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Verksamhetsberättelse 2017 
Leksandskretsen ”Med väder och vind” 

Ett till år har gått, fyllt med naturupplevelser och nyfikna människor.

Under 2017 fortsatte vi med minnesvärda utflykter 
i den natur som omger oss, där vi får kraft och lugn 
på samma gång. Vår outtömliga lista med utflyktsmål 
hämtas till stor del från Tomas Ljungs bok Vägvisare 
till naturen i Leksand (2003). 

Våra utflykter är enkla och oftat lättillgängliga vilket 
lockar många deltagare att upptäcka den vackra natu-
ren i Leksand. 

Samarbetet med Leksands fågelklubb gör att vi 
anordnar fler aktiviteter under året. Vi har också ett 
samarbete med Studiefrämjandet och hittar på saker 
tillsammans. 

Vår ambition är att hålla Naturskyddsföreningen i Lek-
sand aktiv, tillgänglig och synlig. Vill du hjälpa till? Du 
är mer än välkommen att delta i styrelsearbetet i kret-
sen, och att hitta på aktiviteter i vår anda under året. 
Ju fler saker som händer för miljön desto roligare! 

Läs mer om Naturskyddsföreningen i Leksand i denna 
verksamhetsberättelse.

Vi tackar för allt engagemang och att du hängt med 
under 2017 och hälsar dig välkommen till ett nytt 
naturår!

Styrelsen
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Det nya året inleddes med en utflykt till östra Lek-
sand. Vädret och väglaget var lite osäkert, men inga 
stora snömängder hade kommit och temperaturen 
var måttliga 4-5 minus. Så vi körde elegant uppför de 
branta backarna mot byn Hackmora. 

Byn var från början fäbod till bl a Tibble, Ullvi och Häl-
la, men nu finns ingen fäbodbebyggelse kvar. Däremot 
fast bebyggelse (som mest 8 gårdar på 1800-talet) och 
ett antal fritidshus.

Målet för utflykten var Hackmorkull, en utsiktspunkt 
ca 1 km norrut från byn. Du kan se Hackmorkull och 
Moberget som en brant stupande bergssida på höger 
sida om vägen innan Sågmyra. Lastade med ryggsäck-
ar fyllda av ved, korv och fika gick vi i lössnö stigen 
upp till Klacken.

Utsikten över frusna sjöar, berg och skog, ja ända bort 
mot Falun, var hänförande. En brasa tändes snabbt 
på grillplatsen och korven och fikat smakade bra. Där 

finns även ett bra vindskydd. Vi hörde bl a svartmes, 
tofsmes och kungsfågel. Några valde att gå vidare mot 
Moberget och tillbaka.

Sammanfattningsvis en härlig vinterutflykt tyckte de 7 
deltagarna.

Åke Tidigs, utflyktsledare

Årets utflykter och aktiviteter

Hackmora och Hackmorkull  
8 januari 2017

Hänförande utsikt från Hackmorkull. Foto: Åke Tidigs

Skönt med vindskydd vid fikat. Foto: Åke Tidigs
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Årsmötet hölls på vår favoritplats - Gryssen. Vi ville 
verkligen vara utomhus så årsmötet hölls nere vid 
sjön trots snålblåsten. Där satt alla med årsberättel-
sen i knät och röda näsor.

För att få upp värmen gick vi tvärs över sjön på isen.

Maten var som vanligt en guormetupplevelse över det 
vanliga. Kolbulla och grillat med goda tillbehör.

Årsmöte i Gryssen 
12 mars 2017

En promenad över sjön. Foto: Stina Grönberg

Matlagning och gemenskap vid elden. Foto: Stina Grönberg

Utflykt tillsammans med Leksands fågelklubb.

Tidig vårvintermorgon vid Norsbro begav sig 12 
deltagare (4 kvinnor, 8 män) ut för att leta hackspet-
tar, i gråmulet väder och någon minusgrad. Först till 
Vägskälets naturreservat där större hackspett och 
spillkråka stökade runt. Vidare till Lindbodarna där 
gråspett hördes. I Ljusbodarna var det fika, även där 
hördes gråspett. Avslutningsvis gjordes en avstickare 
till Hundhagen där mindre hackspett lät höra sig.

Hackspettar i sikte  
25 mars 2017

Gråspett förgyllde fikastunden. Foto: Åke Tidigs
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En ganska solig vårdag i nollgradigt väder. Vandringen 
började vid Åbron där ån mynnar ut i Olsnäsviken och 
följde vikens västra sida nedanför fäboden ut mot 
ångbåtsbryggan. 

