
Fjällresa 2017 – Lufsare 03 
 

1 Juli – Så var det dags, resan som vi planerat för i månader och pratat om i ”lufsar” gänget 
under ett par år nu. Från Konsums parkering som vi så ofta träffats lämnade vi även denna 
morgon redan 7:00 för att i två hyrda minibussar köra upp mot fjällen. Vår trupp bestod av 
ett härligt gäng ungdomar, 6 killar och 4 tjejer plus 4 ledare.  

Vädret var behagligt och varmt under resan som gick mellan våra största sjöar och via Mora 
innan vi hamnade på vår första destination Särna. Vi tog in på Särnas Camping på 
eftermiddagen och vissa av ungdomarna gick ner till Särna sjö för att ta sig ett svalkande 
bad. 

 

 

 



Nästa morgon begav sig vår trupp av mot Fulufjällets Nationalpark och målet var att besöka 
Sveriges högsta vattenfall vid Njupeskär. Vattenfallet som var mycket vackert låg i en ravin 
och fallet mätte hela 125 m! 

 

 



 

 

 

Vi hade dedikerat denna dag till Fulufjället och vi besökte först vattenfallet vid botten av 
ravinen och sedan gick vi en dagstur upp över vattenfallet och lagade mat på stormköken när 
vi kommit upp mot lite mer alpin miljö. Det regnade och blåste tyvärr och det blev inte 
någon direkt mysig lunch men det kom sedan att visa sig att det var resans enda stund när 
regnbyxorna behövde användas. Vi fick höra den mycket ovanliga Jaktfalken skrika i ravinen 
och vi såg ett par fina orkidéer nere i gammelskogen. Efter rundan åt vi glass och besökte 
sedan nationalparkens vackra Naturum där vi bla annat såg en film hur man ska agera vid 
eventuellt björnmöte. 



 

 

 

 

 

 



Efter ytterligare en natt på campingen packade vi ihop och begav oss iväg mot resans 
huvudmål - Grövelsjöfjällen. Vi anlände 9:30 till fjällstationen och vissa i truppen besökte 
stationens ”outdoor” affär för att göra lite kompletteringar till utrustningen, kompletteringar 
som aldrig verkar ta slut.. 

Vi mötte upp Björn Jonsson som var vår inhyrda fjällguide som meddelade att det såg lite för 
blåsigt ut för att kunna göra båtfärd in till Norge som planerat nästkommande dag och 
föreslog att vi skulle gå vår planerade runda motsols istället. Vi beslöt att göra 
detaljplanering under lunchen men innan det var dags för mat ville Björn ta oss ut en bit på 
fjället för att visa oss lite av naturen. Vi fick lära oss mycket nytt om alla lavar som vi sedan 
skulle se vid varenda fotsteg vi tog på den karga fjällmiljön. Vi fick testa te gjort på 
sprängticka och Björn berättade även om renskötseln på fjället och dess traditioner med 
Samerna. Tanken från Björn hade varit att vi skulle få träffa ett par Samer som själva skulle få 
berätta om renskötseln men just denna dag var de upptagna med att märka renkalvar. Björn 
hade även tagit med lite smakprov på renprodukter som vi testade med stor aptit. Efteråt 
frågade Björn vad som smakat bäst och till mångas förvåning var en av favoriterna renhjärta. 

 

 



 

 

Under lunchen inne på fjällstationen gick vi igenom riskanalysen en sista gång och Björn 
pekade ut evakueringszoner kring tänkta lägerplatser och vandringsleder och gav oss även 
GPS koordinaterna till våra tänkta lägerplatser. Björn lånade även ut en GPS så att vi alltid 
skulle kunna veta var vår position var om någon olycka mot all förmodan skulle inträffa. Vi 
hade som tur vad ingen incident under resan men som ledare är det skönt att veta att man 
planerat för det värsta. 

Efter lunch en sista genomgång av packningen, en snabblagning av söndrig vandringskänga 
och några sista inköp i kiosken. Nu, nu väntade det vi alla siktat på, att ta på sig stor-
rycksäcken och vandra ut i vildmarken. Då det skulle blåsa lite extra kommande kväll/natt 
föreslog Björn en alternativ lägerplats där vi förhoppningsvis kunde få lite mer lä och för att 
snabbast komma dit så var det bäst att gå ostigat. Vi startade på leden men vek ganska snart 
av och gick fågelvägen mot målet. 

 



  

 

På vandringen fick vi se våra första renar och hade även turen att se Ljungpipare, Fjällpipare 
och Fjällripa. 



  

 

 



  

Björn följde med oss denna dagsetapp och var även med under kvällen för att ge lite tips 
kring lägret mm och för att gå igenom den sista guidningen kring turen som vi hade framför 
oss. Ungdomarna visade sig dock imponera på vår fjällguide med allt från ruskigt snabb 
vandring till att självständigt sätta igång med tält och matlagning så fort vi anlänt till vår 
första lägerplats. Vi ledare som trots allt varit lite oroliga för hur våra ungdomar skulle tackla 
allt fick nu se hur de växte med uppgiften och kommande dagar var det mer vi ledare som 
undrade hur vi skulle orka med det uppskruvade tempot ☺ 

 
  

 

Det blåste rejält vår första natt på fjället men ingen hade problem med sitt tält då alla spänt 
sina stormlinor etc.  

