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Ro g e n,  h ä R j e da l e n.  Idag vaknade jag av två renar som 
stod utanför tältet och grymtade. Paddlingen var fin med två lite 
längre lyft mellan småsjöar. Sol och en lunchskur. Vi fiskade upp 
några abborrar som vi åt till middag med färskpotatis och örtsmör. 
Mums! Har aldrig sett så mycket varglav som på de gamla, krokiga 
tallarna här. Och ibland erbjuder de en sån här trevlig läsfåtölj 
i lägret. Snart ska vi upp på ett litet fjäll och ha fredagsmys med 
utsikt. Tror det finns chips!
TexT Och fOTO: AlmA bågefAlk
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innehåll

är du säker?
J a g s a t t i  p e r s o n a l ru m m e t och hörde min 
lärarkollega klaga på att hon behövde skriva en 
riskbedömning inför en skolutflykt. Rektorn sva-
rade med att det är ju självklart att vi alltid måste 
bedöma vilka risker som finns med att ta ut elev-
erna på en utflykt, och att skriva en riskbedöm-
ning handlar ju bara om att skriva ner det som vi 
av självklarhet måste tänka igenom. att gå som 
ensam vuxen med en grupp sexåringar kanske 
funkar på en promenadstig men att gå över en 
starkt trafikerad väg med samma grupp gör just 
den utflykten till en dålig idé. 

att bedöma risker är även en nödvändighet 
inför en färd. oavsett om riskerna är vilda forsar, 
laviner, skarpa verktyg, rovdjur, konflikter i grup-
pen eller hårt väder behöver vi försöka förutse 
dem och se till att ha medel för att hantera dem. 
det kan handla om utrustning som lavinsonder, 
reservsystem som extra karta eller kompass, att 
lämna ut sin färdväg och ankomsttid. oavsett 
dessa prylar och reservsystem behövs också det 
viktigaste av allt: kunskap. genom vår kunskap 
förbättras förutsättningarna att behålla ett lugn 
och trygghet i oss själva och samtidigt lösa de si-
tuationer vi ställs inför. 

Vi kan nog alla vara överens om att det är 
tämligen riskfritt att sitta på en strand vid en läge-
reld och titta på hur den nedgående solen färgar 

himlen i ett färgspektrum vi inte trodde var möj-
ligt. detta blir såklart inte mer riskfyllt för att vi 
råkar befinna oss tre dagspaddlingar från närmsta 
telefon, men konsekvenserna vid en olycka kan bli 
så mycket större när ambulanser och sjukhus är 
långt borta. det är inte för att risken i sig är större 
ute på färd som säkerhet blir ett viktigt ämne inför 
en tur, utan för att tiden man måste klara sig själv 
är längre ju längre ut i vildmarken man kommer. 
att ha kunskap om hur man ska lösa situationer 
eller hantera tiden innan man kan få yttre hjälp 
kan vara avgörande i en krissituation på färden. 

I det här numret av Väglöst har vi satt extra 
fokus på säkerheten. Vi bjuder dig på en artikel 
om första hjälpen och tips hur du kan tänka när 
du väljer din sjukvårdsutrustning. På sidan här 
bredvid beskriver lovisa hur kamraträddning med 
kajak kan gå till och längre bak i tidningen får du 
lära dig att koka egen salva, som kan vara bra att 
ha med på turen. I färdreportaget berättar Katin-
ka om ett äventyr på Ivalojoki och du får också ta 
del av minnet från en färd som kunde slutat riktigt 
illa. För säkerhets skull (och för dina medresenä-
rers skull på tåget hem) har vi också ett uppslag 
med tips om hur du håller dig fräsch på färden. 

TexT: Axel löfsved

Väglöst #11

Framsida
Katinka och jonas arbetar 
med lina och paddel för att få 
kanoten säkert genom en av 
Ivalojokis många forsar. läs 
mer om långfärden i norra 
Finland på sidan 6.
Foto: alma Bågefalk

Det här är Väglöst
Tidningens mål är att 
inspirera till ett friluftsliv i 
samklang med naturen och till 
debatt kring hur människan 
förhåller sig till sin omvärld. 
Vi vill lyfta det fantastiska 
med den allt mer sällsynta 
långfärden och det viktiga i 
att kunna leva ett rikt liv med 
enkla medel. Vår förhoppning 
är också att skapa nätverk 
mellan personer som tillsam-
mans vill ge sig ut på färd 
mot en bättre värld.

Redaktion
lisa Behrenfeldt (ansvarig 
utgivare), lovisa larsson, 
alma Bågefalk, Katinka 
johansson och axel löfsved.

Dela med dig!
Vi vet att ni är många i 
läsekretsen som gjort eller 
planerar tänkvärda, spän-
nande, lärorika och roliga 
färder och andra projekt. Vi 
vill höra om dem! 
om du har text, illustrationer 
eller bilder som du tycker 
borde publiceras i Väglöst, 
eller om du känner till något 
vi borde skriva om så hör av 
dig till oss:
redaktionen@vaglost.se.
eller skriv ett vanligt brev,
se adress på baksidan.
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a t t vä lta m e d e n havskajak är inte det lättaste. 
Tvärtemot vad många tror, så sker de flesta plurr-
ningar vid i och urstigning. att fastna i kajaken 
är också sällsynt, de flesta av dagens modeller har 
såpass stora sittbrunnar att du snarare får kämpa 
för att sitta kvar om olyckan är framme. Med god 
koll på väderprognosen, gott sällskap och kun-
skap är kajakturen en trygg och trevlig upplevelse. 
Tryggheten växer då vi lär känna våra egna grän-
ser såväl som kajakens. ett roligt sätt att utforska 
detta är ”kajak-cirkus”. Testa att stå i sittbrunnen, 
klättra fram och gnugga nos med förstäven och 
tillbaka, sitta på akterdäck och paddla eller ta dig 
fram utan paddel. ett och annat bad lär det bli och 
många skratt! Men hur kommer en upp igen då?

