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Kretsen bidrar till bevarandet av Vildmarksriket 

Vildmarksriket .   -  Foto: Åsa Rydell   

Några av styrelsemötena under 2014 
behandlade frågan om de pengar som 
vi lyckats samla ihop genom åren och 
som låg obrukade på vårt konto. -Vad 
skulle vi kunna göra för god miljönytta 
med dem?   

Slutligen samlades vi kring idén att 
gynna bevarandet av Vildmarksriket. 
Sagt och gjort, pengarna (30.000 kr) 
betalades in till Naturvårdsfonden, 
öronmärkta för att komma 
Vildmarksriket till gagn.  

 

  
 

Årets utflykter och händelser 

Storheden lördag 18/1 

Denna lördag var vi åtta glada personer som 
traskade runt Storhedens naturreservat (som inte 
alls är så stort) under Gittan Lokgårds ledning.  

Det var en strålande vinterdag. Vi såg grova tallar 
med ”krokodilbark”, runda ”spår” på en kal död 
tall. Snön var som puder, fikat smakade gott och vi 
hade trevliga och bra diskussioner.  

Vi hade också styrelsemöte där ute i skogen.  

Rätt vad det var kom det en snövit häst med 
ryttare travandes mellan de snöpudrade träden. 
Ett mycket vackert inslag under denna utflykt. 

Ett vintrigt Storheden. -Foto: Stina Grönberg  

  
 

 



Åhlmans Olof Ohlssons 
minnesskog 8/2    

Marko Pulkkinen ledde denna utflykt med 7-8 
deltagare som fick se en solglimt i den annars 
så gråa och regniga februari, i denna lilla ruta av 
äldre skog mitt i virkesåkern.  

Som en bonus för utflykten deltog på eget 
initiativ Åhlmans Olof Olssons barnbarn Lars 
Åhlman. Han berättade om minnesskogen och 
visade bilder från naturreservatet när det 
invigdes 1948, då han var liten pojke. Övriga 
diskussioner under utflykten var hållbart 
skogsbruk och balansen mellan naturvärden 
och produktion. 

 Bild från minnesskogen. -Foto: Annika Varghans   

 

Digerberget lördag 8/3 

Ett 10-tal personer slöt upp till denna soliga 
utflykt som gick till Digerbergets naturreservat. 
Vi utgick från Hotell Dalecarlia i Tällberg längs 
en av alla stigar som leder upp till toppen av 
berget.  

Efter en promenad genom den John Bauer-lika 
skogen kom vi upp till en vidunderlig utsikt 
över Siljan. Där uppe på berget värmde vi oss 
vid brasan, grillade, fikade, pratade och 
spanade med tubkikare. 

Ciceron för utflykten var Stina Grönberg. 
 Utedag på Digerberget.  Foto: Annika Varghans  

 

Föreläsning Kemikalier i barns vardag torsdag 10/4 

Lillian Lundin, Kulturhuset i Leksand. 

 

Länsstämma i Leksand samt utflykt i Lugnet/Barkdal söndag 13/4 

Naturskyddsföreningen Dalarnas länsstämma hölls i år  
i Leksand. På stämman utdelades miljöpriser och ny 
styrelse för länsförbundet valdes. Stämman antog 
också ett uttalande om varg.  

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2014/04/14/
uttalande-om-varg-fran-lansstamman/ 

Christer Borg, mycket engagerad i vattenfrågor, var 
riksstyrelsens representant.  

Efter stämman njöt deltagarna av lunch från 
Rältagården och sammanstrålade med Leksands-
kretsens deltagare i månadens utflykt som gick till 
Lugnet/Barkdals naturreservat under ledning av Åsa 
Rydell. 

Trevlig samvaro över en matbit .   
-Foto: Annika Varghans  

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2014/04/14/uttalande-om-varg-fran-lansstamman/
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2014/04/14/uttalande-om-varg-fran-lansstamman/


Småprat i Djupbäcka. -Foto: Petrus Tengnér   

Djupbäcka lördag 10/5 

Vi var 15 personer som under ledning av 
Petrus Tengnér begav oss till Djupbäcka 
naturreservat för denna maj-utflykt. Vädret 
var som vanligt på vår sida, inget regn och 
solen försökte titta fram bakom molnen. 