Ganska magert med vårfågel på vattnet som var 
mycket lågt. Gluttsnäppa, en del krickor och gräsänder 
visade sig. En tornfalk seglade över fäboden. 

Våren i Olsnäsviken  
9 april 2017

Ett gäng på 16 st glada och morgonpigga vandrare 
gick upp på Skinnaråsen. Uppe på toppen har man 
milsvid utsikt åt alla håll.

Vi kunde se Djurmo klack, Spånsan, tv-masten i Tuna 
och ett flertal vindkraftverk i horisonten.

Efter att ha beskådat allt detta från tornet intog vi vår 
medhavda matsäck innan det var dags för nedgång 
igen.

Med utsikt från Skinnaråsen 
14 maj 2017

Fågelintresserade deltagare. Foto: Åke Tidigs

Belöning till de morgonpigga i form av en fantastisk utsikt. Foton: Gittan Lokgård

På vägen tillbaka guidades vi genom fäboden som har 
en hel del fritidsbebyggelse. Hjälp vid guidningen i 
fäboden hade vi av Saras Göte Alfredsson. 

Fika förtärdes på gårdstunet vid Olsnäsgården. Vi var 
17 deltagare varav, 9 kvinnor och 8 män.

Åke Tidigs, utflyktsledare
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Tre tappra cyklister gav sig iväg i den sköna försom-
markvällen mot Skvin och Trefaldighetskällan. Käll-
vattnet var friskt och gott och sägs bringa hälsa. 

I den fint placerade slogboden invid den lilla stillsam-
ma sjön Skvin fikade vi innan cyklarna bar oss hem 
igen. Vi såg lom över Skvin och dikena var fulla med 
vårblommor som vi plockade när vi cyklade hem. Vi 
tyckte oss även höra göken. 

Cykeltur till källan i Skvin 
31 maj 2017

En solig och fin kväll vid Skvin. Foto: Annika Varghans

I växlande väder började vi nattsångarvandringen vid Norsbro vid niotiden. 23 deltagare (10 kvinnor och 13 
män) gick vandringsleden på västra sidan upp mot det s k Limatornet där vi intog medhavt fika. Många stopp 
gjordes på vägen då vi lyssnade efter nattsångare, dvs fåglar som sjunger mest sent på kvällen och natten. Vi 
kunde höra buskskvätta, härmsångare, kärrsångare, rörsångare, vattenrall - och så i skymningen en hornuggla 
som cirklade runt och jagade. På slutet tilltog kylan och vi hastade tillbaka vid 23-tiden.

Naturnatta med nattsångarvandring 
5 juni 2017

Den magiska källan. Foto: Annika Varghans

Utflykt tillsammans med Leksands fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Gagnef.
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Den här blomsterdagen firas över hela Sverige för att 
uppmärksamma den vilda floran. 

Det var en skön sommardag med både sol, moln och 
någon skur då vi gästade Åhl Tällberg, en by långt 
österut i kommunen, nära Sågmyra. 

Kyrkstigen från Bjursås till Åhl går genom byn som 
har ett vackert odlingslandskap kantat av gärdsgårdar 
och stenmurar. Numera på tillbakagång genom för lite 
betande djur och för lite slåtter. 

Bland växterna vi såg kan nämnas kråkvicker, häck-
vicker, gulvial, käringtand, kattfot, åkervädd, kummin. 

Som bonus erbjöds vi den ståtliga orkidén guckusko 
nära grannbyn Solarvet. Jan Bergkvist som är från In-
sjön och har en gård i Solarvet guidade oss till ett fint 
bestånd av den härliga växten. En lyckad utflykt där 4 
unga medlemsvärvare från riksföreningen deltog och 
var begeistrade.

Åke Tidigs, utflyktsledare

Vilda blommornas dag i Åhl Täll-
berg 18 juni 2017

Ängsfika och prat om blommor. Foto: Åke Tidigs

Den smått galna guckuskon. Foto: Åke Tidigs
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Femton personer träffades för att besöka Bastbergs-
gropen, en lummig bäckravin nordöst om Leksands 
centralort. 

Mål var att hitta Kransrams och Dvärghäxört. Tyvärr 
missade vi den första, men den andra hittade vi. Som 
bonus fick vi se Tretåig hackspett på nära håll. 

