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Verksamhetsberättelse Leksandskretsen 

”Med väder och vind” 2013  (till mars 2014) 
 

Nystart av Naturskyddsföreningen i Leksand! 

Måndagen den 22 april 2013 samlades 
ett gäng för att starta upp Leksands-
kretsen. Vid ett utomhus-årsmöte, där 
det grillades korv och krabbelurer, blev 
målsättningen att ha alla möten 
utomhus och minimera formalia.  

Vi vill vara tillsammans ute under bar 
himmel! Koppla bort från stress och 
mediabrus. Samtala om viktiga saker 
och dela vårt engagemang i natur- och 
miljöfrågor. Där runt elden bestämde vi 
att börja med att besöka alla natur-
reservat och gå på alla vandringsleder i 
Leksand, och sköta styrelsemötena ”på 
vägen”.  

 

Utflykter 

Hundhagen i Insjön lördag 11/5 

Staffan Müller, 0247-80237  

Vi hakade på kommunens och Leksands 
fågelklubbs nyinvigning av Hundhagens 
naturreservat i Insjön. Staffan Müller 
visade naturvårdsåtgärder för bl.a. 
Vitryggig hackspett. 

Det var drygt 50 deltagare. Mest 
fågelklubbare men många av dem är ju 
även medlemmar i Naturskydds-
föreningen. Vi hade styrelsemöte där 
ute under knoppande al och hägg. 
Smidigt!  

När vi skulle gå därifrån och inte sett en 
enda groda i dammarna så satt en liten 
"brun hög" framför bilen. :-) 
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Nybodalen och Guckuskor lördag 15/6 

Annika Varghans,  070-2248268  

Solen strålade och naturen stod i vacker försommargrönska när vi 

samlades för denna utflykt. Sexton personer begav sig ut i den 

frodiga och fuktiga sluttningen i Plintsberg för att få se den 

spektakulära Guckuskon.   

Alla orkidéer är fridlysta och Guckuskon är den största av dem. 

Drygt 120 stycken blommade ännu praktfullt. Strax intill 

blommorna låg ett litet rådjurskid tryckt till marken och försökte 

gömma sig. Kidet pep förskräckt och hoppade iväg när vi råkade 

komma för nära.  

Sedan besöktes Nybodalens naturreservat i Tällberg. Det är en 

djungel-lik lövskog som varit jordbruksmark för länge sedan. Där 

intogs också matsäcken vid slogbodens bord och bänkar. I Engvalls 

dammar vid slogboden finns grodor och salamander. Under 

fikastunden klarades styrelsemötet snabbt av och vi samtalade om 

hållbar konsumtion, klädbytardag och kommande program.  

 

Klädbytardag på Studiefrämjandet 6/7 

Naturskyddsföreningen var aktiv i Leksand i juli månad. Lördag 6:e juli var det en klädbytardag på 
Studiefrämjandet. Dit kom ett 50-tal personer med fem plagg var. I utbyte fick de ta fem plagg som 
några andra lämnat. Alla hittade någonting som de tyckte om och det var mycket uppskattat.  

 

Vaverön lördag 13/7 

Per Isaksson,  073-6883601  

Sex tappra deltagare hade trotsat semester och 
finväder denna lördag i juli och hängde med på 
månadens utflykt till det kommunala 
naturreservatet Vaverön.  

Där berättade Justine Seymour från Australien 
om gasutvinningsmetoden fracking. Det betyder 
att man spränger och driver upp naturgas från 
mycket långt ner i jordskorpan. Det går åt stora 
mängder vatten, sand och gifter. Stora områden 
ödeläggs för anläggning av giftiga bassänger. Det 
finns en stor miljöopinion emot fracking.  

Naturskyddsföreningen i Leksand säger nej till metoden och det är inte heller aktuellt i Dalarna just 
nu. Men vem vet vad som kommer i framtiden?  
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Soliga torsdan 18/7 

Torsdag den 18:e juli stod Josefine Söderlund och Kerstin Frånberg på Soliga torsdagen med 
tipspromenad, hembakat fika och pratade med folk om Naturskyddsföreningen. 

 

Gräsberget, Granåsen, Lungsjöån, Ärtknubben lördag 10/8 

Annika Varghans, 070-2248268  

SNF-folk från både Leksand, Rättvik och 
Falun sammanstrålade i Bjursås. 
Tillsammans blev vi ca 16-17 personer.  
 
Först åkte hela sällskapet till det pyttelilla 
kommunala reservatet Gräsberget. Där 
ligger mycket död ved som gör det ganska 
svårframkomligt.  
 
När vi ändå var i faggorna besökte vi även 
Granåsens naturreservat, avsatt av 
länsstyrelsen. Lungsjöån rinner genom 
reservatet och det finns mycket stormfälld 
död ved. Vi fikade i den mjuka mossan. 
 
Där Lungsjöån rinner in i Falu kommun besökte vi ett ställe där de avverkar nära ån och ett ställe där 
de vill bygga vattenkraft.  
 