1. en kamraträddning med 
kajak skiljer sig inte stort från 
en kamrat räddning med öppen 
kanot. den badande håller ord-
ning på sin kajak och paddel. 
helst kajaken om en tvingas 
välja, det är vanligare att det 
finns extrapaddlar i gruppen än 
extra kajaker. denne kan dunka 
på skrovet och ropa för att på-
kalla uppmärksamhet.
2. den räddande lägger sig som 
ett T så att hen har fatt i den ba-
dandes förstäv.
3. den badande klänger sig fast i 
den räddandes förstäv och håller 
koll på paddlarna. här kan räd-
daren lättare hålla koll på bad-
aren.
4. Räddaren häver upp den ba-
dandes kajak i knäet, först på 
högkant därefter upp och ner. 
Till främre kanten på sittbrun-
nen brukar räcka för att få ut 
vattnet. 
5. därefter ner med den tömda 
kajaken och lägg den skavföt-
ters! Räddaren kan nu hänga 

med hela kroppsvikten över fördäck medan den 
badande klättrar tillbaka i sin kajak.
6. Snabbaste sättet att ta sig upp är med så kallad 
”häl-krok” (fr. eng. heel hook). den badande 
lägger sig parallelt med kajakens akterdäck, hu-
vudet akterut. Trär i benet närmast kajaken så 
att hen har stöd mot insidan av sittbrunnen med 
hälen. håller tag i räddarens däckslina på akter-
däck. Rullar sedan upp, genom att kraftigt trycka 
ifrån med hälen. lyckas det hamnar den badande 
på mage uppe på akterdäck och kan därifrån glida 
ner i sittbrunnen och vända sig rätt.
7. om det är kallt i vattnet kan den räddande lägga 
sig parallellt med den badandes kajak, hänga över 
fördäck och låta den badande klättra upp och 
ligga på räddarens akterdäck medan hen arbetar 
med att tömma kajaken.

TexT Och bIld: lOvIsA lArsssOn

Magnus Bjelkefelt
Magnus arbetar som grafisk 
formgivare och korsordskonstruk-
tör. hemma på gården i Skåne 
odlar han grönsaker och bygger 
mojänger av cykelskrot. Sina bästa 
färder gör han varma sommar-
dagar till fots i markerna kring 
sommarhuset på Vikbolandet. 
Magnus har gjort Väglösts nya 
formgivning och även layoutat 
detta nummer.

Ida K jellholm
Idas bästa barndomsminnen är 
från de gånger då hennes morfar 
tog med henne ut i skogen för 
att titta på växter och leta svamp. 
Växter har enligt Ida läkande 
förmågor, på många olika plan, 
och hon älskar att upptäcka 
deras egenskaper tillsammans 
med andra. För två år sedan 
startade hon kursen ”läkeväx-
ter – det naturliga apoteket” på 
hola folkhögskola. I det här 
numret av Väglöst berättar hon 
om att koka egna salvor.

med kajak
Medarbetare

kamraträddning

väglöst #11 sommar 2018 5



     Genom Finlands
ödemarker

Färdreportage



     Genom Finlands
ödemarker

när längtan ut blir större än de hinder 
som håller en hemma. när drömmar 
och tankar blir till handlingar. Då finns 
äventyret där, inom räckhåll. När sedan 
färden kantas av långa lyft, blött väder, 
svårframkomlig terräng och brist på mat, 
då är en ändå mitt i äventyret, lever i 
nuet och ångrar ingenting.
TexT: kATInkA JOhAnssOn
fOTO: AlmA bågefAlk

F
ebruari. jag längtar ut. Ur ett större perspektiv så kan jag 
inte förklara varför, det är mest en känsla. jag vill vara nära 
naturen, jag vill känna att jag är en del av den och inte stän-
digt skiljas ifrån den av materiella ting, sociala normer och 

måsten. längtan är stark. det räcker inte med en skogspromenad för 
att stilla den, det räcker inte med en veckas lång vandring eller ens två.

maj: förberedelser
Blädderblocket är fullt. Vi har spenderat en förmiddag med att tala 
säkerhet. Vi har gått igenom olika scenarier och gjort en riskanalys för 
hela färden. Kunskapen i gruppen är stor men vi ska vara ute länge, 
vilket i sig ökar risken för att någonting ska hända. och om någonting 
händer kommer vi att vara ganska ensamma. Vi är osäkra på mobil-
täckningens utbredning och kvalitet i området och har till slut bestämt 
oss för att ta med en satellittelefon. Som den mest sjukvårdskunniga i 
gruppen ska jag sätta ihop ett gediget första hjälpen-kit och innan det 
är dags för avfärd ska vi också öva kamraträddning i kallt vatten. Vi 
håller på med matförberedelser, steker, förväller och torkar, sorterar 
och packar. all mat som kan torkas ska torkas. Varje droppe vatten är 
extra vikt och vi kommer ändå att ha mycket att bära för sex veckor, 
sju personer och en finsk lapphund i vildmarken. Köket som vi förbe-
reder i ser ut som en hel liten välsorterad lanthandel.

13 juni: vid vägs ände och in i vildmarken
Skuggorna från fjällbjörkarna bildade ett vackert mönster på tältdu-
ken i natt. det råder midnattsol och jag låg vaken och kände en sådan 
tacksamhet över att få vara här, över möjligheten att få vara med om 
den här upplevelsen, i det här äventyret. Öster om oss sträcker ett 
stort stycke vildmark ut sig och öster är dit vi ska. det är mitt i juni, 

Lunchpaus på en av Ivalojokis många 
fina strandkanter.
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men att, trots värmen, kalla det sommar skulle kännas felaktigt. Fjäll-
björkarna har knappt slagit ut och bladen är inte mycket större än 
musöron. Bara för ett par veckor sedan var marken helt täckt av snö 
och älven som vi ska paddla var ännu inte isfri. Men vi har lyckats 
pricka in en bra dag att starta på. Igår blev de sista av oss avsläppta i 
Kalmankaltio och idag har vi börjat vår vandring. Vi har burit kanoter 
och säckar, det är tungt men stämningen är på topp. Redan knappt 
100 meter från vägen möttes vi av ett stort vattenfyllt dike kantat 
av översvämmade halvgräs, tåg och andra vattenälskande växter som 
knappt hunnit börja grönska. Men med fyra kanoter var det inga pro-
blem att ta sig över och några av oss passade på att bada i det sval-
kande vattnet. det är ganska besvärlig terräng vi ska ta oss över innan 

vi kan börja paddla så det faktum att väder och humör är med oss 
betyder mycket. Sträckan går mellan blöt myrmark, rished, fjäll och 
fjällbjörkskog. enkel väg är det cirka sex kilometer till Ivalojokis källa, 
fågelvägen, men med den packning vi har med oss måste vi gå mellan 
tre och fyra vändor var. För varje delsträcka skickar vi ut en förtrupp 
utan packning som får orientera fram den smartaste vägen att bära på 
och för att helt enkelt hitta vägen fram. Kompasserna har vi fått rikta 
om en aning eftersom vi befinner oss så långt norrut att det magnetis-
ka norr inte längre stämmer överens med det geografiska. Förtruppen 
snitslar sedan sträckan så att mårkan ska gå så smidigt som möjligt. 
det är roligt men svårt att orientera i väglöst land och det är en sådan 
tillfredsställelse när terrängen bekräftar det kartan visar så att en med 
bestämdhet kan säga var en är.