Bastbergsgropen 
13 augusti 2017

Dvärghäxört. Foto: Per Knies

Vi var 12 förväntansfulla deltagare som i sensommarmörkret begav oss till Dragsängarna för att spana efter flad-
dermöss. Med hjälp av en s k bat detector kunde ledaren Sören Stenberg sänka de ohörbara höga frekvenserna 
till hörbara knatter. 

Vi kunde höra nordisk fladdermus och vattenfladdermus, båda ganska vanliga. Den sistnämnda flög fram och 
tillbaka i pannlampornas sken kring bron över kanalen innanför vallen.

Fladdermusäventyr 
5 augusti 2017

Utflykt tillsammans med Leksands fågelklubb.

Ruiner från kolarkojor. Foto: Åsa Rydell

Vi var ett tiotal deltagare som gav sig iväg denna 
fina dag, mot Draggberget för att leta skogsfru, den 
mystiska orkidéen. Det visade sig dock att det tidiga 
datumet tillsammans med den kalla sommaren skulle 
snuva oss på den upplevelsen. 

Inga skogsfruar i sikte men däremot flera ögonpyrola i 

Skogsfrun på Draggberget 
22 juli 2017

sin fagraste skrud och även några blommande nattviol 
och väldoftande skogsvicker. 

Matsäcken avnjöts i svalkan på en stenhäll i Draggen 
och vi hann beundra ett par gamla kolarkojruiner. 

Det blev en trevlig utflykt i fin skog och med strålande 
sommarväder trots att vi missade målet denna dag - 
vid återbesök några veckor senare fanns flera blom-
mande skogsfruar. 

På lilla bilden ser du hur en skogsfru i blom ser ut.
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Fregåsberget på gränsen mellan Leksands och Falu 
kommun. Vi var 12 deltagare på utflykten och par-
kerade vid Kallesbacken. I stiglöst land irrade vi runt 
lite innan vi hittade till branten och den fina gam-
melskogen. Där fikade vi med utsikt över Rällsjön. En 
tjädertupp och många svampar förgyllde vägen. Halva 
gänget fortsatte sedan till Södra Bertilsbos fäbod och 

Fregåsberget 
10 september 2017

Alltså wow vilken skog! Foto: Annika Varghans

Fika i ett intressant område. Foto: Åke Tidigs

Oktober månads utflykt gick till brandområdet vid 
Snesen. För några år sedan hölls där en naturvårds-
bränning som gick överstyr. 

Den här dagen var vi 7 deltagare som strövade runt i 
det intressanta brandområdet. Efteråt var det skönt 
att i det regntunga vädret fika vid uppgjord brasa.

Snesen i Vildmarksriket
13 oktober 2017

sen till Rällsjöbo där vi gick kvarnstigen till Hyttsjön. Vi 
tittade på en gammal kvarn och såg, samt lämningar 
efter många fler. En härlig dag där solen lyste på oss 
fastän regnet lurade i skyarna.
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Vi har haft 3 styrelsemöten under 2017 - på Gårdscaféet i Leksand den 2 februari och 5 december, samt vid 
utflykten till Bastbergsgropen 13 augusti. 

Styrelsemöten

Styrelse under verksamhetsåret har varit: Annika Varghans (ordförande), Gittan Lokgård, Kerstin Frånberg, Per 
Knies, Stina Grönberg, Karin Hjort, Åke Tidigs, Eva Grotander (kassör).  
Suppleanter: Lotte Schwarcz, Thord Lindkvist.

Styrelse

Vi har ett stabilt antal medlemmar i Leksandskretsen. Det har ökat med 8 medlemmar under 2017, från 389 till 
397 st.

Medlemmar

Naturskyddsföreningen Leksand finns med på facebook. Följ gärna vår sida 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.

Facebook och hemsida

I år är årets resultat: vinst 2 843 kr och eget kapital vid årets utgång är 17 433 kr.  

Bilaga: Resultat- och balansräkning 2017.

Ekonomisk rapport

Leksand 2018-03-06 Styrelsen för Naturskyddsföreningens Leksandskrets ”Med väder och vind”

genom Annika Varghans Stina Grönberg

Underskrifterna är gjorda på originalhandlingarna.

Naturskyddsföreningen Leksand har lämnat in två skrivelser under 2017. Den första var en protest till Bergvik 
och Stora mot en avverkningsanmälan av en fin skog vid Faxbergs fäbodar norr om Bjursås där man bl.a. matar 
lavskrikan. Den andra handlade om  om brister i omarronderingen av västra Leksand där det inte gjorts någon 
nyckelbiotopinventering. Skrivelsen ställdes till Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen m.fl. myndigheter. 

Skrivelser


