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Adress: Friluftsfrämjandet
 Ängsholsvägen 1
 785 30 Gagnef
Tel: 0241–621 00

Friluftsfrämjandet i Gagnef... 
Vad gör vi? 
”Friluftsfrämjandet är en ideell 
organisation vars ändamål är att 
främja ett aktivt friluftsliv som där-
igenom ger folkhälsa och livsglädje. 
Några exempel på verksamheter är 
vandringar, skidåkning, paddling. 
Friluftsfrämjandets barnverksamhet 
är mycket uppskattad och efter- 
frågad. Stora möjligheter finns för 
egna personliga aktiviteter. På alla 
våra aktiviteter finns dessutom  
kunniga ledare som hjälper dig så 
du skall känna dig trygg och mycket 
välkommen.” 

Våra anläggningar
• Prästbuo i Björbo
• 480 km vandringsleder med anknytning till ett 40-tal fäbodar
•   6 st raststugor
• 32 st slogbodar
• 12 st kolarkojor
• 12 st vindskydd
• Kanothus med 20-talet kanoter för eget bruk och för uthyrning
• Skidleder, ca 35km spår
• Cykelleder, ca 20 mil; 4st mountainbikebanor ca 13 mil

Kartproduktion
• Vandrings-, cykel-, skid- och skoterledskartor

Var finns vi? 
Friluftsfrämjandet finns över hela 
kommunen – medlemmar, ledare/
funktionärer, ledsystem, anläggningar. 
I stort sett finns det medlemmar i alla 
byar. Vi arrangerar aktiviteter i alla 
kommundelar och samarbetar med 
Svenska Naturskyddsföreningen, Stu-
diefrämjandet, Skolan, Kyrkan, Turist-
byrån, Fritidskontoret, Svenska Gång- 
och Vandrarförbundet m.fl. 

Kansli i Aktivitetshuset 
Kansliet är öppet mån-fre 8-12 (ca-tid)
Marie är vår kanslist som arbetar halvtid.
Epost: gagnef@friluftsframjandet.se
Hemsida: www.friluftsframjandet.se/gagnef

Vår meddelandebox/infotelefon för aktiviteter, ring 0241–626 16

700 kvm välsorterad friluftsbutik
Öppettider vardag 10-19, 
lördag 10-16, söndag 11-16

Västra Hjultorget, Insjön, 0247-646 30

norra backa handelsplats, borlänge | tel: 0243-17 700 
öppettider: vardagar: 10–20 | lör: 10–18 | sön: 10–18

Feb 13 Skiddag i Prästbuo Björbo FH
Lör 11.00 Skidor, pulka, kälke. Medtag matsäck, grillmöjligheter. 
 Kp Sven-Axel Gärds 0241–233 10

Feb 20 Skiddag vid Björkastugan FH
Lör 10-13 Kp Thomas Ross, 0241–602 22, är stugfogde och svarar för aktiviteten.

Aktiviteter och arrangemang 2016
Kp = Kontaktperson som du kontaktar om du har frågor om aktiviteten. 
FH = Funktionshindrade kan oftast deltaga
SNF = Samarrangemang med Svenska Naturskyddsföreningen i Gagnef
Ppv = Prova på-verksamhet
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Feb 28  Pimpeltävling, Mojesjön 
Sön 11.00 Kom och prova fiskelyckan. Anmälan från kl 10.00, tävlingstid 
 2 timmar. 40:- vuxen, 20:- barn och ungdom. Korvförsäljning. 
 Kp Allan Eriksson, 0241–615 09

Mars 5  Skoterdag för funktionshindrade FH
Lör 12-14  Industriområdet i Mockfjärd, kan bli ändrad plats beroende på snötillgång.
 Vi meddelar vidare om det blir annan plats. Lions – Skoterklubben.
 Kp Kajsa Juhlin 0241–611 77, Åsa Engström 0241–109 70

Mars 12 Ugglekväll                                Dalviks kvarn  Samarr. SNF
Lör 19.00 Vindstilla, gnistrande stjärnhimmel, några minusgrader och full fart 
 i uggleskogen är vad vi hoppas på. Kom ihåg att ta på varma kläder! 
 Kp Bror och Britta Wallbom, 0243–230405, 070–286 15 05

Mars 13 Årsmöte i Aktivitetshuset FH
 Sön 16.00 Årsmöte med utdelning av förtjänsttecken. Glögg och Pepparkakor. 
     kl 17.ca Program

