Minnesanteckningar från träff mellan
fjällsäkerhetskommittéerna i Norra Dalarna
Tid

Tisdag, 29 maj, 2012, 19:00-21:45

Plats:

Koperativet Dalen, Sörsjön

Närvarande ledamöter:
Ordförande
Sekreterare

Ingemar Sköldner, Sälen
Kristofer Widing, Sälen
Anders Karelius, Sälen
KG Karlsson, Sälen
Rune Antonsson, Sälen
John Halvarsson, Sälen
Börje Holgersson, Sälen
Lena Nilsson, Idre
Hans Rustad, Särna Snöskoterklubb, SOND
Arne Näsvall, Idre
Bengt Sivertsson, Idre
Ole Opeseth, Idre

1§ Mötets öppnande.
Till ordförande valdes Ingemar Sköldner,till sekreterare Kristofer Widing.

2§ Val av justeringsman.
Till justeringsman valdes KG Karlsson och Lena Nilsson.

3§ Dagordning.
Föregående mötes protokoll blir dagens agenda.

4§ Fjällsäkerhetsdagar.
Ingemar Sköldner informerade om Sälens fjällsäkerhetsdag. Program som Erik Gunnarsson gjort
genomfördes. Det var ett 30-tal intresserade ungdomar som hade tur med fint väder. Ledare var Erik
Gunnarsson och Anders Karelius från FSK, William Jonsson och Mattias Persson med lavinhund. Polisen var
också på plats med två skotrar. Lavinhundar, fjällsäkerhetsutrustning och skotrar visades upp. Till nästa år
kommer Sälen anamma isvaksövning.
Lena Nilsson berättade att KY genomfört fjällsäkerhetsdag ovanför Lövåsen. Även deras dag är mycket
uppskattad av deltagarna. Isvaksövning genomförs av skolan.

5§ Skoteråkning/ledeskötsel.
Polisen Särna/Idrehar genomfört ca 300 blås och tagit tre rattfyllerister, bybor. En attitydförändring är på
väg. Trenden går mot att det är nyktert som gäller. Vid rattfylleri återkallas körkortet på ett år och måste
tas om, vilket påverkat attityden. Många fyrhjulingar börjar dyka upp. Ägarna vet ej vilka regler som gäller
för framförande. Det är terrängkörningslagen som gäller. Alla var överens om att det bra om det fanns
fyrhjulingsleder där man kan framföra fordonet lagligt, så att vi slipper ”oreglerad åkning”.
Problem med respektlösa skoterförare i Sälen kvarstår enligt John. Men som tur är inskränker det sig till
ett fåtal gäster. Enligt Lena kanske vi skall informera om var friåkning är tillåten i stället för att tala om
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förbud. Skoteråkare är dåligt informerade om var man får åka. Kristofer Widing informerade om att alla
skoteruthyrare i Sälen har ledkartor som turister får disponera när det hyr. LST kommer inför säsong möta
uthyrare och informera om gällande regler. KG kommer skylta upp inom kommunala reglerområdet om
skoterförbud. En fundering i gruppen var om mer info skall distribueras via telefonappar.

6§ Räddningsarbete/skader.
Ingemar informerade räddningstjänsten i Malung-Sälen vill organisera som i Särna/Idre. Räddningstjänsten
och fjällräddarna skall hjälpas åt med personal och fordon med tillbehör. Alla var överrens om att ”söken”
har minskat.

7§ Tekniska landvinngoar.
Se § 5

8§ Fjällprognosen/vädret.
Naturvårdsverket jobbar med frågan. När det gäller laviner är det den enskildes ansvar. Lavinskyltar är
upplysnings/informationsskyltar som ej medför något ansvar vid ev. olycka.

9§ Fjällsäkerhetsarbete under barmarkstid.
Sommartid är det gäster som går vilse/ går för långt och måste få hjälp av Fjällräddningen. Fotlskador är
också vanliga. Basinformation, karta och kompass räcker långt. Cykling regleras av terrängkörningslagen. I
de flesta naturreservat är det förbjudet med cykling och ridning.

10§ Led Tangåstugan-Björholmsstugan.
Nu finns det en ny bro och leden är omdragen. Leden är i bra skick och håller måttet

11§ Ny nationalkpark norska fulufjället.
Parken är färdig och invigd. När det gäller fjällsäkerhetsarbetet har samarbetet startat.

12§ Byte stålkryss mot träkryss.
Det är ett miljötänk från LST sida. Trä är miljövänligare. Hållbarheten är lika god i krysset men sämre i
trästolpen. Sammanvägt är det samma hållbarhet.

13§ Ved i raststugor.
Ved storlek: Kör ut hela längder för att folk inte skall myselda. Veden ät till för de som är i nöd!
Sur ved: färsk och gammal ved är blandad. Veden körs ut på våren och torkar till vintern. Raststugor är nu
kompletterade med tak som regnskydd.

14§ TV-Patrik Qvicker.
Det blev inget av.
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15§ Övriga frågor.
Hans tog upp frågan om våra gemensamma möten kan ersätt de egna? Många av våra frågor är likartade.
En är att komma ut med information om fjällsäkerhet. Lena Nilsson pratar med om att få finnas på
mjölkförpackningar
Hans tog upp frågan om hur utvecklingen alpin/turåkare ser ut. Bordläggs till nästa möte.
Mötet var överrens om att gemensamma möten skall fortsätta. Lämpligen 2 ggr/år. På förslag sista veckan
i oktober innan bidragsansökan.
Lokalförvaltning. Hans Rustad och Hans Lind jobbar med skoterturism.

16§ Nästa möte.
Tisdag den 30 oktober kl 19:00 Dalen, Sörsjön. Ingemar och Lena tar fram en dagordning.

17§ Mötets avslutande
Ordf. tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Kristofer Widing

KG Karlsson
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Lena Nilsson