Djupbäcka är ett litet reservat som omfattar 
en bäckravin från vägen mellan Västannor 
och Rälta ner till Dalälven. Den skogsklädda 
ravinen skapar en intressant miljö och det 
finns mycket död ved vilket gynnar t.ex. 
insekter, fåglar och svampar. 

Med hjälp av Åke Tidigs och Lasse Nilsson fick vi vägledning i att skilja på de olika fåglarnas sång. Vi 
hörde bl.a. grönsångare, gransångare, lövsångare, svarthätta, gärdsmyg, rödhake och taltrast. Av 
hackspettarna såg vi ett större hackspettspar i parning, samt spår av den tretåiga hackspetten. 

Nere vid älvstranden spelade drillsnäppan. Mosipporna hade blommat över, men vi kunde i alla fall 
se tre exemplar. Vi avslutade utflykten med att Lasse Nilsson visade oss några gamla, mäktiga tallar i 
en nyckelbiotop en bit norr om Djupbäcka. 

 

 

Hänförande vy från Kliberg . -Foto: Anders Ståhl   

Kliberg måndag 16/6 

Gruppen på ca 8 personer samåkte till 
Trätbodarna i västra Leksand som blev 
utgångspunkten för vandringen. Vårt mål var att 
bestiga toppen, men från ’baksidan’ där det inte 
är brant som när man ankommer österifrån. Och 
naturreservatet handlar verkligen om en brant, 
en av de finaste i kommunen. 

Här har Leksands fågelklubb tidigare satt ut 
Pilgrimsfalksungar för att de skulle få växa upp i 
en naturlig miljö tills de blev flygfärdiga och redo 
för egna liv. 

Projektet blev framgångsrikt och en viktig del av 
att knyta ihop den sydliga med den nordliga 
falkpopulationen. 

Anders Ståhl, kvällens guide som också var 
delaktig i projektet visade branten uppifrån och 
de hisnande djup som finns nedanför. Utsikten är 
bedårande, även om så mycket fin skog huggits 
nedanför berget och i hela vyn mot Granberget 
och Yxberget. 

Vandringen fram och tillbaks till Kliberg var inte 
krävande, och samvaron med likasinnade 
naturvänner trevlig. En stunds fika hanns med på 
en avsats, i gott sällskap av knotten! 

Naturreservatet Kliberg . -Foto: Anders Ståhl   



Mockalberget lördag 12/7 

Solen strålade och 10 personer slöt upp trots 
semestertider och högsommarvärme.  

Annika Varghans ledde gruppen längs 
Siljansleden fram till Björntjärnskojan och sedan 
söderut uppför Mockalbergets sluttning i 
grandominerad naturskog. Det obligatoriska 
fikat intogs på toppen i den mjuka mossan, 
bland mognande blåbär och med utsikt över 
Siljansnäs och Siljan. På den långsträckta 
toppen fanns en del riktigt ståtliga gammeltallar 
med breda, krokiga kronor och även torrakor. 
Sen gick färden nerför bergets östra sluttning 
med mycket död ved, surdråg och orkidéer 
(Jungfru Marie Nycklar) fram till Trätbodarna 
och Siljansleden åter till bilarna.  

Det var en mycket trevlig och lyckad tur i ett 
fint naturreservat. Även om det var svalare i 
skogen var det så varmt att man inte kunde ha 
så mycket kläder på. Därför har gemene man 
fått en hel del mygg- och knottbett och även 
rispor på de bara benen men det var det 
absolut värt! 

 Paus på Mockalberget.  -Foto: Annika Varghans  

 

Tipspromenad på SOLVI SMU-gård fredag 16/7 

Den 16 juli bjöd Naturskyddsföreningen in till tipspromenad för barn och vuxna på Solvi SMUgård. 
Kerstin Frånberg arrangerade och tog hand om denna tipspromenad. Omkring 50 personer kom till 
start och gick den 3 km långa promenaden i det soliga vädret. De två fina förstapriserna, boken 
Fågelsång, var delvis sponsrade av Lundells bokhandel.  

 

Gråthålet lördag 9/8 

Utflykten i augusti gick till Gråthålet. Vi var 11 
personer som besökte detta naturreservat som 
ligger på gränsen mellan Leksands och Gagnefs 
kommuner.  

Området utgörs av en ravin som begränsas av 
bergväggar (förkastningar). I ravinen rinner en 
bäck, och här växer förtvinad gran. Här har 
setts tretåig hackspett och duvhök bl a. Många 
intressanta lavar och mossor. På andra sidan 
Gagnefsgränsen fortsätter reservatet med 
samma namn. 

