
FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

18-20 september 2015
Leksands Naturskyddsförening
”reseledare”  Åke Tidigs

mitten juli sommargrönt 
nu vackra höstfärger….? 

Förslag och lite info kring 
tider och utflykter etc 



18 sep              19 sep               20 sep        

16.00  avresa från Leksands   
kulturhus

#  bensträckare/fika norr om
Älvdalen 

#  grilla när vi kommer fram 

08.00  frukost

09.30  mot Göljån och vandring i 
området, fika

#  Lomkällan ugglor och museum, 
lunch, medhavd eller våfflor 

#  Bunkris brandtorn

#  middag Älvdalens gatukök alt
Tre Björnar

#  hemåt

08.00  frukost

#  Fulufjället naturrum, lunch

#  Njupeskär, fikapaus

#  platån mot Rörsjöarna

#  kopplar av/fikar i raststugan 
innan vi vandrar ner till 
lavskrikorna

#  middag, flera alternativ: grilla, 
restaurangen eller i stugan  



Mörkret 

Här ska vi äta 
middag, berätta 
historier, mysa 
och så småningom 
nanna kudden.



Fulufjällets naturreservat - Naturrum

Gå runt och ta del av intressant läsning 
och fina bilder

Filmvisning är beställd

Medhavd matsäck alt lunch i restaurangen 
innan vi går till Njupeskär

Stärker oss med fika innan vi går upp på 
platån och vidare till Rörsjöarna

Bild naturrum



Göljån

Promenerar i en åtta och tittar 
på resultatet av naturens 
krafter.

Vakna, pigga ögon behövs för 
växtkraften är stor. Det inte 
lika lätt att se allt… plockepinn 
och vägrenarna mm, som det var 
för några år sedan.



Lomkällan

Här finns ett skogsmuseum. 
Ugglorna är utlånade av en 
privatperson. Ugglorna är värda 
en titt! 

Här kan man köpa nygräddade 
våfflor, även glutenfria. 
Hjortronsylt och grädde MUMS!
Ute finns plats för egen matsäck.



Bunkris

Vältränade kan njuta av utsikten  
och alla otränade kan snabbt 
springa upp för de 76 trappstegen 
och de andra fönstren 

stammen ser till att tornet 
står stadigt!!!!



Middag

Kolla med Tini och Lennart om pris/alternativ att äta.

Kolla med deltagarna var/hur de vill ha middagen. 



Packlista – tag med stavar! (en i alla fall) 

Förslag på bra saker att ha med förutom egen fika/mat

- rejäla skor, som ger stöd och är bra att gå med 

- regnkläder

- kläder efter temperatur

- myggmedel (omifallatt de finns kvar och du ogillar dem)

- lakan/örngott, handduk

Barbro  Rev PA1