I området runt Lungsjöån, som rinner både genom Rättvik, Leksand och Faluns kommuner, finns det 
fortfarande en del skogar med höga naturvärden. Men de huggs nu, det finns inget skydd. Många 
avverkningsanmälningar har gjorts där rödlistade arter hittats. Roffe Lundqvist var med och manade 
till aktion, området borde bli ett "Vildmarksriket 2". Vi blev både engagerade och frustrerade. Vad 
kan vi göra? Krama träd och stoppa skogsmaskiner? 

 
Rättviksgänget och 
Falugänget avvek och vi 
Leksingar besteg Ärtknubben 
där vi fick en magnifik utsikt i 
strålande väder. Skogen på 
sluttningen var också 
extraordinärt vacker. Detta 
var verkligen en lyckad 
heldagsutflykt med många 
engagerade människor. 
Roligt att samköra mellan 
kretsarna ibland. 
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Stora Gran och Björbergshälla 
lördag 14/9 

Agneta Jon Timblad, 070-6621086  

Vi var nio glada människor som fick se den 
magnifika Stora Granen och knallade uppför 
Björbergshälla, kommunens näst högsta berg, 
i bästa tänkbara höstväder! Vi fick bl.a. se en 
ett träd som delade sig i stammen för att 
sedan växa ihop igen. Agneta var vår guide 
bland fantastiska höstfärger i myrmarken och 
mäktiga torrakor på toppen.     

                                                                  

(Oktober, Kliberg, framflyttat till juni 2014 pga älgjakt) 

 
Storön lördag 9/11  

Lasse Nilsson, 070-3291357   

Lördagen den 9 november bar det av till Storön 
som är ett variationsrikt reservat med en mix av 
bergknallar, odlingsmark och tät granskog. På 
öns södra sida finns även lämningar så långt 
tillbaka som till stenåldern. Så här i november 
är naturen på väg in i vilofas och vandringen på 
Storön fick upplevas med en känsla av stillhet. 

Vi hade tur med vädret som vanligt.  
17 personer samlades på Storön och Lasse 
visade oss runt på ett trevligt och upplysande 
sätt i reservatet. 

 

 

(December, Lugnet-Barkdal, framflyttat till april 2014) 



5 
 

OBS 2014 – Hör egentligen till nästa års Verksamhetsberättelse! 

Storheden lördag 18/1 

Gittan Lokgård, 070-2750315  

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. Och rätt 

vad det var kom det en snövit häst med ryttare 

travandes mellan de snöpudrade träden. Ett mycket 

vackert inslag under denna utflykt. 

 

Åhlmans Olof Ohlssons minnesskog 8/2 

Marko Pulkkinen, 070-2256904  

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

Vi var 7-8 st som fick se en solglimt i den annars så 
gråa och regniga februari, i denna lilla ruta av äldre 
skog mitt i virkesåkern. 

 

Digerberget lördag 8/3 

Stina Grönberg, 070-5148404 

Ett 10-tal personer slöt upp till denna soliga utflykt. 

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.  
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Styrelsemöten  

Möten under bar himmel 

Då tre eller fler styrelsemedlemmar deltagit vid en utflykt har vi hållit styrelsemöte ute i det fria. Vi 

har hållit 3 styrelsemöten under 2013 - i Hundhagen, Nybodalen, på Storön.  

Två styrelsemöten ytterligare ligger på 2014 Storheden och Digerberget. 

Styrelse under verksamhetsåret har varit: Annika Varghans, Gittan Lokgård, Kerstin Frånberg, Stina 

Grönberg, Josefine Söderlund, Eva Grotander (kassör). Suppleanter: Per Isaksson, Fredrika Karlman. 

 

Medlemmar 

Ökat antal medlemmar under året! 

Vi har fått 27 nya medlemmar till Leksandskretsen under 2013 så nu är vi 370 personer! 

 

Internet 

Facebookgrupp och ny hemsida 

Gå gärna med i vår grupp på Facebook - ”Leksands naturskyddsförening”. Där ska vi löpande lägga ut 
aktuell information för Leksandskretsen, och ni kan även göra egna inlägg.  

Vi har en ny fräsch hemsida också, med adressen: http://leksand.naturskyddsforeningen.se/ . Där 
syns alla planerade aktiviteter och några tillbakablickar från utförda aktiviteter, kontaktuppgifter till 
styrelsen och annat aktuellt. 

 

Ekonomisk rapport 

Det finns medel sen tidigare 

Eftersom Leksandskretsen legat vilande ett tag så finns det pengar kvar på kontot. Vi har under 2013 
gjort av med 6 436 kr det allra mesta för annonsering och årets resultat är 2 464 kr. Eget kapital 
uppgår till 45 902 kr som vi nu ska diskutera hur vi på lämpligt vis kan använda för att stödja naturen 
och miljön. 

Resultat- och balansräkning bifogas som bilaga. 

 

Leksand 2014-03-20 Styrelsen för Naturskyddsföreningens Leksandskrets ”Med väder och vind” 

 

 

genom     Annika Varghans  och      Stina Grönberg 

    

http://leksand.naturskyddsforeningen.se/