Mars 25 Vårfågelspaning                      ICA Gagnefshallen Samarr. SNF
Långfredag Det är lika härligt varje vår när vårfåglarna kommer tillbaka. 
Fre 08.00 De flesta vårar har vi vid denna ”spaning” åkt till älven i 
 Insjön, där ofta spännande fåglar rastar på sin färd norrut. 
 Kp Pelle Florell 0241–615 90

Friluftsskolorna 
För barn är friluftsliv extra viktigt. 
Förr var vistelse i naturen ett dagligt inslag för både stora och 
små. Kunskapen om djur och natur lärdes in i det vardagliga livet. 
Idag är naturvistelse inte längre ett lika självklart inslag i varda-
gen. Vistelse och rörelse i naturen ger en naturlig och spontan 
träning, som lägger grunden för en bra hälsa, både kroppsligt och 
själsligt, på ett lekfullt sätt. 
Friluftsfrämjandets friluftsskolor vill ge barn och ungdom natur-
upplevelser och miljöfostran som lägger grunden till en bra hälsa, 
miljömedvetenhet och ett framtida behov av friluftsliv. Frilufts-
skoleverksamhet i kommunal barnomsorg och i fria grupper. 

Samordnare: Christina Walles, tel 0241–616 51, 
070–354 35 05. E-post: christina.vargen@outlook.com

Våra skolor
Skogsknopp 1,5-2 år 

Skogsknytte 3-4 år
Skogsmulle 5-6 år 

Skogsströvare 7-9 år
Frilufsare 10-12 år

TVM 13 år och uppåt
Lagge

Skrinna

Friluftsfrämjandet i Gagnefs 
hemsida

www.friluftsframjandet.se/gagnef
GAGNEF

Vem leder verksamheten? 
Det är styrelsen som har det övergripande 
ansvaret för all verksamhet och ekonomi i 
föreningen. Enligt stadgarna skall styrelsen
ha 4, 6 eller 8 ordinarie ledamöter + ordförande, 
samt suppleanter. Årsmötet bestämmer antal 
ledamöter. Ordinarie ledamöter väljs på två år, 
ordförande och suppleanter på ett år. Inom varje verksamhetsområde finns 
några sakkunniga i en sektionsledning som svarar för de praktiska delarna. 
För aktiviteter: Se sektionsledare eller kontaktperson (Kp). 

April 17 Brenäsviken och Hundhagen      Samarr. SNF
Sön 08.00 ICA Gagnefshallen
 I södra änden av Insjön, Ål, ligger naturreservatet Hundhagen. 
 Det är ett över 100 ha stort lövskogsområde, där man försökt 
 förbättra för hackspettarna genom ringbarkning av träd. Vid 
 Brenäsviken i reservatet finns ett fågeltorn. 
 Kp Åke Tidigs 0241–30 456, 076–82 47 329. 

Maj, Cykel med tipsfrågor och andra övningar, Mockfjärd
onsdagar När och var kommer att meddelas i Friluftsnytt, 
18.30 på våra anslagstavlor och på Facebook. 
 Kp Sven Johnsson 070–313 99 04, Kjell Matsérs 070–201 34 92. 

Maj 8 Änjansdalen, Sifferbo              Dalviks kvarn, Djurås Samarr. SNF
Sön 08.00 Alt. P-platsen Sifferbo stugor 08.10. 
 Fågelskådningens dag firar vi genom att vandra i Änjansdalen. Den
 utnyttjades förr för slåtter, men är numera nästan helt igenväxt med 
 lövskog. I fjol häckade det pilgrimsfalk i det intilliggande Oxberget. 
 Kp Bror och Britta Wallbom, 0243–230 405, 070–286 15 05
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Maj 15 Fäbodgudstjänst i Tjärnbuan Samarr. Kyrkan
Sön 15.00 Petterkaffe, medtag egen mugg. 
 Kp Einar Hane 0241–614 33

Maj 22 Mojesjön runt                        Moje Bystuga Samarr. SNF
Sön 06.00 Åter dags för den traditionella vandringen runt Mojesjön när äntligen 
 fågelkören har blivit fulltalig. Stigen i lövskogen på östra sidan är ofta 
 blöt, så ta på stövlar eller kängor.  
 Kp Ragnar Nyberg 0241–612 82

