
Verksamhetsberättelse Leksandskretsen 

”Med väder och vind” 2015 
 

Vi arrangerade över 20 aktiviteter under året! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En grön kompis i skogen, en Skäckspinnare. Sången i augusti 2015.  -  Foto: Annika Varghans   

Under 2015 har vi arrangerat föredrag om miljö, 
klädbytardag, ekofika och många utflykter när och 
fjärran, allt med gott engagemang och härliga 
naturmänniskor.  

En av höjdpunkterna blev att uppleva höstglöd under 
en hel helg i Fulufjäll. Läs mer om fjällresan och alla 
andra utflykter i denna verksamhetsberättelse. 

 

Och det kommer bli fler naturupplevelser! 
Styrelsen har tagit fram ett programförslag för 
hela 2016 som till stor del går i Tomas Ljung-
anda (författare till boken Vägvisare till 
naturen i Leksand (2003)).  

Under 2016 fortsätter också samarrange-
mangen med Leksands Fågelklubb som 
inleddes under året med gott resultat. 

Årets utflykter och aktiviteter 

Vägskälet söndag 11 januari 

Vägskälets naturreservat ligger ca 1,5 mil 
utanför Leksand mot Dala-Järna. Det är 46 
hektar stort och ligger på båda sidor om Dala 
Järna-vägen. 

Naturen i området präglas av högrest skog, 
många bäckar, fuktig och bördig mark.  

Vi var 7 st som vandrade från parkeringen till 
slogboden. På vägen passerades gamla gruvhål 
och nedfallna träd som blivit död ved. Vid sidan 
om grillplatsen har det tidigare stått ett 
gammalt torp. Nu finns bara grunden kvar. 

Nära slogboden finns ett större fågelbord som 
under vintern fylls på av Leksands fågelklubb. 
Många av våra vanligaste småfåglar var fram 
och åt av solrosfröna. Även en slaguggla kunde 
skådas vid ankomsten till slogboden. 

Utflykten som leddes av Gittan Lokgård 
avslutades med grillad korv med bröd som alltid 
smakar gott ute! 

Vintrig samvaro i vindskyddet  vid Vägskälet .  
Foto: Gittan Lokgård.   



  

Prästön söndag 15 februari   

Turen som lockade hela 19 personer utgick 
från Åhlby-badet i Insjön. Till fots eller med 
skidor bar det av över isen, medan några 
anslöt från Rönnäs-hållet. 

Vid Prästön som är ett naturreservat, 
berättade Staffan Müller bl.a. om fågellivet. 
På ön häckar sommartid flera arter som 
normalt förknippas med kust och hav, t.ex. 
strandskata. Vid besöket var det dock lugnt 
på fågelfronten. Ön är huvudsakligen täckt av 
tallskog, med inslag av främst björk. 

Solen tittade fram efter ett tag, värmde 
skönt och gav hopp om en kommande vår. 

 På isen vid Prästön. Foto: Petrus Tengnér   

 

Café Planet med Svante Axelsson 12 mars  

Svante Axelsson Naturskyddsföreningens generalsekreterare var på föreläsningsturné genom 
landet med sin bok ”Vår tid är nu” om hoppfulla sätt att se på klimatkrisen. Han kom till Leksand 
och Rättvik 12 mars. Det började med en lunchföreläsning för kommunfolk i Plenisalen, Leksands 
kommunhus. Omkring 10 personer lyssnade till Svantes klokheter medan de åt medhavd matlåda. 
Eftermiddagens föreläsning hölls i Leksands gymnasiums aula kl 16 för gymnasieelever och 
allmänhet, totalt ca 50 personer. Kretsen bjöd på eko-fika både före och efter. På Rättviks Kulturhus 
rev Svante av dagens tredje föreläsning. Dit kom ca 130 personer ur kretsarna och allmänheten. 
Kvällen var mycket lyckad och Svante var inspirerande! Ett citat: ”Stenåldern tog inte slut för att 
stenarna tog slut”. 

 

Snesen och Travelsjöarna söndag 15 mars  

Omkring 15 personer vandrade över Snesen, genom fin skog och i fint väder till Traveltjärnarna 
under Agneta Joon-Timblads ledning. 