Ledare för utflykten var Åke Tidigs. 

 

 
 
Klippbrant i Gråthålet .  -Foto: Åke Tidigs  

 

 

http://leksand.se/Images/Bygga, bo och milj%c3%b6/Natur/Naturreservat/Gr%c3%a5th%c3%a5let/Gr%c3%a5th%c3%a5let b%c3%a4ck.JPG


Korantberget lördag 13/9 

Vi var 5 stycken som besökte Länsstyrelsens 
naturreservat Korantberget långt ut i östra 
delarna av Leksands kommun. Det var en härlig 
höstdag som kändes mer som sommar när Rolf 
Lundqvist guidade oss runt. Vi hittade bl.a. 
Ullticka, Rosenticka, Violettgrå tagellav, Knärot 
och björnskit full av bär.  

Skogen är grandominerad, men med tall och löv 
på vissa ställen. Mycket död ved och avsaknad av 
stigar ger vildmarkskänsla. Man kan se spår av 
skogsbrand för länge sedan.  

Ansvarig för utflykten var Lasse Nilsson. 

 

Fikastund i solstr immorna på Korantberget .   
-Foto: Annika Varghans  

Gammelskogen på Korantberget undersöks.  
-Foto: Annika Varghans  

 

 

Kulturnatta i Leksand 6/9 

Kulturnatta bjöd på många trevliga möten med 
naturintresserade människor och ett fantastiskt 
väder.  

Stina Grönberg och Annika Varghans ställde 
upp ett tält i Sparbanksparken där man kunde 
provköra elcykel och svara på cykelquiz.  

Det bjöds även på filmvisning om 
Vildmarksriket (WWF:s film om Svenska pärlor 
där Vildmarksriket blev utsett till pärla 2013) 
och en tipspromenad som gick runt parken, 
med fina priser att vinna.  

 
    Vårat fina tält i  parken. -Foto: Stina Grönberg  

 

 



Helgåsskogen lördag 11/10 

Den fina, gamla skogen i naturreservatet runt 
Helgåsberget är väl värd ett besök! Det hade 
regnat hela veckan innan men denna förmid-
dag sken solen och höstfärgerna sprakade. 
Luften var fuktig och klar. Helgåsskogen är en 
relativt lättgången, ganska gles skog som 
domineras av tall. Det finns många lavtäckta 
hällar, flera sänkor med myrmark och inslag 
av gran och löv i sluttningarna. 

Trattkantareller, korsnäbbar, violettgrå 
tagellav, och spår av blixtnedslag och många 
tjädrar var några av observationerna och 
fynden som de tretton deltagarna fick denna 
vandring. Matsäcken intogs på en solig häll 
med utsikt över Stormyrtjärnen.  

 
Studerar lav i Helgåsskogen -Foto: Annika Varghans   

Där genomfördes också ett styrelsemöte under bar himmel, som Naturskyddsföreningens 
Leksandskrets brukar ha det. Ansvarig för utflykten var Gittan Lokgård. 

 

Djuptjärnbo lördag 8/11 

Vi hade turen att få Sören Bäck som guide 
denna friska men gråkalla novemberdag. 
Sören har sitt hus uppe i Djuptjärnbo och har 
diger lokalkunskap. 

Det var ett 15-tal personer som deltog varav 
trevligt nog även några ungdomar. Under 
rundvandringen längs stigen i naturreservat-
et fick vi höra historik och kuriosa kring 
skogen, utsikt, bäck och såg. Utflykten 
avslutades med korvgrillning och fika i ett av 
vindskydden i byn. Frusna men nöjda 
deltagare avvek sedan hemåt. Ansvarig för 
utflykten var Stina Grönberg. 

Guidning i Djuptjärnbo. -Foto: Stina Grönberg 

 

Björkberget lördag 13/12 

Denna Luciadag var vi sex personer och två 
hundar som träffades vid Buffils-Annas 
kaffestuga för att gå en runda runt 
Björkbergets Naturreservat. Tyvärr var 
Naturum stängt för säsongen. Vi följde den 
naturstig som finns anordnad runt reservatet 
och svarade på frågorna som finns efter 
stigen.  

Vi avslutade med fika vid den nybyggda 
slogboden bakom Naturum. 

Ansvarig för utflykten var Per Isacsson. 
Vinterfika på Björkberget .  -Foto: Per Isacsson 

 