Juni Cykel med tipsfrågor och andra övningar, Djurås
onsdagar När och var kommer att meddelas i Friluftsnytt, 
ons 18.30 på våra anslagstavlor och på Facebook. 
 KP Sven Johnsson 070–313 99 04, Kjell Matsérs 070–201 34 92

Jun 5 Gråbuan och Gråthålsreservatet Samarr. SNF
Sön 20.00 Dalviks kvarn, Djurås. Alt Jerusalem Mockfjärd 20.15 
 eller vägskälet mot Gråbuan 20.30. 
 Naturnatta firar vi i år genom att vandra från buan till Gråthålet 
 ca 1 km och återvänder senare på kvällen till Gråbuan. 
 Vi hoppas på en fin försommarkväll med fågelsång i fäbodmiljö. 
 Kp Pelle Florell 0241–615 90

Jun 6 Nationaldagen i Prästbuo FH
Sön 15.00 Nationaldagsfirande. Samarr. med Dala-Floda och Björbo 
 intresseförening. Spelmanslag, sångkör. Kaffe med bullar. 
 Kp Thure Sjöberg 0241–231 45

Jun 7 Prova-på-paddling
Tis 18.00 För mer information se sid 8. allemansrätt och allemansvett

Håll hunden i koppel
Hunden får följa med i naturen men under tiden 1 mars –20 augusti får den 
inte springa lös i skog och mark. Även under annan tid på året måste du ha din 
hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller skrämma vilda djur. 
Tänk på att även den fredligaste lilla sällskapshund kan skrämma djuren med 
sin blotta närvaro. Tänk också på att din hund kan skrämma andra människor. 

i Gagnef
Tillhör riksorganisationen och arbetar bl.a. för att bevara den biologiska mång-
falden genom att delta i olika projekt i Gagnef, bl.a. med Rädda pilgrimsfalken 
och bilda naturreservat. Informera kommuninvånarna om växter, fåglar och 
reservaten i nära samarbete med Friluftsfrämjandet. 
Ordf. Pelle Florell tel 0241–615 90, e-post florell@telia.com

Du vet väl 
att du kan ringa vår

Meddelandebox
tel 0241–626 16

Bergkvist
InsjönÅke Rehn

Tandläkare

Skidor
Friluftsfrämjandet svarar för skidspårning
• Från Björkastugan mot Gyllbergen
 Spårare vakant
• Golfbanan i Rista
 Spårare Staffan Ragnarsson 0241–106 60
• Prästbuo i Björbo
 Spårare Sven-Axel Gärds 0241–233 10
• Skoterspår = Skoterklubben: 
 Egon Nyman 0241–208 96 

www.hammarstryckeri.se

0225 - 501 86
info@hammarstryckeri.se

Logos
Roll-ups

Trycksaker
Annonser
Hemsidor

friluftsfr
Stämpel



8 9

Jun 14 Älvudden FH
Tis 14.00 Friluftsdag för patienter, anhöriga och personal på Älvuddens 
 sjukhem. Musik, korvgrillning, naturstig. Samverkan Lions. 
 Kp Berit L. Tillman 0241–155 95

Jun 19 De vilda blommornas dag        Dalviks kvarn, Djurås Samarr. SNF
Sön 09.00 Förra året besökte vi underbara blomsterängar i Bodarna. 
 Vilket målet blir i år beslutas senare. 
 Vandringsledare: Inge Palmqvist. 
 Kp Pelle Florell 0241–615 90

Juli 1 Cykla i sommarkväll till Vålbergets fäbod
Fre 18.00 Samling vid Mockfjärdshuset och vid kyrkan i Floda. 
 Guidad vandring runt fäboden. Medtag fika. Välkomna! 
 Kp Sven Johnsson 070–313 99 04, Kp Kjell Matsérs 070–201 34 92

Juli 3 Utflykt till Skeberget och Nålbergs fäbodar Samarr. SNF
Sön 10.00 Djura kyrka. Skeberget är ett av de högre bergen i trakten, närmare 
 bestämt 440 meter, varifrån man har en fantastisk vidunderlig utsikt. 
 Vi startar vandringen vid majstången i Backens by 10.30, når toppen 
 efter ca 2 km delvis brant vandring längs en stig. Sedan bär det utför 
 ner till Nålbergs gamla fäbod, och vidare tillbaka via Gropens by. 
 Total sträcka ca 6-7 km. Tillbaka ca kl 15. 
 Kp Åke Tidigs 076–8247329

Juli 23 Tipspaddling runt Mojesjön
Lör 15.00 Samling Moje bystuga. Efter aktiviteten grillar vi medhavd matsäck. 
 Kp Per Eriksson 073–377 59 11

Paddling
När man paddlar kommer man mycket nära naturen 
och i Gagnef finns det gott om fina paddelvatten, 
både på älvarna och våra sjöar. 