 

Årsmöte med fängslande bildvisning från Sydamerika 19 mars  

Vi träffades i fågelklubbens lokal i Norsbro för årsmöte och ekofika. Antal närvarande ca 10 st. 

Samma styrelse som året innan valdes. Inga motioner hade inkommit och inget extraordinärt hände 

under mötet. Åsa Rydell tog sedan med oss på en färgrik och fängslande resa till Sydamerika.  



Stort naturintresse i Skörolsmyran . -Foto: Åke Tidigs   

Skörolsmyran 12 april  
Friska kyliga vindar och regnstänk i 
luften hindrade inte 20 natur-
intresserade, glada människor att ta 
sig från närmaste bilväg ut till 
Skörolsmyran. Reservatet som är på 
16 hektar ligger i södra delen av Åhl, 
nära gränsen mot Gagnef. 

Vi skrämde upp tjäder och älg, och 
hörde korsnäbbar locka när vi 
vandrade genom den spännande 
skogen med spår efter spillkråkans 
och tretåiga hackspettens hackande. 

Skogen är mest tall och gran som 
inte avverkats på lång tid, och den 
har omväxlande myrpartier. 

På marken och träden växer en del ovanliga lavar, mossor och vedsvampar. En del tallar har glesa 
kronor, där tjädern suttit och betat barr vintertid.  

Innan vi vände tillbaka mot bilarna intogs fika från matsäcken med prat och skratt, och Karin bjöd 
runt på hembakad kaka. Trevligt! Guidade gjorde Åke Tidigs och Henry Pollack. 

 

 

Klädbytardag 18 april  

Inlämning och klädbyte hölls i Sveasalen, och ca 50 personer deltog. Arrangemanget sköttes av 
gymnasieungdomar från Leksands gymnasium och samordnades av Signe och Klara Rönnegård. 

 

 

Matbord i gammelskogen. -Foto: Stina Grönberg   

Sätra hasselskog 10 maj  

Det var en småregnig dag, men Sätra 
hasselskog är så härlig så regnet glömdes snart 
bort.  

Naturreservatet är ca 30 hektar och ligger vid 
Plintsberg. Den kalkrika sluttningen ned mot 
Siljan har en rik flora av örter, buskar och träd. 

Tolv personer och Rufus var med på turen som 
först innebar en upptäcktsfärd genom 
gammelskogen, sedan genom hasselskogen. 

Peppade av upptäcktslusta gick vi även upp på 
berget för att leta efter Källsvadskällan som 
skymtat förbi på en karta. Ingen källa kunde 
urskiljas, men väl en liten sumpmark mitt bland 
gårdarna.  



”Cykeltur” till Skvin 30 maj 

En regnig lördag med temperatur omkring plus 
7, under Medeltidsmarknadens andra dag, var 
vi två från styrelsen som, tillsammans med 
Tekla från Gulleråsen och hennes gamla hund, 
i bil tog oss till Trefaldighetskällan vid sjön 
Skvin.  

Från början var det tänkt som en cykeltur med 
grillning, men vädergudarna satte stopp för 
det. Vår enda deltagare vid utflykten, Tekla, 
visade sig vara ledamot av Källakademin och 
var mycket intresserad av Trefaldighetskällan, 
så det var roligt.  

Om andan faller på och vädret inbjuder till det 
så tar vi cyklar och matsäck nästa gång! 

 Välgörande källvatten. -Foto: Annika Varghans  

 

Naturnatta 5 juni 

Samarrangemang med Leksands Fågelklubb. 

Det var stort intresse för 
nattsångarvandringen vid Limsjön. Omkring 
ett 40-tal personer slöt upp på kvällen.  

I ett långt tåg under ledning av Bertil Jenning, 
traskade vi längs kanten av våtmarken. Men 
denna vår och försommar var alldeles för 
kylig så sångarna hade inte kommit igång. 
Det är ändå något magiskt med att gå vid en 
våtmark på sena kvällen och lyssna och 
spana, samt att det var mycket trevligt 
sällskap! 

