
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommite 

20090402. 
 

Plats: Idre Polisstation. 

Tid: 18:00 – 20:30 

Närvarande: Lena N, Myrherbert, Arne N, Tomas N, Anders N och Ole O. 

 

1 Mötet öppnades. Lena hälsade välkommen. 

 

2 genomgång protokoll från förra mötet. 

Lena påminde om distribution av ”Fjällsäker”. Fler finns att hämta hos Lena. Bra om vi får ut 

många tidningar, det ger dessutom pengar i kassan. 

Profilering; styrelsen diskuterade kort frågor kring profilering och framtida insatser. 

Profileringen på mjölkpaketen verkar funkat hyfsat bra. 

Färdmedelande: Lena kollar vidare med rådet. Viktigt att få ut information till campingar och 

övernattningsställen om att registrera om gästerna avviker från platsen en period, jfr tillfälle 

med bil som uppfattades som övergiven. 

Pengar: Saldo pr 22/3-09 kr 38618,17,-. Pengarna från Rådet har kommit. 

Informationsfilm: Möjligheterna för att göra en informationsfilm om Fjällsäkerhet finns och 

saken beslutades behandlat inför nästa ansökan om ekonomiska medel. 

Statistik: Lena gick igenom statistik från Rikspolisstyrelsen om Räddningstjänstrapporter. I 

Dalarna har det varit 10 fall av räddning, 10 olycksfall och 10 fall relaterat till fjällräddning. 

T.ex hade Jämtland inte mindre än 65 fall relaterat till fjällräddning. Styrelsen tolkar detta 

som att det är en möjlig trend att antalet fjällräddningsutryckningar minskar, vilket i sin tur 

stöder teorin om att kommittens arbete ger resultat. 

Hemsidan. Jonas jobbar på med den och det är viktigt att vi andra förser honnom med 

material. 

 

3 Nationella snöskoterrådet. 

Myrherbert berättade från det möte han varit på i det nationella snöskoterrådet. Rådet har en 

bred sammansättning och ett brett arbetsområde. Mötet hade varit intressant och bl.a. nämnde 

han en del nyheter som kommit fram som en ny 2-taktsolja, skotern ”Järven”, och om nya 

regler om skoter/4-hjuling/EU-moppe. 

 

4 Kläder. 

Tomas informerade om ettgemensamt förslag för alla kommiteer, Sondering pågår gentemot 

Rådet ang godkänning, finansiering etc. Kommitten ligger lågt i frågan tills det föreligger 

klara signaler uppifrån. Tomas visade en modell av byxa och jacka som kan vara aktuell. 

 

5 Brev från KY-utbildningen i Älvdalen. 

KY önskar ett godord från kommitten för sin utbildning. Lena ber om mer information innan 

vi agerar. 



 

6 Stuga Grötvallsjön. 

Inkommit förslag om en raststuga vid Grötvallsjön. Ole tar med sig frågan in i det pågående 

arebetet med skötselplaner för fjällreservaten. 

 

7 Profileringsdag 

Långfredag är föreslagen profileringsdag vid Idperssätern. Frågan är vem som kan. Anders 

och Lena kan åka som poliser, låner kälke och ved av Länsstyrelsen. 

 

8 Övriga frågor. 

Sponsrade isdubbar. Herbert kollar med försäkringsbolag om dom kan sponsra isdubbar. 

Isdubbar borde finnas på skotrar när dom levereras från producent. 

Arne tog upp problem med brutet räkenskap. Rådet vill att det ska vara så. Arne försöker 

ändra så att det blir som Rådet vill. 

Borttagna ledkryss Fjätervåla. Tomas frågade om bakgrund för att den kryssmarkerade leden 

ner för Fjätervåla söderut är borttagen. Ole förklarade varför; leden är för brant och 

svårforcerad för dagens skidåkare och är mer ett säkerhetsproblem än en säkerhetsåtgärd. 

Kommiteen blev informerad om planerna att ta bort leden i ett tidigt skede. Fjätervåla 

skidanläggning styrkte borttagningen.   

 

 

 

 

Lena Nilsson 

Ordförande     Ole Opseth 

    Sekr. 