Kanotsektionen hyr ut lättpaddlade och stabila kaja-
ker och canadensare. Om du är medlem i Frilufts-
främjandet i Gagnef är hyran dessutom mycket låg. 

Vill du ha hjälp med en liten, kostnadsfri paddelinstruktion är du välkommen till 
våra prova-på-dagar vid Flottbron i Gagnef. Vill du följa med på någon av de övriga  

turerna krävs en del paddelvana. Datum för turerna 
kommer att läggas ut på Främjandets hemsida. 

Har du frågor eller vill hyra kanoter,  
ring kanotsektionens telefon 070–623 72 63. 
Sektionsledare: Ulla Immler, 070–460 69 11. 

Prästbuo i Källbäcken
Centrum för friluftsliv i Floda-Björboområdet 
och en samlingsplats för natur- och friluftsin-
tresserade människor i hela kommunen. 

Prästbuo inköptes av Friluftsfrämjandet 2003 
från kyrkan (stiftet). Syfte: Att bevara och ut-
veckla Prästbuo som en tillgång för det rörliga 
friluftslivet, sommar och vinter, samt naturvård. 

Vi har ett 50-årigt naturvårdsavtal med Skogs-
styrelsen, med anledning av den sällsynta 
skinnlaven som finns på beståndet av asp i 
området. Hela området omfattar ca 9 ha, varav 
7,9 ha omfattas av naturvårdsavtalet. Bl.a. är vi 
skyldiga att hålla efter granen i avtalsområdet. 

De fem byggnaderna i fäboden renoverades 
under 2004 och vi fick dricksvatten till fäboden 
efter borrning i berget. 

Friluftsfrämjandet i Gagnefs 
hemsida

www.friluftsframjandet.se/gagnef
GAGNEF

Sektionsledare för Prästbuo:  
Thure Sjöberg, 0241–231 45.
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Juli 31 Tryssbergets naturreservat och Tryssjön Samarr. SNF
Sön 09.00 Dalviks kvarn, Djurås, alt. Mockfjärd (Jerusalem) kl 09.15
 Naturreservatet är ett av de större i kommunen, högt beläget med 
 Gagnefs högsta punkt, 493 m.ö.h. Vi strövar runt i den fina skogen, 
 sen via Tryssjöbodarna ner till Tryssjön. Tillbaka genom reservatet igen. 
 Total sträcka ca 6 km. Tillbaka ca kl 15. 
 Kp Åke Tidigs 076–8247329

Aug Cykel med tipsfrågor och andra övningar, Mockfjärd
onsdagar När och var kommer att meddelas i Friluftsnytt, 
18.30 på våra anslagstavlor och på Facebook. 
 Kp Sven Johnsson 070–313 99 04, Kjell Matsérs 070–201 34 92. 

Aug 10 Fisketävling vid Flottbron FH
Ons 18.00 Anmälan från kl 17.00. Startavgift 40:-, barn 20:-. Priser. 
 Extra tävling: Gissa totalvikten på fångsten. 
 Kp Allan Eriksson 0241–615 09

Aug 11 Prova-på-paddling
Tors 18.00 För mer information se sid 8.

Aug 13 Fäbodgudstjänst i Prästbuo FH
Lör 15.00 Petterkaffe serveras. 
 Kp Thure Sjöberg 0241–231 45

Aug 14 Risåsa Fäbod         Dalviks kvarn, Djurås Samarr. SNF
Sön 09.00 Alt. saml. Jerusalem, Mockfjärd 09.10, 
 ICA Dala-Floda 09.20 eller Tempo Björbo 09.30. 
 Risåsa är en välbevarad högt belägen fäbod (430 m.ö.h.) söder om 
 Dala-Floda. Ledare: Bengt Ehnström, Nås. 
 Kp Pelle Florell 0241–615 90

Vandring
”Att gå ut i skogen” hör till de mest populära fritidsak-
tiviteterna. Det kräver inte så mycket utrustning – är ett 
billigt nöje och är samtidigt friskvård. 

