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Nyhetsbrev Juni 2022 

Hej! 

Årets andra nyhetsbrev är nu klart! 

Medlemsavgift 2022 

Det är mänskligt att glömma, men vi saknar en hel del medlemsavgifter för året. Med andra 

ord är vi jättetacksamma om ni rannsakar er och betalar in medlemsavgiften för året, 200 kr 

till BG 525-466 

Medlemsavgiften är en viktig inkomst, och är bla grunden till att finansiera vår 

utbildningsträff i höst. 

          

Vårträffen:  Tyvärr var det inget större intresse att delta på vårträffen i Tyresta nationalpark 

den 21 maj, eller rättare sagt det var inget intresse alla. Men vi tar lärdom av detta, och 

försöker hitta ett bättre tillfälle nästa vår. 

 

Höstträffen 7 - 9 oktober  

Höstträffen kommer att genomföras 7 – 9  oktober i Grövelsjön i Dalarna. Vi har bokat in oss 

på Grövelsjögården, där vi skall bo i deras storstuga. Tyvärr kunde inte STF Fjällstation ställa 

upp och låta oss hyra annexet Grövlan, eftersom stationen stänger helgen innan. En 

inbjudan kommer att dimpa ner i era mailkorgar vilken dag som helst. Där finns mer 

information. Tveka inte, utan ta chansen att uppleva höstfjället tillsammans med glada 

färdledarkollegor! I år är huvudnumret färdledarfrågor under rubriken ”att leda en grupp”  

Det finns dessutom möjlighet för er som vill komma upp till Grövelsjön redan på torsdagen 

och på så sätt få en extra dag ute på fjället.  

 PROGRAM: 

6 Oktober:  För Er som kommer en dag tidigare, är det enskild eller en spontan gemensam  

   vandring på fjället som gäller 

 

7 Oktober  Kl 2000  Samling, inkvartering och middag. 
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Med tanke på att bussen ankommer Grövelsjön tämligen sent så har vi inget 

organiserat program på fredagskvällen, utan här blir det ett spontant samkväm. 

8 Oktober  

Den här dagen ägnar vi åt rena färdledarfrågor. Till vår hjälp har vi Björn Jonsson 

från Experience Grövelsjön, som leder oss igenom diverse frågor under rubriken 

”att leda en grupp”.  Björn kommer att guida oss igenom diverse problem, tankar 

och omständigheter som en färdledare kan råka ut för. Utbildningen blir både 

teoretisk och praktisk ute på fjället.  

Planera för att vi kommer att vara utomhus en större del av dagen!   

På kvällen blir det ett föredrag om Eva Järkenstedts Gröna bandet vandring (under 

förutsättning att jag kommit fram till Grövelsjön  ), berättelser från övrigas 

sommar i fjällen samt att Gunnar Eriksson berättar lite om vår omvärldsbevakning. 

Och givetvis en trevlig kväll där vi sitter och pratar o umgås. 

9 Oktober  Vi avslutar vår Höstträff helt enligt traditionen med en liten vandring. 

KOSTNAD:  Kostnaden för att delta på Höstmötet är ännu ej helt fastställd då vi väntar på svar 

från Grövelsjögården. Men vår tanke är att rese- och logikostnaderna betalas av 

varje deltagare och att föreningen står för utbildning och mat. Vi är tacksamma 

om ni gör en preliminär anmälan så fort som ni bestämt er för att delta. Maila 

denna till Eva Gullstrand på mail gullstrandeva@gmail.com eller anmäl er på vår 

FB sida. 

Hemsidan: 

På hemsidan kommer ni snart att hitta protokollen från årsmötet i januari 

Facebooksidan: 

 Hjälp oss att hålla vår Facebooksida STF Färdledarna levande genom att publicera inlägg. 

 

Omvärldsbevakning: 

Gunnar fortsätter att bevaka vad som händer omkring oss, och här är lite av vad han sysslat 

med. Han slänger även in små uppdateringar på FB sidan. 

 

 Flygförbud för heliskiing  

mailto:gullstrandeva@gmail.com
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Heliski är skidåkning på orörd snö från bergstoppar dit man tar sig med helikopter. Företeelsen har 

varit omdiskuterad under många års tid på grund av störningarna för renskötseln, men även för andra 

som vistas i fjällen. 

 

En av de mera berörda samebyarna, Laevas sameby, har sedan en tid tillbaka velat avlysa hela 

fjällområdet för heliski-åkning. Detta då man inte kunnat komma till en samförståndslösning med Hel-

ski-företagen. I dagsläget kan samebyn endast polisanmäla enstaka störning av renarna med stöd av 

rennäringslagen (94 §). 