18 juni: källan
Sista mårkningsdagen blev tung. Vädret vände någon gång mitt på 
dagen och solskenet byttes ut mot ihållande regn som sipprar in över-
allt. det regnar fortfarande, men nu ligger vi alla nedkrupna i våra 
sovsäckar. Mina kläder är blöta och jag är trött efter dagens ansträng-
ning med fyra vändor packning. Sista vändan med kanot körde vi på 

Kompasskurs mot Ivalojokis källa 
någonstans på den långa mårkan över 
fjället. vi var inte alltid överens om 
riktningen. foto: mattias Pettersson.
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nästan utan att vila eftersom vilan inte var värd ansträngningen att 
lägga ner och ta upp kanoten. I och med det nya vädret med gråmulen 
himmel är det svårt, rent av omöjligt, att bedöma vilken tid på dygnet 
det är, men det var troligen sovdags för längesedan. Innan jag lade mig 
kände jag på bomullsduken några gånger för att försäkra mig om att 
det inte börjat regna in i tältet. duken var inte helt torr men vattnet 
verkar i alla fall hålla sig på utsidan. Samtidigt som dagen varit tung 
är känslan av att vara framme vid källan väldigt tillfredsställande. Vi 
orienterade rakt på de två små sjöarna där vi ska börja paddla och den 
långa mårkan är över. lovisa höjde också dagens upplevelser med 
råge, när hon bjöd på fältugnsbakade chokladbiskvier till efterrätt.

22 juni: Att paddla en okänd älv
nu har vi färdats på vatten i några dagar. Ibland glider vi fram över 
vattentäckta kabbeleksängar, eller i meandrande fåror längs parklika 
fjällbjörkslandskap. Vi har sett älg och räv, björnspår, resterna från 
döda renar och en del sjöfågel. några platser känns overkligt tillrät-
talagda och välkomnande. Men allra oftast är det smalt, grunt och 
besvärligt. jokken delar på sig i små bäckar med grunda stenar som 
hindrar vår väg. Vi linar kanoterna genom täta videsnår timme ut och 

timme in, och vi vadar med det kalla vattnet ibland upp till låren. Sten-
arna är vassa och lämnar djupa spår i kanoterna när vi misslyckas. då 
och då får vi helt ge upp vattenvägen och måste åter lyfta upp all pack-
ning och bitvis mårka igenom den svårframkomliga terrängen. det är 
tufft arbete och vädret bjuder på snöblandat regn, men jag älskar hur 
situationen kräver min fulla uppmärksamhet, hur jag helt får släppa 
tanken på det kalla och blöta och bara jobba på, bara vara här och 
nu. livet där hemma är helt som bortblåst och närvaron i naturen 
fullständig. Vid lunchtid gör vi stora eldar så att vi kan värma oss och 
faktiskt lyckas vi oftast få det mesta torrt, i alla fall de gånger vi finner 
tallved och slipper hållas med gamla döda enebuskar. att göra läger 
börjar gå på rutin, några spänner upp tarpar och tält medan de andra 
ordnar med ved, eldstad och mat.

efter några dagars ihållande regn steg 
vattnet i älven. Här paddlar Johan och 
lovisa ovan strandlinjen.
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25 juni: vilodag och matfunderingar
I planeringsfasen tänkte vi oss ungefär en vilodag i veckan och någon 
extra vid behov. Vi beräknade att vi skulle ta oss ungefär en mil om 
dagen och vi tänkte att det skulle ge oss ganska generöst med tid. nu 
efter 12 dagars färdande är vi redan inne på vår tredje vilodag och den 
besvärliga terrängen har gjort att vi inte tillryggalagt så lång sträcka. 
en del dagar tar vi oss bara några kilometer framåt, trots ihärdigt 
arbete, och vilodagarna är välbehövliga. då sover vi länge, inte bara 
i tältet och under tarparna utan även vid trefoten, när vi tagit oss dit 
för att laga eller äta mat. Tröttheten till trots har vi infört träning i 
lägret och för varje dag vi varit ute ska vi göra lika många situps och 
armhävningar. Förutom det gör vi också annat roligt tillsammans. Vi 
spelar spel, täljer, ljuger ihop roliga historier, lovisa spelar gitarr och 
vi sjunger. Vi utforskar också omgivningarna, fiskar och tvättar kläder. 
En nyfiken gädda nappade nästan på min turkosa t-shirt idag. Jag 
undrar vad gäddor har för färgseende egentligen. Men vårt långsam-
ma färdande har börjat göra mig lite orolig. Vi har långt kvar innan 
det finns möjlighet att proviantera och de matpåsar med fullständiga 
måltider som vi förberett är beräknade att räcka i 20 dagar, inte mer.

28 juni: forsen tar dig
”det är nu det händer”, tänker jag. ”nu händer det där som inte får 

hända.” Inför färden har jag varit rädd. Rädd för att inte kunna ma-
növrera kanoten, rädd för att välta och dras med i det kalla vattnet. 
Forspaddling är nytt för mig och nu är kanoten på väg rakt mot en 
stor flack sten, mitt i forsen och vi ser ingen utväg. Några minuter 
tidigare har vi tagit beslutet att paddla forsen trots att vi inte läst av 
hela. Både jag och jonas blir något överrumplade av situationen och 
ingen av oss tar kommandot. Kanoten far upp och fastnar, mitt på 
stenen och stora mängder vatten pressas mot oss. Vi kommer inte 
loss. jonas måste hoppa ur och upp på stenen för att kanoten inte 
ska ta för stor skada, men strömmen är stark. den drar i väg kanoten 
med aktern först och jonas blir kvar på stenen. ”Se upp för stenarna”, 
ropar han. Paniken får stå åt sidan och jag hittar fokus, lyckas parera 
några av stenstötningarna med paddeln och styr sedan undan de sista 
stenarna innan forsen tar slut. Väl nere på lugnare vatten tar jag mig, 
med lite uppmuntran från alma, till andra sidan älven genom att färja 
över kanoten. jag känner att jag har lyckats lära mig en hel del om 
forspaddling på bara några dagar. johan och lovisa som väntat ned-
ströms har plockat fram kastlinan och räddar jonas i land.