 
Limsjön by night.  -Foto: Stina Grönberg  

 

Fjällberget invigning 7 juni 

Skogens musik, kolbullar och tal av 
kommunalrådet Ulrika Liljeberg arrangerades 
när Fjällberget invigdes till naturreservat. 

Det var över 100 personer som ville se det 
nya naturreservatet så vi brassade kolbullar 
för fulla muggar där vid Vådsjöns strand.  

Fjällberget är 525 meter högt, reservatet är 
58 hektar och ligger nordväst om Siljansnäs. 
Det ingår i Vildmarksriket som innefattar 
8 000 hektar skyddsvärd skog i gränslandet 
mellan Leksand, Vansbro och Mora 
kommuner. 

Besökare i naturreservatet finner både 
fjällkänsla, 300 år gamla tallar, vridna 
torrfuror samt spår efter skogsbränder flera 
hundra år tillbaka. 

 
NF Leksand f ixar kolbulla .  -Foto: Stina Grönberg  

  

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
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


Pilgrimsfalksexkursion i juni 

Samarrangemang med Leksands Fågelklubb. 

Lars Leksén ledde oss på denna fantastiska 
exkursion till ett berg i Gagnefs kommun 
som vi inte skriver ut namnet på. 

Pilgrimsfalkens häckningsplatser ska hållas 
lite hemliga så att de inte blir utsatta för 
sabotage och äggplundring.  

Vi var totalt 4 supernöjda deltagare som fick 
komma i riktig närkontakt och till och med 
hålla i en unge som Lars ringmärkte.  

Det var bara en unge i boet och så ett ägg 
som tyvärr inte hade kläckts. Föräldrarna 
cirklade runt på håll. 

En fotogenique l iten unge. -Foto: Annika Varghans.   

 

 

Kägelberget 12 juli  

Vi var 12 deltagare som lockades att bestiga 
Kägelbergets 474 meter höga topp denna 
sommarsöndag. Stigen mot Ljusbodarna 
leder brant uppför berget och går i svackan 
mellan Skinnaråsen och Kägelberget. På 
baksidan av Kägelberget, i kanten av en myr, 
kunde vi beundra den ovanliga varglaven på 
på några torrtallar.  

Uppe på toppen av berget fick vi njuta av 
välbehövligt fika, med fin utsikt över Dala-
Floda och Djursjön.  

Kägelberget är Leksands största natur-
reservat, ca 314 hektar, och ligger strax 
sydväst om Djursjön, nära Skeberg. 

Här finns urskogsliknande gran- och tallskog 
och branta oländiga stup. En verkligt 
spännande och vild natur. 

    Härligt väder på Kägelberget .  -Foto: Åke Tidigs  

 

Fladdermusexkursion 1 augusti  

Samarrangemang med Leksands Fågelklubb.  

Fladdermusexkursion lördag 1 augusti kl 22.00! Sören Stenberg tog med sig ett gäng ut på kvällen 
för att söka efter fladdermöss med hjälp av fladdermusdetektor.  

 



Sången med övernattning i 
Ljusbodarna 15-16 augusti 
Till Ljusbodarna kom endast två tappra 
medlemmar för övernattning i kommunens 
öppna stuga. Morgonen efter anslöt sex 
personer för att vandra ner till Sången. 

Det var en solig och skön dag. Några av oss 
badade på Sångens vackra playa under 
fikarasten. På stranden fick vi sällskap av 
ett gäng irrande kräftor som någon försökt 
sätta tillbaka i sjön.  

På vägen tillbaka mot Ljusbodarna gick vi 
på den fantastiska rullstensåsen där 
skogen bitvis var mycket mäktig och fin. 
Där hittade vi en jättestor ljusgrön 
fjärilslarv (bild på sid 1). Det var svårt att 
inte stanna hela tiden och äta av de rikliga 
mängderna blåbär. 

 
Sångens vackra playa -Foto: Annika Varghans   

 

Blåberget 13 september  

Till detta lilla svårframkomliga reservat 
fullt av död ved tog sig sex trogna 
medlemmar en fin höstdag. 