 

Bakgrunden till Leavas ståndpunkt är enligt ordföranden Niila Inga främst de exceptionellt dåliga 

betesförhållandena som varit i vinterbeteslandet, där renarna haft svårt att komma åt det ätbara under 

snö och hård skare. Renarna har därför tvingats att tidigt söka sig uppåt fjällen för att hitta mat och 

kalva sina renar. De blir då störda under en viktig period. I början av april hade samebyn åttio procent 

av hjorden uppe i det högalpina området. 

 

De tre samebyarna i Kirunafjällen, Leavas, Gabna och Talma, har därför i år gemensamt begärt hos 

transportstyrelsen att heliskiing avlyses i tre områden. Transportstyrelsen är den instans som kan 

besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart, om det finns skäl för det. Transportstyrelsen 

fattade sedan, efter samråd med länsstyrelsen, beslut om flygförbud i tre områden i två veckor (18 

april - 1 maj). De tre områdena är omkring Kebnekaise, söder om Abisko och norr om Torneträsk. 

 

Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg anser kommunen borde fått yttra sig i ärendet, och tycker att 

förbudet kommit med alltför kort varsel. Beslutet ”innebär dramatiska konsekvenser för 

besöksnäringen.” Turistföretagens intresseorganisation Kiruna vill inte ge några kommenterar, utan de 

fokuserar på att se hur vi kan komma vidare på ett hållbart sätt. 

 

 

Flygförbud vid Kebnekaise, Abisko och Ttorneträsk. 
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STF Färdledarna har under en längre tid sett en ökning av helikoptertrafiken i fjällen, bl.a. kring 

Kebnekaise. En reglering av ”onödig” trafik är nog önskvärd. 

 

 STF Färdledarna föreslår ett naturreservat i Grövelsjön 

  

 STF Färdledarna har föreslaget Länsstyrelsen i Dalarna att det ska bildas ett naturreservat av 

det skyddsvärda fjällnära området väster om ån Grövlan och sjön Grövelsjön, fram till 

nuvarande gräns för det stora Långfjällets naturreservat. Området är ca 4 km långt och 200-

600 meter brett. 

  

 Bakgrunden till förslaget är bland annat den rejäla ökningen i Grövelsjön och dess omgivning 

av fritidshustomter, ökat antal ställplatser för campingbilar, ökad båtuppläggning, förslitning 

av stigar och spänger, ökad långvarig tältning, m.m. I området finns även Södra Kungsleden 

och Linnéstigen, och den viktiga gångbron över Grövlan, som kan behöva säkras för 

framtiden. 

  

 Länsstyrelsens naturvårdsavdelning har meddelat att de tar med vårt önskemål i den 

pågående översynen av Långfjällets naturreservat. Vi får således avvakta hur det går. 

 

 

 

 Skydd av Talvatisskogen i Jokkmokk 
 

 STF Färdledarna har under flera år arbetat för att den fina Talvatisskogen och sjön i 

Jokkmokk ska skyddas som naturreservat.  

  

 Flera av oss som stannat till i Jokkmokk, på väg till eller från fjällen, har säkert upptäckt den 

fina miljön kring Talvatissjön och skogen intill. och det ofta efter att ha besökt närliggande 

samemuseet Ajtte, besökt Fjällträdgården, varit kring sjön på vinterns marknadsdagar eller 

tagit en runda i motionsspåren. Vid sjön har även Nordenskiöldsloppet sin start och mål. 
  

 Jokkmokks kommun beslutade redan 2008 att påbörja en reservatsbildning, och fick då bidrag 

för det från Länsstyrelsen. Sedan avstannade arbetet, enligt uppgift pga byte av handläggare 

och diskussioner med markägare. 
  

 STF Färdledarna har nu under ca 5-6 år haft en skriftväxling med kommunen, och då fått en 

del positiva signaler från kommunledningen, men har ännu inte fått något närmare besked 

kring reservatsbildningen, eller besked om och hur statsbidraget använts. 
  

 I kommunens översiktsplan från 2011 finns med ett framtida reservat över området. 

Länsstyrelsen är positiv till ett naturreservat, och planerar själv ett statligt reservat i närheten. 
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 STF Färdledarna anser således att Talvatisskogen och sjön behöver få ett långsiktigt hållbart 

skydd som naturreservat. Vi kommer att fortsätta kontakta Jokkmokks kommun om behovet 

av ett naturreservat 

 

Om ni har glömt vilka som ingår i styrelsen så är det vi:        

 

              Ordförande:                                  Kassör   

                                              

            EVA JÄRKENSTEDT                                                         OLLE RYDELL 

                      Sekreterare                                                    Ledamot               

                                  
                                                        

         EVA GULLSTRAN                                                        GUNNAR ERIKSSON 

 Vi önskar er en fortsatt härlig sommar! 

 

Styrelsen 

Genom Eva Järkenstedt 