5 juli: Vackert landskap och potatis- och purjolöksoppa
Vi har kommit in i ett område som är så vackert att det känns som att 
hela landskapet strålar. att det vackra vädret återkommit gör säkert inte 

Två bröd i veckan bakade vi i fältugnen. 
Johan matar på med glöd för att få en 
jämn bakning.

när jokken delade sig i smala grunda 
bäckar ”linade” vi kanoterna så gott vi 
kunde genom videsnåren för vad hjälper 
väl det att hänga läpp?
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upplevelsen mindre magisk 
och nu står allting i grönska. 
älven kantas av höga bran-
ter omväxlat med stenhällar 
och strandängar där man kan 
finna alla tänkbara fjällväxter. 
högt ovanför breder vackra 
tallhedar ut sig och det ligger 
ett slags skimmer över allting. 
älven har breddat sig rejält 
men vi tampas tidvis fortfa-
rande med grunt vatten och 
vassa stenar som sätter sin 
prägel på kanoterna. Fors är 
mer regel än undantag i den 
här älven. det riktigt spritter 

av liv runt omkring oss men samtidigt råder en vag osämja i gruppen. 
Till vårt försvar är vi både trötta och har börjat ransonera maten. Som 
om inte det vore nog så har gruppen också genomlidit en tvättäkta 
maginfluensa. Johan och Mattis som klarat sig undan, tvättar paddlar 
och desinficerar matlagningsredskap med både eld och täljning i ren 
paranoia. Vi skapar nu maträtter av den torkade maten som egentligen 
var tänkt att användas efter samhället Ivalo, där vi ska proviantera. 
den enda rätten som vi har samtliga ingredienser till är potatis- och 
purjolöksoppa så den har vi bokstavligen fått tugga många gånger.

11 juli: samhället
Igår eftermiddag när vi hade fikapaus låg vi dockade tillsammans alla 
kanoter med benen kors och tvärs över relingarna och gled inåt Ivalo. 
De senaste dagarnas paddling med högt flöde i älven och fint väder 
har gjort att vi kommit ikapp lite i tidsplanen och nu har vi slagit läger 

på en liten camping i Ivalos utkant. Igår kväll frossade vi i mat och 
dryck på restaurangen. johan beställde till och med in och åt upp 
två skrovmål med hamburgare och pommes frites. Potatispurjoperio-
den har kommit till sitt slut och det finns både glass och jordgubbar 
till förfogande. Imorgon ska vi proviantera inför de sista veckornas 
paddling, samt ta beslut om rutt över Inarijärvi. Vi har nog alla, mer 
eller mindre brydda, kommit fram till att vårt mål att nå Ishavet inte 
kommer att uppfyllas.

21 juli: Lyxmat och glasspaddling
att överge sitt mål kan kännas som ett nederlag även om det egent-
ligen inte varit en stor sak för någon i vår grupp. Men resultatet, hur 
som helst, att få paddla på i lagom takt oavsett väder, att utan att 
känna stress kunna ta vilodag på grund av blåst eller på grund av att 
ett ställe bara är vackert och trevligt att vara på, det är inte så dumt. 
det har resulterat i möjligheter som att paddla på spegelblankt vatten 
i midnattsolens sken, att stanna på en ö och bada och sola i flera 
timmar och att en hel eftermiddag med tråkigt väder ligga i tältet och 
spela spel och äta snacks. Inarijärvis skärgård är vacker och vi lever 
verkligen lyxliv för tillfället. Maten har också varit  ett uppsving efter 
provianteringen i Ivalo. här om dagen stod till exempel nypotatis med 
vitlökssmör och stekt öring, som Torbjörn fiskat upp, på menyn och 
ett par dagar efter att vi lämnade Ivalo bjöd jonas på chokladglass 
som han förvarat i sin termos – och den var fortfarande nästan fryst.

26 juli: Tillbaka
Stilla samtal vid elden i natt, den sista natten. jag längtar redan ut igen. 
jag vill inte att det ska vara över, men blinningarna och bromsen som 
smaskat på oss det senaste dygnet kanske försöker säga mig något. 
att vi haft en fantastisk sommar med förvånansvärt lite blodsugare i 
luften, att det kanske är precis rätt tid att avsluta.   

Efter ett par dagar bland täta videsnår  
breddade sig älven och vi kunde paddla ett 
par kilometer på spegelblankt vatten innan 
nästa fors tog vid. foto: Jonas sjöblom.

Mårka
Kommer från samiskans 
”muorke” som betecknar land 
mellan två vatten eller längs 
med en fors, där en går till fots 
och drar eller bär kanoten. i 
stil med ”portage” som är den 
engelska benämningen så har 
mårka börjat användas även 
som ett verb, och syftar då till 
själva dragandet eller bärandet.

Färja
att färja kanoten innebär att 
vinkelställa den mot ström-
men eller vinden så att 
förflyttning sker i sidled.

Planerad sträcka: 
ivalojoki–inarijärvi–
munkelva och ut 
i fjorden neiden 
i ishavet: 45 mil.
Paddlad sträcka 
(blå linjen): 
ivalojoki–inarijärvi 
och nitsijärvi: 
30 mil.
dagar ute: 45 

Fakta
ivalo

rovaniemi

inari
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Om en har otur kan nästan vad som 
helst hända. men en kan i alla fall göra 
sitt bästa för att minska risken för en 
olycka. Och vara förberedd om det ändå 
händer. Här finns bara plats för några 
få tips. Ta det som en påminnelse om att 
lära dig mer om allt som du behöver få 
bättre koll på. 
TexT: lIsA behrenfeldT Och kATInkA JOhAnssOn
bIld: lIsA behrenfeldT

Innan färden
1. Riskanalysera: Vad kan hända? Skriv en lista med alla möjliga risker. 
Tänk på vilken miljö ni ska vistas i, vilka aktiviteter ni ska utföra, hur 
länge ni ska vara borta, hur långt bort från civilisationen ni ska och 
om du är ensam eller vilka andra personer som är med i gruppen.
2. gradera: hur allvarlig och hur sannolik är risken? Rita ut alla lis-
tade risker på skalan. om många situationer hamnar i det övre högra 
hörnet är färden för svår! 
3. Åtgärda: gå igenom alla riskerna och gör en åtgärdsplan: hur und-
viker ni att de inträffar? och vad gör ni om det ändå händer?
4. Värdera: gradera alla risker igen utifrån sannolikhet och konse-
kvens efter att åtgärdsplanen är utförd. Sannolikhet × konsekvens = 
risk. Ingen av riskerna bör ha ett värde över 10, då är risken för hög.
5. Bedöm: är det smart att genomföra färden så som ni tänkt?
glöm inte bort gruppen i riskanalysen. hur förhåller vi oss till varan-
dra? Vilken kunskap finns? Hur tar ni beslut i olika situationer? (T.ex: 
ni står vid ett vad och är oense om ifall ni ska passera här eller inte.)

