lunch eller
fika i ryggan.
Det blir väl Kurt Pettersson och Göran
Edlund som får ta på sig ledatröjan när
det gäller dessa dagar som vanligt.
Nyårsbrasan
Den fick vi ha i stugorna i år av vilket
kanske bara var bra med tanke på att
det var strömlöst på Nyårsafton.
Hoppas på en extra härlig brassamva-
ro till nästa Nyårsafton.
Kringelfjordsbänkens jubileums-
version
Lotteriet blev en digital historia där
man kunde köpa lotter via Swish.

Tyvärr nådde vi inte riktigt ut till alla
med lotteriet, eller så tyckte man att
det blev lite komplicerat. 
Dragningen skedde digitalt över
Facebook där en video lades upp. 

Det blev i alla fall en slant till förening-
en, även om det inte gav lika mycket
som lotterierna nere vid brasan. 
Men det tar vi igen nästa år, eller hur?
Jubileumsbänken gick till: Christine
Thygesen Fiskartorpsvägen 50.

Vi vill Passa på att skicka ett
varmt tack till:
”SnickarAnders” Jonasson, Östoms-
jön som snickrat ihop bänken, och
Rigmor Johansson Särna som deko-
rerat och behandlat bänken. 
Ett besök i Rigmors Hantverk-&
Kuriosabod är väl värt ett besök. Det
är sällan man går därifrån tomhänt.

Kul i Påsk
Denna årets största familjefest med
gratis fika/ korvgrillning och massa
lotterier, tävlingar och andra aktivite-
ter uteblev för andra året i rad. Så kan
det vara i Covid-19 tider. Huvudsaken
är vä att vi i alla fall håller oss friska
så vi kan ta igen skadan nästa påsk
och då ordna något alldeles extra. 
Jubileumsfesten
Kringelfjorden fyllde som bekant 40
år 2020 och det hade vi naturligtvis
tänkt fira förra året. Även den stora
begivenheten fick vi ställa in. 

Få se om vi gör något i samband
med årsmötet i september eller bakar
ihop den med nästa års Kul i Påsk på
något riktigt festligt sätt. Vi återkom-
mer om detta. 
Skidspåren
Vi kom igång före jul med 2,5 och
5:an, och milspåret i början på janua-
ri. Som du kunnat läsa om här ovan
och i tidningens inledning så blev det
ett ”plockepinn” i skidspåren. 

Med mycket slit med motorsågar
efter spåren så har dessa kunnat hål-
las öppna och fint trim. Problemet
har varit att träd knäckts eftersom
och spåren måst rensas då och då på
nya träd och grenar.

Spåren har varit flitigt utnyttjade i
vinter, kanske inte så konstigt då det
varit ovanligt mycket folk i stugorna
denna vinter. Kanske även det bero-
ende på pandemin då en del kanske
kunnat jobba från stugan.

Vi har även haft fina skidspår på
älven vid några tillfällen i vinter vilket
många verkat uppskattat soliga vind-
stilla dagar.

Skoterspåren
Leden från Hedsundsbron genom
Kringelfjorden mot Älvrostjärn och
Idre har vi försökt hålla öppen. Även
leden upp mot Vecksjön och
Djuptjärn. 
Pulka/snowboardbacken
Vår häftiga Pulka/snowboardbacke
har vi hållit den pistad sedan julhel-
gen. Tyvärr var det lite problem med
kvällsbelysningen i början, men det
fixade till sig. 

Önskemål om en grillplats med
bänkar i anslutning till backen har
det tipsats om så familjer med (eller
utan) småbarn kan stanna kvar en lite
längre stund med fika och korvgrill-
ning.
Styrelsen får väl fundera på om det
låter sig göras.
Mycket jobb för en liten grupp 
frivilliga
Det förstår du nog efter du läst vår
rapport, dessutom börjar flera i den
”lilla gruppen” bli lite äldre. 
Så vi behöver även lite yngre tillskott
som kan bidra lite då och då. 

Vill du dra ditt strå till stacken?
Hör gärna av dig till: 
Kurt Pettersson:  
kurt@pettersson-co.se
Göran Edlund:
goranedlund36@gmail.com 
Kjell Andersson
kjell.g.a@hotmail.com>

Trevlig sommar önskar
Kjell Andersson
och Skid-& Friluftsföreningen
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