Nästa dagsetapp gick mot ”Fosksjöarna”. Lite kortare vandring men väldigt blåsig och efter 
att vi slått läger och lagat lunch så var det dags att göra en toppbestigning av 
”Storvätteshogna”, Svealands högsta berg. Rundan tog ett par timmar och men det var 
mödan värt då vi fick otroligt fin utsikt över bergsmassiven. Nära toppen fanns en liten sjö så 
kristallklar att det såg overkligt ut. Ungdomarna konstaterade snabbt att vattnet i denna var 
det godaste de druckit. 



 

 

 



 

 

 



 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Väl nere vid tälten igen blev det letade av renhorn och en liten stunds fiske där vi tog upp ett 
par öringar. 

 

De första dagarna hade nu visat sig vara blåsiga och rätt kalla men solen var synlig den mesta 
av tiden. Det skulle visa sig att mössan fick sitta på större delen av resan men vi lärde oss att 
uppskatta vinden för när den mojna så visade sig knotten ganska så snabbt och blev det 
varmt så blev det även jobbigare att vandra. Summering av vädret blev till slut att vi hade 
kanontur under hela resan. 

 

Nästa dag bar det av mot vår längsta vandring. Först ner på ”Hävlingen” för lunch som vi åt i 
Töfsingdalens nationalpark och sedan vandring upp mot norska gränsen till Grötvallsjön där 
vi slog läger. På rundan gick vi förbi en underbart vacker liten ravin med ett litet vattenfall 
där det även låg kvar lite snö kvar och då blev såklart lite snöbolls krig. 



 

 



 

 

Vi slog läger vid Grötvalssjön ute på kalfjället nära Norges gräns. Tanken var först att vi skulle 
sova här två nätter.  



 

 

 



 

 

 

 

 



Vi fick dock SMS av vår fjällguide att den tänkta båtturen var inställd den tänkta tiden 
(fredag) och vi beslöt oss att gå mot båten (in på norska sidan) följande dag (torsdag). 
Det blev en tur i rask fart för att hinna avgång och vädret svängde till full sol. Riktig svettig 
tur, nu vill vi duscha! 

 

 



 

Det blev en underbar tur på båten i full sol och alla blev nog lite röda om kinderna.  

 

 

 

  



 

  

Tillbaka till fjällstationen där vi la upp planerna för hur vi skulle nyttja vår reservdag på bästa 
tid. Vi beslöt oss åka till Idre för att vandra upp mot Nipfjället och Trollväggen. En lite kortare 
vandring och vi kände att vi kunde kosta på oss lite tyngre packning och provianterade 
ingredienser till tacos. Vilken fest! Ute på kalfjället satt vi alla och bara myste. Efter många 
mål frystorkad mat var det supergott igen att äta riktig mat. 

 

 

 

 

Följande dag packade vi ner fjälltälten en sista gång och åkte tillbaka till Idre. På programmet 
denna dag stod bla att ungdomarna skulle få testa den häftiga ”höghöjdsbanan” upp i Idre 
fjäll. Banan är en vajer-klätter anordning 10 m upp i luften där man får ta sig fram genom 
olika svåra hinder och lyfta sin kroppsvikt ett antal ggr och som avslutning blir det tre 
linbanor. Efter att säkerhetsselen satt på plats blev det genomgång hur allt fungerade och de 
visade att man kan välja en svår bana och en mycket svår bana. Ett par av ungdomarna 
prövade den mycket svåra banan. Framför dem i turordning skulle ett par muskulösa 
tjugoåriga killar ta sig igenom. Även de såg nervösa ut men aktiviteten fick sig säkert en törn 
när våra killar o tjejer stod i kö med foppatofflor ☺ 

 

 

 



 

 

 

  

På hemvägen visade sig det sig att vi skulle köra förbi Vansbro precis när det stora eventet 
Vansbro simningen som ingår i Svenska Klassikern skulle gå av stapeln. Vi stannade till och 



fick se elitgänget simma den 3 km långa sträckan där vinnaren gick in på under halvtimmen 
och faktiskt också slog nytt rekord! 

  

Att ha inhyrda bussar visade sig fungera mycket bra! Stor flexibilitet och mycket skoj under 
resans gång. Det spelades spel och lyssnades på musik där man fick välja olika låtar. I 
”killbilen” blev den mest önskade låten ”Love to Love” med Tina Charles, vem kunde tro 
detta.  ☺ 

 

För att summera resan gick nästan allt enligt planerna och vi hade verkligen roligt varje dag, 
även om det stundtals var jobbiga strapatser i vandringen! Vi ledare fick se ett riktigt duktigt 
gäng ungdomar som självständigt klarade av alla bestyr. Det var aldrig någon klagan på tung 
packning eller liknande och vi hoppas att ungdomarna kan vara  stolta över sin prestation! 

 

Friluftslivet tar inte slut här men som avslutning på Lufsare 03 så kunde vi inte önskat oss en 
bättre avslutning! 

 

/Ledarna Lufsare 03 

 