När du hamnat helt fel
Stoppregeln: Stanna. Tänk. orientera. Planera.
Tips 1: gå ner på knä. då kan du inte göra ”ska bara”-grejer (som att 
bara gå och kolla hur det ser ut lite längre fram…) samtidigt.
Tips 2: ät upp ”nödchokladen” innan du börjar tänka. (ett snacks 
som alltid är med och bara får ätas för att få upp blodsockret i en 
nödsituation.)

Bli hittad!
Tre av något är en nödsignal. För att synas från luften kan en till ex-
empel tända tre eldar placerade i en triangel. eller för att höras ha med 
en visselpipa och blåsa tre signaler i stöten.

Här är jag!
Smart att ta med för att kunna signalera till en helikopter är en reflex-
väst att vifta med, en ljusstav att snurra med, en pannlampa som kan 
sättas på blinkning eller slå gnistor med tändstålet. använd det du har! 

Viktigt vindskydd
ha alltid yttertältet löst och tillgängligt och sätt upp det när du ska 
hantera en skada eller ta paus. det gör stor skillnad att komma bort 
från vinden!

Före första 
hjälpen

nödchokladen.

Signalera till helikoptern.Tabell över riskbedömning.
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Brutna ben
När något är stukat eller brutet vill du fixera det så bra som möjligt. 
Smärtan är mycket mindre när skadan hålls stilla. ”Buddysplint” be-
tyder att det skadade fingret får stöd av det bredvid. Tejpa ihop två 
fingrar med en liggunderlagsbit mellan. Du kan också tejpa ihop ett 
skadat ben med det andra benet. ett tips är att ta med ”Samsplint” i 
första hjälpen kitet. det är en lätt och böjbar platta som kan klippas 
till och formas för att stabilisera till exempel en skadad handled.

Gå en kurs
Det finns flera olika företag som 
ordnar kurser som är specialgjorda 
för just friluftsliv.

välj ditt första 
hjälpen-kit med omsorg
ett vanligt misstag när en ska ut 
och frilufta är att ta med sig ett 
första hjälpen-kit som är köpt fär-
digt, ihopsatt av någon annan och 
som slentrianmässigt får följa med 

på färd efter färd. det är viktigt att du innan du ger dig ut går igenom 
kitet, byter ut och kompletter med de saker som du verkligen behöver. 
om du är ansvarig för mer än dig själv, ha i åtanke inte bara vilken 
typ av tur eller aktivitet ni ska ut på utan också vilka som ska med 
och vad de har för specifika behov. Finns det exempelvis någon som 
ofta drabbas av skoskav, infektioner eller som har besvär med allergi?  
Kommer det finnas risk för bränn eller köldskador, kommer ni att 
handskas med kniv eller andra vassa föremål? Vad kan ni göra för att 
förebygga? Utgå från er riskbedömning. några saker som alltid är bra 
att ha med sig om en ska vara ute några dagar är:

 • elastisk linda till vrickningar, stabilisering, samt för att stoppa akut 
blödning

 • förbandsmaterial (välj gärna material som kan anpassas efter 
sårets storlek)

 • kirurgtejp eller stripps för att tejpa ihop djupa skärsår
 • skavsårsplåster (ett bra sätt att avlasta en blåsa är att klippa ett 

lagom stort hål i en bit liggunderlag och tejpa fast den) 
 • sårspruta och eller rena kompresser att tvätta sår med
 • pincett för att dra ut stickor, fästingar och liknande
 • sax för att klippa till lagom stora förband, samt för att kunna 

klippa upp kläder
 • stoppande tabletter, vid kraftig eller långvarig diarre
 • vätskeersättning.  

Boktips
vildmarksmedicin: 
Första hjälpen och 
sjukvård på tur och 
expedition (olivia 
Kiwanuka). mycket 
informativ bok om 
första hjälpen, an-
passad till friluftsliv.

Vem är ansvarig 
för en olycka? 
e t t Fa l l s o m g i c K så långt som till rättegång var olyckan i Ånnsjön 
utanför Åre 2015. lägrets ledare dömdes där som skyldig för olyckan. 
Åklagarens syfte med rättegången var framför allt att visa hur otroligt 
viktigt det är att göra en riskbedömning och att agera utifrån den.

Det var konfirmationsläger och gruppen hade åkt upp till Jämtland. 
Temat på läget var multisport och på eftermiddagen den 15 juni gav sig 
20 konfirmander ut för att ha kanot orientering. Det var en tävling och de 
kontroller som var längst bort gav flest poäng. Vädret var omväxlande med 
sol, hagel, snö och regn. Under eftermiddag blåste det upp på sjön och 
vinden uppskattades till 12 m/s. Vattentemperaturen var under 10 grader. 

deltagarna var oerfarna, det var ingen ordentlig säkerhetsgenom-
gång och det fanns ingen som snabbt kunde komma till undsättning. 
Några deltagare hade fått flytvästar som inte var anpassade efter vikten. 
det fanns ”hjälpledare” men även de var med och tävlade så de hade inte 
som specifik uppgift att hålla koll på ungdomarna. 

Två av kanoterna kantrade. den ena var cirka 20 meter från land och 
de två personerna som hamnade i vattnet kunde ta sig upp utan hjälp. I 
den andra kanoten var de tre ungdomarna som hamnade i vattnet cirka 
400 meter ut från land. Två av dem stannade vid kanoten och en försökte 
simma mot land. det gjordes försök med att undsätta ungdomarna, men 
man misslyckades. Till slut hittade räddningstjänst och fjällräddare alla tre 
men då kraftigt nedkylda, den som var mest illa däran hade legat i vattnet 
i två timmar och hade en kroppstemperatur på 14,5 grader. de hade blivit 
kvar i det kalla vattnet så länge att det var risk för deras liv, de överlevde 
men fick bestående men. 

det rättegången gjorde klart var hos vem ansvaret ligger. Syftet var 
inte att stoppa grupper från att ge sig ut i naturen, det var att få ledare att 
tänka över situationen. 

Från domen: ”även om lägerledaren vidtagit vissa säkerhetsåtgärder, 
såsom att planera sträckan utmed strandremsan samt att kontrollera vä-
derförhållandena på en vädertjänst, så får säkerhetsåtgärderna anses vara 
så bristfälliga, utifrån de rådande temperatur- och väderförhållandena, att 
genomförandet av kanotaktiviteten innefattar ett otillåtet risktagande.”

ledaren döms för vållande av kroppsskada på grund av oaktsamhet. 
domen landar i att aktiviteten inte skulle genomförts utan att deltagarna 
använt våt- eller torrdräkt, fått en säkerhetsgenomgång och det funnits 
en följebåt. 