Friluftsfrämjandet arrangerar vandringar i skogen på 
vandringsleder och med fina rastplatser, men också i 
fjällen. På 80- och 90-talet var det fjällcirklar som var 
mycket populära. På senare år har barn och ungdomar 
i friluftsskolorna börjat göra fjällresor. Vi arrangerar  
också guidade vandringar för både svenska och engelsk-
talande grupper. 

Sektionsledare för vandring: Åke Tidigs 076–824 73 29

”Vi visar vägen in i naturen”
Friluftsfrämjandet i Gagnef har med stöd av kom-
munen, arbetsmarknadsåtgärder och frivilliga kraf-
ter iordningställt mer än 480 km vandringsleder i 
kommunen. 

Det är i huvudsak gamla fäbodstigar som därige-
nom hålls öppna och en del av den gamla fäbod-
kultren kan bevaras. Röjda, märkta leder finns över 
hela kommunen med raststugor, slogbodar och ko-
larkojor – fler än 50 anläggningar – som gör det be-
kvämt för vandraren och är intressanta utflyktsmål. 

Friluftsfrämjandet svarar för underhållet med hjälp 
av en stor frivillig organisation, ser till att leder och 
andra anläggningar är i gott skick. 

Sektionsledare ledsystem:  
Sven Johansson 070–313 99 04  
Anneli Wiberg 070–667 00 72

Gagnef
Tel/fax

0241–625 60
0241–625 66

Björbo
Tel/fax

0241–625 50
0241–625 56

Mockfjärd
Tel/fax

0241–625 80
0241–625 86

Marknadsföring
Vårt viktigaste medel för att berätta om vår verksamhet är affischer, hemsidan 
www.friluftsframjandet.se/gagnef och medlemsbladet Friluftsnytt.
Affischtavlor enbart för Friluftsfrämjandets aktiviteter finns i Gagnefs kyrkby, 
Djurås, Bäsna, Djurmo, Sifferbo, Mockfjärd, Dala-Floda och Björbo. 
Läs och spara Program 2016! 
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Aug 21 Vandring öster om Tansen Samarr. SNF
Sön 09.00 Dalviks kvarn, Djurås. Mockfjärd (Jerusalem) 09.15. 
 Denna sensommarsöndag startar vi vandringen vid Södra Tansbodarna, 
 en populär fritidsfäbod. Turen går mot Stockgropens fäbod som ligger 
 som en enklav inne i St Tuna socken. Fäboden är mycket välbevarad 
 och har en intressant flora. Färden går vidare mot högt belägna Präst-
 bodarna, som en gång tillhörde gagnefsprästen. Slutetappen går via 
 Bladtjärnen tillbaka mot Tansen. Total sträcka ca 11 km. 
 Tillbaka ca kl 15. Medtag fika för två raster. 
 Kp Åke Tidigs 0241–304 56, 076–824 73 29

Aug 27 Guldvaskning           Samling ICA Gagnefshallen 
Lör 14.00 Prova lyckan i Surensån. Vi använder vaskpannor. Medtag matsäck. 
 Kp Per Eriksson 073–377 59 11

Sep 3 RC Streetrace     
Lör 14.00 Mockfjärdsskolans parkering 
 Ta med din egen radiostyrda bil med hög markfrigång. Du ska ta dig 
 runt en bana med diverse manöverprov på tid. Välkommen ut i naturen. 
 Kp Per Eriksson 073–377 59 11

Sep 11 Närsbergets naturreservat Samarr. SNF
Sön 09.00 Dalviks kvarn, Djurås. 
 Alternativt Mockfjärd (Jerusalem) 09.10 eller Dala-Floda (ICA) 09.20. 
 Reservatet norr om Dala-Floda beskrivs som ”stark naturskogskaraktär 
 med flerskiktad och olikåldrig skog dominerad av tall och gran med 
 inslag av lövträd.” Inga stigar finns i reservatet. 
 Kp Pelle Florell 0241–615 90

Sep 25 Fäbodvandring söder om Björbo Samarr. SNF
Sön 09.00 Dalviks kvarn, Djurås. Mockfjärd (Jerusalem) 09.15, 
 Dala-Floda (ICA) 09.25, Björbo (Tempo) 09.40. 
 Denna heldagsvandring går i höstfärgernas tid. Från Prästbuo vid byn 
 Källbäcken går vi mot Skärklackens fäbod invid Ludvikavägen, 
 sedan mot Tyrsbergets fina fäbod där vi strövar runt. ”Hemfärden” går 
 genom Hartjärns naturreservat med gamla grova tallar, och förbi 
 Kapplakojan. Total sträcka ca 17 km. Tillbaka ca kl 17-18. 
 Kp Åke Tidigs 0241–304 56, 076–824 73 29