Reservatet är 12 hektar stort och ligger 
väster om Leksands centralort. Det består 
av högrest granskog och längs den lilla 
bäcken som har bildat en ravin finns det en 
del grov lövskog. 

Det var som vanligt en trevlig utflykt med 
trevliga samtal och en hel del skratt. 

Detta var vårt sista reservat i kommunen 
för tillfället, nu har vi besökt allihop. 

Uti Blåbergets magiska skog . -Foto: Per Isaksson.  

 

Fulufjäll och Njupeskär, en helg på 
höstfjället 18-20 september 

Med stora förhoppningar om en härlig helg i 
fjällmiljö inleddes resan med samåkning i egna 
bilar upp mot Fulufjället. Fikapaus vid Åsen-
dammen i Älvdalen. Precis innan mörkret 
anlände vi till just byn Mörkret, som kurar 
under fjället. Inkvarteringen på Fulufjällsgården 
gick smidigt, och snart inleddes kvällens 
korvgrillning utomhus. 

På lördagen efter egen frukost i stugorna, åkte 
vi brant uppför till Naturum. Här fick vi se en 
film om nationalparken och inte minst 
väderkatastrofen vid Göljån 1997, då 400 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fjällglada deltagare. Foto: Åke Tidigs .  



 
Ekofika på Leksands pub & bistro i oktober, vecka 40 

Under Miljövänliga veckan bjöd Leksands Pub & Bistro på Norsgatan sina lunchgäster på ekologiskt 
kaffe och ekologiska hembakade kakor till alla gästers glädje. Det var 3 olika sorters kakor (king size-
format) och alla smakade mums! På Bistron fanns också en affisch uppsatt samt på matborden 
Naturskyddsföreningens små broschyrer om varför eko-mat är så bra. 

 

regn föll på 12 h, den största naturkatastrofen i 
Sverige sen istiden. 

Efter lunch startades vandringen upp till Njupe-
skärsfallet, högst i Sverige, och därefter upp på 
fjällplatån ovanför. Bitvis knölig vandring på 
stenskravel som dessbättre var torrt.  

Efter fika vid forsnacken gick några tillbaka till 
Naturum längs en annan led, medan andra 
valde att besöka världens äldsta nu levande träd 
en bit bort. En liten gran, över 9 000 år gammal 
enligt rotdatering. Gruppen återvände till 
Naturum via Rösjöarna.  

På kvällen åter grillning och samkväm vid elden. Ovansidan av Njupeskär. Foto: Åke Tidigs  

 
Söndagen innebar sightseeing under hemresa. 
Först till Göljån för att se följderna av ovädret 
1997. Grova träd huller om buller, erosion med 
nya vattenfåror och enorma naturkrafter i spel. 

Sedan till Lomkällan (nära Särna) för frasiga 
våfflor och alla Sveriges ugglor i uppstoppat 
skick. 

Nästa stopp var Bunkristornet. Ett anrikt, upp-
rustat f.d. brandbevakningstorn med vid utsikt. 

Slutligen besöktes vandrarhemmet Tre Björnar i 
Älvdalen, där Tini Björs mötte oss med en 
specialbeställd middag. Mycket uppskattad, och 
en fin avslutning på en trevlig helgresa.  

Resan med 22 deltagare leddes av Åke Tidigs, 
och planeringen gjordes tillsammans med 
Barbro Eriksson (som tyvärr inte kunde delta 
själv). 

 

Göljåns plockepinn. –  Foto:  Åke Tidigs  



Asaklitt 18 oktober  
Ett av kommunens alla fina naturområden 
är Asaklitt, vårt centrala berg med en 
fantastisk utsikt över landskapet och Siljan. 

På vägen upp låg dimman tät nedanför 
berget men belöningen kom lagom till fikat 
då vi kunde njuta av en blå himmel och 
fantastisk utsikt. Upptäckte till vår glädje 
att vi såg tre kyrkor på en gång, nämligen 
Leksand, Siljansnäs och Sollerön. 