Som ledare för en grupp handlar det om att göra en riskbedöming. I 
det här fallet: är det kallt i vattnet? hur nära land är vi? är vi tillräckligt 
många för att kunna hålla ihop gruppen? är deltagarna erfarna och kan 
ta vara på sig själva? Finns det passager som vi bör hålla extra uppsikt på? 
Finns det vattenpackad utrustning (med både ombyte och telefon för att 
larma) om någon välter? Vet någon om att vi är ute och var vi ska? 

Ta ut mindre gruppen som är lättare att hålla ihop. gör en katamaran 
av kanoterna som gör dem stadigare. och om det blåser för mycket eller 
är för kallt, hitta på något annat. ha en plan B.  

TexT: emmA bJörk

nödchokladen.

Signalera till helikoptern.
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rent 
vatten

E
n familj sothönor simmar runt i vassen, rådjuren kommer 
ned och dricker vid stranden, och älgen rör sig också runt 
sjön. En flock änder flyger in och landar ute på vattnet. Hur 
påverkar det dig och din kåsa friskt, klart vatten? har du 

otur har sothönorna salmonella, en tidigare vandrare kan ha haft med 
sig rotavirus till sjön. Frågan du bör ställa dig är alltså: bör jag rena 
vattnet, och i så fall hur?

I grunden kan man lugnt säga att det mesta vatten i svensk vild-
mark går att dricka. Men det är lite som att köra motorcykel utan 
hjälm, eller bil utan säkerhetsbälte: för det mesta är man inte inblan-
dad i en olycka. Nu är de flesta fall av magsjuka mindre allvarliga än 
en motorcykelolycka, men de är troligtvis mycket vanligare. och vem 
vill ha diarré på fjällturen?

I grunden finns det tre typer av patogena (skadliga) mikroor-
ganismer vi kan stöta på i vatten: parasiter, bakterier och virus. alla 
dessa förekommer i ”vilt” vatten.  Bakterier sprids när folk eller djur 
skiter alltför nära vatten, eller med fåglar. Parasiter som Cryptospo-
ridium sprids av människa eller tamdjur. Virus är främst ett problem 
när människor ”skitat ned” vattnet.  långt bort i vildmarken är risken 
mindre, men även där kan det ligga ett renkadaver några hundra meter 
uppströms.  

Vatten! Känslan av att sitta på en sten 
bredvid en iskall fjällbäck med en kåsa 
vatten så kallt att det nästan gör ont att 
dricka det. Eller en paus med kanoten 
på en sjö, höstklara färger på stränderna 
och skopa upp vatten i kåsan. Men 
du är inte ensam vid sjön, och vad som 
gömmer sig uppströms i fjällbäcken vet 
du ärligt talat ganska lite om. 
TexT Och fOTO: Per leIJOnhufvud



rent 
vatten

När man skall rena vatten finns det tre typer av tekniker: kokning, 
filter och kemiska metoder.

kokning
olika mikroorganismer är olika känsliga för höga temperaturer, redan 
när temperaturen överstiger 55°C dör de mest känsliga bakterierna, 
och man kan därmed lugnt anta att då vattnet stormkokar i hela 
grytan är man säker. Vill man ha en god marginal kan man låta det 
koka i någon minut.

För- och nackdelar: det tar tid, det går åt bränsle och man missar 
möjligheten att dricka kallt, friskt vatten direkt när man hittar det. 
Fördelen är dock att det är den säkraste metoden.

filter
Det finns ett stort antal filter på marknaden, där de bästa klarar av 
alla skadliga mikroorganismer. Om du köper ett filter bör du kon-
trollera vad det renar bort. Inte alla filter är likvärdiga och de har alla 
olika egenskaper. Om det finns alger, lera eller liknande i vattnet kan 
många filter snabbt sättas igen. Då bör du förfiltrera, enklast genom 
några lager tättvävt tyg innan du renar med ditt filter (alternativet kan 

vara att rengöra ditt filter för varje liter vatten du renar!).
För- och nackdelar: Ett filter är relativt dyrt i inköp, men ett bra 

filter, rätt använt, kan ge många tusen liter drickbart vatten. Man slip-
per göra av med bränsle, och kan dricka vattnet ”nästan direkt” från 
källan. De flesta filter tar dock inte bort virus.

kemiska metoder
de vanligaste metoderna går ut på att man tillsätter klor i någon 
form till vattnet och sedan väntar en stund (normalt mellan 5 och 60 
minuter, ibland längre). Man bör förfiltrera vatten som är grumligt, 
särskilt om det rör sig om större mängder organiskt materiel. de 
flesta kemiska metoder är också dåliga på att slå ut parasiter (t.ex. 
Cryptosporidium).

För- och nackdelar: Smidigt och med liten vikt i packningen. 
Ibland ger de dock dålig smak på vattnet, och inte alla preparat skyd-
dar mot de mest motståndskraftiga organismerna.  

läs mer: detta är en kort introduktion till ämnet, vill du läsa en mer ingående 
uppsats finns det en på borealbushcraft.se/filer/vatten-artikel.pdf.
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En ringblomssalva var första steget på 
vägen mot att att själv tillverka alla sina 
hudvårdsprodukter. Fria från syntetiskt 
innehåll och anpassade efter vad hon 
behöver.  Läka småsår, värma kalla 
händer eller myggmedel ... flera hundra 
recept senare vill Ida inspirera dig till att 
ta hjälp från naturen. 
TexT: IdA kJellhOlm
bIld: lIsA behrenfeldT

– Fri från kemikalier

Koka egen salva

E
n salva är skyddande, mjukgörande och passar generellt bra 
till torr hud, nariga läppar, fötter och torra händer. en salva 
kan dock anpassas och utformas i oändliga former med 
hjälp av olika råvaror, och därför tillämpas på mer specifika 

hudproblem.  
den enklaste och kanske vanligaste formen att göra en salva idag 

är att smälta ett vax i en olja. Förr användes ofta fetterna som blev 
över från slakten i vilka det kokades örter som sedan silade bort. en 
salva kan innehålla samma ämnen som en hud- och massageolja, men 
skillnaden är just att det tillsatts ett fett eller ett vax för att få en fetare 
konsistens och för att ta del av fetternas och vaxernas egenskaper. 

Salvan kan också fungera som bärare när man vill tillföra huden 
egenskaper från eteriska oljor, örter med mera. Många känner säkert 
till ringblomssalvan som är en riktigt bra salva i sig. Det finns gott om 
recept att hitta och jag brukar alltid säga att oavsett vilken salva man 
gör, så skadar det aldrig att ha med den hudstärkande ringblomman.

v i d t i l lv e r K n i n g av e n s a lva  är det mycket viktigt att inget vatten 
hamnar i salvan, då minskar hållbarheten drastiskt eftersom bakterier 
trivs i vatten. 

