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Verksamhetsberättelse 2021 
 
 

Här kommer en sammanfattning över årets arbete inom Färdledarna. Läs också våra nyhetsbrev, 

som skickats ut under året, där det finns mer intressant att ta del av. 

 

Styrelse och revisorer: 

Arbetsåret startade upp efter årsmötet 2021 med följande styrelse: 

 

Eva Järkenstedt Ordförande                tillika ansvarig för Nyhetsbreven och sociala medier 

Olle Rydell  Kassör 

Torbjörn Nilsson Sekreterare  

Gunnar Eriksson Ledamot                  tillika ansvarig för Omvärldsbevakningen 

Eva Gullstrand Ledamot 

 

Vi har under året haft  8 styrelsesammanträden via telefon och digital uppkoppling. Under året har 

vi också haft arbetsmöten (via telefon ) för att diskutera olika praktiska frågor inför Höstträffen. 

 

Revisorer är: Johan Bergenstråhle och Lars-Erik Bergqvist 

STF Färdledarna har under året haft 31 betalande medlemmar varav en hedersledamot, Peter 

Söneby. 

Aktiviteter 

Även året 2021 har gått till historien som ett Covid år, och ställt till det för oss när det gäller fysiska 

aktiviteter. Detta innebar bla att vi tidigt ställde in planerna på vår våraktivitet, en vandring i 

Tiveden. 

 

Höstträffen 

I år var vi i Skåne och Söderåsens nationalpark och genomförde vår utbildningshelg på STF Villa 

Söderåsen. Vi inledde helgen med att gå en fin promenad runt Odensjön, och när alla var samlade 

blev det fredagsmys – tacco. Härligt att se full aktivitet i köket där vi alla hjälptes åt att skära, hacka 

och steka köttfärs. 

Lördagen bestod av utbildning hela dagen. Det var Torbjörn Selin från All in Nature Sweden som 

stod för utbildning i vattenrening, sjukvård och HLR , så nu är vi certifierade för två år till  När 

vandring i lågland blir mer populärt är vattenfrågan ett litet problem, men nu har vi fått med oss 

många bra tips o trix.  

På söndagen guidade Eva Gullstrand oss på en fin tur i Nationalparken, och att det är en myt att 

Skåne är platt insåg alla. 

 

Representation 

Vi har haft en representant (ordföranden) i arbetet tillsammans med Studiefrämjandet med att ta 

fram en utbildningsplan för en studiecirkel i fjällvandringen. Tanken är att studiecirkeln skall ta upp 

grunderna i fjällvandring/att vistas i fjällen, och bestå av sex utbildningstillfällen. 

 

Tre av våra styrelseledamöten, Olle R, Torbjörn N och Eva J, är även medlemsombud i STF  

Under våren fick vi två medlemmar(Olle R och Eva J) godkända och utexaminerade som 

naturguider. 



 

Nyhetsbrevet 

Under året har det kommit ut tre st nyhetsbrev. 

 

 

Sociala medier 

Vi har under året bytt Facebooksida, och nu hittar ni oss under ”STF FÄRDLEDARNA” 

 

 

Omvärldsbevakning 

 

STF Färdledarna bedriver en del omvärldsbevakning kring frågor om natur, miljö och friluftsliv i 

fjällen med omnejd. Bevakare har främst varit Gunnar Eriksson. 

 

Vi har under året fortsatt jobba för att den fina Talvatisskogen i Jokkmokk ska få ett långsiktigt och 

hållbart skydd som naturreservat. I området ligger även den väl-besökta Fjällträdgården och 

Talvatissjön. Kommunen säger sig vara positiv, men avvaktar med hänvisning till letande efter 

ersättningsmark till en stor markägare. 

 

Naturvårdsverket har svarat på vår skrivelse om ev nationalpark av skogsområdet Reivo, strax norr 

om Arvidsjaur, att området ligger kvar i nationalparksplanen men det är oklart om något arbete kan 

påbörjas inom de närmsta åren.  

 

Vi har i skrivelse till Länsstyrelsen i Dalarna föreslagit att den i Grövelsjön fina fjällnära skogen 

väster om ån Grövlan, inklusive ån, fram till gränsen för nuvarande Långfjällets naturreservat, ska 

få bli ett naturreservat. Detta för att skydda områdets fina fjällskog, säkra området för friluftsliv 

m.m. Vi inväntar svar. 

 

Vi har lämnat in ett yttrande över Skogsutredningen till Miljödepartementet, där vi bl.a. är positiv 

till förslaget om skydd av de stora fjällnära naturskogarna, och att öka takten i 

nationalparksbildandet. Allemansrättslig tillgång till skogen är viktig! 

 

Efter bakslaget om inställande av bildande av Jämtlandsfällens nationalpark så har vi övergått till att 

jobba för att de områden som inte redan är skyddade (Vålådalen naturreservat), istället kan få bli ett 

naturreservat.  

 

Tankar finns hos Länsstyrelsen i Norrbotten om att se över ledsystemet, bl.a. vid Aktse-Laitaure, där 

båtleden kan bli berörd. Vi kommer att informera oss i frågan. 

 

 

 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för detta år., och jag som ordförande vill tacka övriga 

styrelseledamöten för ett fint arbetsår trots motvind pga Covid-19. Väldigt roligt att många är 

intresserade och bryr sig om vår förening. Vi i styrelsen hoppas att alla anmäler sig till vårt årsmöte 

den 29 januari, som vi i år genomför både som ett fysiskt möte på STF kansli men där det även 

kommer att finnas möjlighet att delta digitalt.. En lösning som borde ge fler av er tillfälle att vara 

med . 

 

17 november 2021 

 

 

Eva Järkenstedt        Olle Rydell       Torbjörn Nilsson      Gunnar Eriksson   Eva Gullstrand 



 