Verksamhet för funktionshindrade
Friluftsfrämjandets verksamhet skall kunna erbjuda aktivite-
ter eller medverkan för personer med fysiskt eller psykiskt 
funktionshinder. 
Sektionsledning: Kajsa Juhlin 0241–611 77, 
Åsa Engström 0241–109 70

Snöskor
Snöskor gör det möjligt att komma ut i naturen året om, du är 
inte beroende av att det finns färdiga spår. Liksom vid stav-
gång tränas kroppens alla stora muskelgrupper, samt även 
höft- och lårmuskler. 
Kondition- och uthållighetsträningen är att jämföra med längd-
åkning, men du kan naturligtvis även ”promenera” lugnt med 
dem också. 

Dagens snöskor är mycket smidigare än vad gamla tiders ”tennisracket”-snöskor såg 
ut. De är tillverkade i hårdplast och har sex broddar samt en rejäl ”klo” framtill, det 
ger ett bra grepp även på is. Dessutom så går man med lös häl och man går med 
fördel med stavar. Stavarna ska ha samma längd som stavgångsstavar, slalomstavar 
fungerar utmärkt. 
Vi har 15 st snöskor i två ”storlekar” upp till -75 kg och -110 kg. Alla snöskor kan lätt 
ställas in efter din fotstorlek, våra passar från ca stl 33–49. 
Snöskor finns att hyra på kansliet 0241–621 00, 070–354 35 05. 
Från vintern 2014 finns en ny snöskoled vid Björkastugan, vilken även kan 
användas för pulkaåkning, hundkörning med pulka m.m. 

0241–619 53
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Naturreservat i Gagnefs kommun
2014 finns det 22 färdiga naturreservat i Gagnefs kommun. Totalt 
1374 ha. Det är 14 kommunala, 7 statliga och 1 kyrkligt reservat. 
Djurmo klack har utökats och Sturvål ingår där numera.
Naturskyddsföreningen svarar för tillsyn och strövstigar i de kommu-
nala reservaten. Både Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet 
har representanter i Gagnefs Naturvårdsfond och arrangerar årligen 
vandringar och visningar i reservaten. 

De kommunala reservaten är Djurmo klack, Grävsbuan, Ändlösberget, Lortån, 
Prästbodarna, Tansvägga, Stormyrberget, Brötjärnaån, Karls Knös, Knusber-
get, Gråthålet, Myggtjärn, Hemtjärn och Backmon.  
Länsstyrelsens reservat är Trolldalen, Närsberget, Sifferboberget, Örjasänget, 
Säl, Tryssberget och del i Helgås.  
Kyrkans reservat är Hartjärn och del i Prästbodarna. 
Pågående reservatsbildning är Harpikön, Vålberget, Sälsflotten, Skärklacken, 
Mocktjärn med Tandflytta, Kroppa och Storhälla. 

Okt 2 Sifferboberget – Skalsberget Samarr. SNF
Sön 09.00 Dalviks kvarn, Djurås. Alt. P-platsen Sifferbo stugor 09.10. 
 Naturreservatet ligger norr om Sifferbo och går över kommungränsen 
 till Borlänge mot Gimsbärke. Det består av barrskog. I området finns 
 flera uppmärkta stigar. 
 Kp Bror och Britta Wallbom 0243–230 405, 070–286 15 05

Cykel
På cykeln upplever man det natursköna landskapet, 
man känner dofter, man hör fågelsång. 

Friluftsfrämjandets cykelsektion arrangerar
• cykelutflykter
• cykelorientering
• cykelarrangemang

Cykelleder
Fäbodledskartan har en ca 20 mil lång markerad 
cykelled som i stort täcker hela kommunen. Leden 
passerar flera av kommunens fäbodar och intres-
santa utflyktsmål. Fyra slingor för mountainbike är 
också utmärkta på fäbodledskartan. 