Mängden vax och fast fett (t.ex. sheasmör och kakaosmör) i pro-
portion till mängd olja är det som bestämmer konsistensen på din 
salva. För att få en ”lagom” konsistens på din salva är 20 gram bivax 
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Koka kådsalva
Du behöver: 
1 kastrull
1 bunke
1 vattenbad (används om bivaxet ej smälter helt)
1 termometer
1 sil
1 måttsats
t-röd till diskning
Burkar 

när ett träd skadas tränger kådan fram och skyd-
dar såret. på liknande sätt fungerar kådan för 
oss människor. Kådsalva används på svårläkta, 
infekterade sår och på självsprickor. Kådsalva 
brukar innehålla mellan 25% och 75% kåda. 
detta är förmodligen den salvan som prisats mest 
av alla salvor jag gjort med elever genom åren.

Kådsalva (ca 50 %)
- 1 del olja
- 3 delar kåda (från gran eller tall. Kådan be-
höver inte vara ren, det är nästan ound-
vikligt att få med bark och smuts)
- Bivax (ca 10 g per dl kådolja)

Börja med väga upp tre viktdelar kåda och en viktdel 
olja. lägg kådan och oljan i en kastrull. värm upp 
oljan till 120°c och håll den temperaturen i ungefär 10 
minuter, tills det att allt vatten som kådan innehåller har 
förångats. det märker du genom att det slutar bubbla.  
det är viktigt att använda en termometer och aldrig 
lämna oljan på plattan obevakad! 

efter kokning har oljevolymen troligen fördubblats. 
då är halten kåda i oljan 50 procent. om du från början 
har 1 dl olja och 3 dl kåda får du efter första kokningen 
alltså i bästa fall 2 dl ”kådolja”. Hur mycket kåda du fått 
ut i din olja beror bland annat på hur mycket bark och 
skräp du fått med i kådan och hur mycket vatten din 
kåda innehöll. om du vill vara säker på att din kådsalva 
blir 50-procentig kan du i detta skede mäta hur mycket 
din olja ökat med kåda, och vid behov smälta ner mer 
kåda i din olja.

sila sedan oljan från bark och annat. om du har en 
för grov sil kan lite små barkdelar komma med.

smält sedan ned bivax i kådoljan, 10 gram bivax per 
deciliter brukar vara bra. om inte vaxet smälter sätter du 
skålen i ett vattenbad. Det finns även veganska vax som 
candelillavax och solrosvax. 

du kan välja att tillsätta eteriska oljor som extra boost 
till din salva, även om den brukar vara nog som den är. 
exempel på eteriska oljor är tea-tree eller lavendel. 

Häll upp din kådsalva på burk när vaxet smält och låt 
svalna.

det kan vara lite knepigt att diska efter sig när man 
har gjort kådsalva. 

t-sprit löser i alla fall upp kåda och är det enklaste 
sättet att rengöra kådindränkta redskap, enligt mig.

bra till en deciliter olja. Vill du ha en rinnande salva tar du bara 10 
gram bivax, och om du vill ha en väldigt fast, hård salva kan du ta 30 
gram bivax.

Även kvalitén på din olja påverkar hur din salva känns på huden. 
en olja som absorberas fort av huden kallas för en torr olja, och en 
olja som absorberas långsamt för en fet olja. exempel på torra oljor 
är solrosolja och tistelolja, feta oljor är rapsolja och sesamolja. det 
finns ett helt spann som går från mycket torra oljor till mycket feta 
oljor. Vart en olja befinner sig på denna skala beror på vilka fettsyror 
respektive olja innehåller.

e F t e r s o m e n s a lva i n t e innehåller vatten, måste man försäkra sig 
om att det man använder i sin salva löser ut sig i fett. om man till 
exempel tänker göra en örtolja för att använda i sin salva, är det viktigt 
att kontrollera att de aktiva ämnen man vill åt är fettlösliga, annars går 
en miste om örtens välgörande egenskaper.

Örter som är bra att göra örtoljor på är johannesört, ringblomma, 
enbarr, tallbarr, rosmarin, arnica och lavendel. dessa oljor kan sedan 
användas i din salva.

Fettlösliga ämnen är bland annat eterisk olja, fettlösliga färgäm-
nen, triterpener och växthormoner samt a och e-vitamin. Tänk på att 
eterisk olja och vitaminer kan vara värmekänsliga och bör tillkomma i 
produkten när den har svalnat.

det är viktigt att man håller en god hygien när man kokar salvor 
och andra hudvårdsprodukter. det är också viktigt att tänka på är 
att olja, fett och vax kleggar igen avloppssystemen så därför är det 
mycket viktigt att noggrant torka ut skålar, kastruller och redskap med 
papper som man slänger i soptunnan, innan man diskar

Det finns otroligt många olika salvor och jag delar med mig av 
flera recept på väglösts hemsida. Till höger finns ett recept på kåd-
salva, som är en oumbärlig del av ditt husapotek. 

På Väglöst.se finns recept på fler 
av Idas salvor. Vill du lära dig 
mer leder Ida en kurs på hola 
folkhögskola: läkeväxter- det 
naturliga apoteket.

Användnings -
 områden för
kådsalva
Kådsalvan är:

Kylande 
Bakteriedödande 
Bakteriehämmande  
Antiinflammatorisk

och hjälper vid:

självsprickor
svårläkta sår 
eksem
insektsbett
småsår
skavsår
skrubbsår 
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fräsch  
 på turen

torka kläder
Välj om du kan en tvättdag med 

varmt och blåsigt torkväder, men annars 
får du helt enkelt paddla eller vandra runt 

med lite nytvättat på tork i kanoten eller på 
ryggan. I nödfall funkar torkning vid elden 

och faktiskt så är kroppstorkning en 
oväntat effektiv metod om inget 

annat är möjligt.

Stick & brinn — praktiska tips för livet på färd

mat 
och vatten

Magsjuka på färd är inte kul, men 
tyvärr ganska vanligt och har ofta att göra 

med dåligt vatten eller dålig matlagningshygien. 
Tvätta alltid händerna med tvål innan du börjar laga 

mat. Tänk på att kall mat som sallad eller chokladbol-
lar är en extra stor risk, då maten inte hettas upp och  

eventuella bakterier inte avdödas. ju varmare det är ute, 
desto noggrannare bör man vara. Spara inte matrester 

för länge och se till att hetta upp dem innan ni äter. 
använd dina sinnen för att avgöra om maten är bra 

eller ej. Se alltid till att skilja platsen för disk 
och tvätt från platsen där vatten hämtas. 