Extra roligt den här gången var att vi hade 
sällskap av Siad Ali från Syrien. Han bor på 
Leksand Strand sedan tre veckor tillbaka 
och tyckte det var väldigt trevligt att 
uppleva något utanför Leksand 
tillsammans med andra från Leksand. 

 

Raststugan på Asaklitt .  -Foto: Åke Tidigs  

Långsjön+ Långsåsberget+ 
Åsmyren 8 november  

En plötslig scenförändring från regn till sol och 
blå himmel gav en strålande senhöstdag då 
Leksands naturskyddsförening drog iväg 
västerut.  

Första stoppet för de 18 deltagarna var sjön 
Lång, där ett nytillverkat gapskjul (slogbod) 
beundrades.  

Nästa mål var Långsåsen, en siljansnäsfäbod 
med gamla, gråa hus. Här smakade det 
medhavda fikat gott. Fikapaus i första fäboden. Foto: Åke Tidigs  

Vid fäboden ligger en stor orörd myr, 
Åsmyren, som lyste lockande med sina 
rödbruna höstkonsert. På riktigt många 
grånade stubbar kunde den ovanliga, gulgröna 
och giftiga varglaven studeras och beundras 
(Dalarnas landskapslav). 

Därefter gick kosan till Jordberg, också en 
gammal långfäbod som klassas som riksintres-
se ur kulturmiljösynpunkt. En av deltagarna, 
Saras Göte Alfredsson, med anknytning till 
fäboden, visade och berättade, via kartmat-
erial, om dess historia och olika markskiften. 

Som helhet en lyckad novembersöndag i vårt 
Vildmarksrike med vackra höstfärger, tycker  
Åke Tidigs, ledare för utflykten. 

 

Lysande varglav på Åsmyren. Foto: Åke Tidigs   

Åkersön 13 december 2015 
På självaste Luciamorgon trotsade 7 personer decemberkylan och gick runt den natursköna  
Åkersön i Leksand. Vi fick se både både frösådd brödtall (Pinus Cembra) och kaprifol (Lonisera ssp). 
Vid gapskjulet vid vattnet intogs efterlängtat fika. 



Styrelsemöten 

Möten under bar himmel när det går 

Vid utflykterna passar vi på att hålla styrelsemöten ute i det fria. Vi har haft 4 styrelsemöten under 

2015 - i Vägskälet, på Prästön, på Asaklitt och ett möte hölls inomhus på Gårdscaféet.  

(Datum: 11 januari, 15 februari, 18 oktober och 10 november.) 

Styrelse under verksamhetsåret har varit: Annika Varghans (ordförande), Gittan Lokgård,  

Kerstin Frånberg, Per Isaksson, Stina Grönberg, Eva Grotander (kassör). Suppleanter: Åke Tidigs,  

Lotte Schwarcz. 

 

Medlemmar 

Medlemsstatistik 

Vi har fått några nya medlemmar till Leksandskretsen under 2015, en del har också avgått eller flyttat 
så nu är vi 402 personer. 

 
Internet 

Facebookgrupp och hemsida 

Naturskyddsföreningen Leksand finns med på facebook. Följ gärna vår sida och gilla inläggen för att 
få information om kommande utflykter och evenemang!   

Vi har hemsida också, med adressen: http://leksand.naturskyddsforeningen.se/ - Där finns 
aktivitetskalendern, planerade aktiviteter och några tillbakablickar från utförda aktiviteter, 
kontaktuppgifter till styrelsen och annat aktuellt. 

 
Ekonomisk rapport 

Små utgifter trots många aktiviteter 

I år är årets resultat: vinst 1 122 kr och eget kapital vid årets utgång är 16 096 kr. Orsaken till årets 
vinst är att vi har mycket små utgifter trots många aktiviteter. Det vi främst lägger pengar på är 
annonsering inför våra utflykter. 

Bilaga: Resultat- och balansräkning 2015. 

 

Leksand 2016-03-02 Styrelsen för Naturskyddsföreningens Leksandskrets ”Med väder och vind” 

 

 

genom     Annika Varghans  och      Stina Grönberg 

Underskrifterna är gjorda på originalhandlingarna. 

http://leksand.naturskyddsforeningen.se/