Friluftsmiljö
Ur Friluftsfrämjandet i Gagnefs  
friluftsmiljöprogram
Vi skall aktivt verka för
• en god friluftsmiljö och underlätta för människor att utöva friluftsliv. 
• öka kunskaper om och bevarande av allemansrätten
• erbjuda exkursioner och aktiviteter för att ge naturupplevelser och naturkänsla
• deltaga i arbetet med naturskydd och naturvård
• vara remissorgan i kommunala friluftsmiljöärenden

Kontaktperson: Pelle Florell  0241–615 90, e-post florell@telia.com
Sektionsledning är 
Sven Johnsson 070–313 99 04  
Kjell Matsérs 070–201 34 92

GAGNEF

GAGNEFMockfjärd 0241–79 33 700241–513 65    0243–23 74 86  

allemansrätt och allemansvett
Ta med skräpet
Har du tältat eller har picknick ute i skog och mark måste du 
städa efter dig. Ställ aldrig soppåsar bredvid en full papperskorg 
eller sopsäck. Vilda djur river sönder dem och drar ut skräpet. 
Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur 
och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig. 
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Om du vill starta en studiecirkel eller genomföra  
något annat arrangemang: Hör av dig! 

Positivt och mindre positivt
Året som gått kan sammanfattas i så väl positiva som mindre positiva händelser. 

Positivt är ”petterkaffe” vid Tjärnbuan, fiskafänge som gillats av många, fantastiska 
cykelturer i sommarnatten samt mycket annat. Framhållas bör att ansvarssidan för 
vandringsleder förstärkts och att standarden på leder och byggnader har förbättrats. 
För att enkelt kunna sprida information har ett arbete med att digitalisera lederna in-
letts. En ”duktig” fyrhjuling har införskaffats vilken kommer att underlätta framtida 
insatser längs våra leder. Dessutom pågår ett intensivt arbete att hitta kunniga partners 
för bland annat läggning av spänger under nästa sommar. För att enkelt kunna sprida 
och uppdatera information har ett arbete med att redovisa lederna digitalt på karta 
inletts. Positivt är också att antalet medlemmar ökat något. 

Mindre positivt är effekterna av sommarens myckna regnande, där vissa aktiviteter 
inte kunnat genomföras på tänkt sätt. Bland annat så finns en minskning inom kanot- 
och kajaksidan. 

Det är positivt att Regionavdelningen numer förlägger möten i närområdet för att mi-
nimera resandet. Rapporterats att stödet för regionkansliet i Jönköping varit tillfyllest. 
Gällande Riksorganisationen så meddelas att webbsidan äntligen etablerats och med 
gott omdöme. Trots påtryckning har ingen omfördelning skett av medlemsavgiften. 
Lokalavdelningen behöver större del av kakan. 

Styrelsen ser år 2015 som ett uppbyggnadsår där resurser och ansvar bättre tydlig-
gjorts och tackar samtliga våra trogna medlemmar för de insatser som skett. 

Styrelsen

Friluftsfrämjandets eget 
Studieförbund
Studiefrämjandet är ett av de större studieför-
bunden i Sverige och bedriver folkbildning i 
form av studiecirklar och kulturaktiviteter.  
Natur och Miljö är Studiefrämjandets speciella 
inriktning. 

Viktiga målgrupper för Studiefrämjandet 
är exempelvis medlemsorganisationer som  
Friluftsfrämjandet, Svenska Jägareförbundet,  
Naturskyddsföreningen, Miljöförbundet,  
Jordens Vänner, Svenska Brukshundsklubben, 
Svenska Ornitologiska föreningen. 

Tel: 023–770 630

Epost:  
falun@studieframjandet.se

Hemsida:  
www.studieframjandet.se/ 

dalarna

Kartor
Friluftsfrämjandet producerar kartor för frilufts-
livet i Gagnef. 

Kartor för vandringsleder, cykelleder och skid- 
och skoterleder finns att köpa på Turistbyrån, 
Floda hemslöjdnoch på vårt kansli. 

Skid- och skoterledskartan gör vi i samverkan 
med bl.a. Gagnefs skoterklubb. 

Priset är 40:-. 

Naturbilder från Idrefjällen

Både på bloggen och i hemsidans Galleri
http://www.kart-bosse.se/idrefjall

allemansrätt och allemansvett
Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla. Du kan njuta av dof-
ter, av fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. 
Men! Du måste vara varsam mot naturen och du måste visa hänsyn mot män-
niskor och djur. 

INTE STÖRA – INTE FÖRSTÖRA
det är huvudregeln i allemansrätten. 