Vid strömmande vatten bör rent 
vatten tas uppströms.

klädnypor 
är superlätt att tillverka själv av 
bitar av en färsk gren som du 

klyver till hälften.

disk
Knivar som används till 

många saker bör diskas före 
matlagning. diskmedel är inte bra 
för vattendragen och i friluftslivet 
kommer allt vi använder direkt ut i 

vattnet utan reningsverk. Undvik därför 
diskmedel när det är möjligt. diskmedel 
används främst till att lösa upp fett men 

genom att diska med hett vatten kommer 
man åt mycket utan medel. det kan dock 

vara bra att ha med sig lite grann för 
tillfällen när det verkligen behövs, 
men satsa på miljömärkta diskme-

del eller såpa. Diskmedel finns 
även som hårdtvål.

trä
behöver inte diskas med diskme-

del, eftersom fett är bra för träets hållbarhet. 
Tester har visat att bakterier överlever betydligt 

längre i plast än i trä, så även ur den synvin-
keln är det bättre med redskap, kåsor 

och skärbrädor i trä.

TexT Och bIld: 
AlmA bågefAlk



fräsch  
 på turen

ull
För att slippa tvätta 

allt för ofta rekommenderas 
kläder i ull. där kommer man långt 

med att bara vädra kläderna, så blir de 
fräscha igen, till skillnad från t.ex. syntet-
material där både bakterier och dålig lukt 

frodas. Syntetiska textiler som tvättas 
kan dessutom släppa ifrån sig plast-

fibrer i vattnet och skada 
ekosystemen.

tvätta
är du ute på en längre färd så 

kommer du att behöva tvätta kläder.  
går du för länge med kläder som är smut-

siga och svettiga kommer risken för skavsår 
öka. antingen tvättar du direkt i en sjö eller 

vattendrag, eller så lägger du lite tid på att värma 
upp vatten i en gryta att tvätta i. Vill du vara riktigt 
seriös är varmvatten att föredra. Som tvättmedel 
använder du med fördel en vanlig hårdtvål eller 

en galltvål, som du gnuggar in på fläckar och 
extra smutsiga områden. enligt råd och röns 

test av alternativa tvättmedel är detta en 
metod som både har lite miljöpåver-

kan och är relativt effektiv. 
Skölj noga. kropp och knopp

Schampo och balsam finns att köpa i form av 
hårda tvålkakor, som förutom att generellt vara mindre 

miljöskadliga, tar liten plats, är dryga och inte kommer läcka i 
packningen. ett alternativ är förstås att klara sig utan och bara tvätta 

sig med vatten, vilket är bättre för våra vattendrag och säkert också för 
kroppen. På hemsidan nopoo.se kan du läsa på om hur man avvänjer kroppen 

och håret, samt om vilka produkter som är bättre eller sämre och hitta recept på 
hur du kan tillverka egen tvål och schampo. den så kallade trepunktstvätten, som 
helst bör genomföras dagligen, syftar till att minska risken för skav i de känsliga 
områdena: fötter, skrev och armhålor. hela kroppen bör tvättas minst en gång 

i veckan. Ta med en liten handduk eller använd en sjal/snusnäsduk, som du 
ändå har i packningen. att tvätta sig kan vara olika lockande för olika 
personer och i olika förhållanden. om det känns motbjudande är ett 

tips att värma upp vatten att tvätta sig med. Vintertid är det 
vad som gäller, även om våtservetter också kan vara 

ett komplement.

mossa 
eller 

toapapper?
ja, så klart är mossa mer 

naturligt. Vitmossa är ju dessutom 
fuktigt och antiseptiskt, så säkert 

mer hygieniskt också. andra mossor, 
blad, löv, torrt gräs och hänglavar har 

också potential att ersätta toapappret, om du 
vill. gräv en grop om du har möjlighet. ett 
alternativ är att sparka undan mossan innan 
du sätter dig och sedan täcka över bajshögen 

och pappret med mossa och grenar, så att ingen 
kan trampa i det och pappret inte blåser iväg. 

är du på fjället eller på en strand kanske det går 
att hitta en stor sten att täcka över med i stället? 

Toa papper går också fint att elda upp om det 
inte är för blött. Särskilt bra på fjället, där 

saker bryts ner långsamt. om mycket folk rör 
sig i området är det bättre att välja en trist 
bajsplats, som ingen blir sugen på att ha 

som lunchplats nästa dag. Runt lägret 
kan det vara värt att komma överens 

om en gemensam bajsriktning. 
ett tydligt kryss av två grenar 

utgör symbolen ”Kliv 
inte här”.

menskopp
är en liten behållare i silikon 

som sätts in i slidan och samlar upp 
mensen och den lämpar sig ypperligt för färd-

livet. Fördelarna är att det inte blir något skräp, den tar 
liten plats och behöver inte tömmas så ofta. Går fint att 

både bada och sova med. helst ska den sköljas av innan den 
sätts in igen efter tömning, men det är inte supernoga om det 
inte funkar varje gång. Ofta kan man ju hälla lite ur vattenflas-
kan, tvätta i en bäck, vid stranden eller med snö. det går också 

att kissa på menskoppen för att sterilisera den. helst ska 
menskoppen kokas mellan menstruationerna, men känns 

det äckligt att dela gryta så går det ju bra att bara hälla 
kokande vatten på den. Koppen håller olika tätt 

för olika personer. läcker den kan man 
lämpligen komplettera med en 

tygbinda.

tvål
Tvätta alltid hän-

derna efter toalettbesök och 
innan matlagning. Flytande tvål 

innehåller konserveringsmedel vilket 
ofta är miljöskadligt, medan hårdtvål inte 
gör det. Välj en tvål baserad på naturliga 

ingredienser och med så få onödiga tillsatser 
som möjligt. även på vintern fungerar tvål och 
snö. ett populärt alternativ brukar vara hand-
sprit och det är förstås bra om det är långt till 
vatten, men tvål är effektivare och har dess-
utom fler användningsområden. Glömmer 
du tvålen hemma kan du använda färska 

björklöv, som innehåller tvålämnen 
(saponiner), som utsöndras 

då du gnuggar bladen i  
vatten. 

tygbindor 
& tygblöjor

är praktiska då de går att 
tvätta upp och använda 

igen och du slipper ta med 
dig så många eller bära 

runt på avfall.
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Ore skogsrike är ett vidsträckt skogs-
landskap norr om Rättvik. Det är 
skogar med höga naturvärden som är 
värdefulla för friluftslivet. skogar som 
borde bevaras. Istället avverkas de av 
sveaskog som äger marken. sedan förra 
året bor det därför väktare i skogen. 
Personer från olika miljöorganisationer 
turas om att skydda Ore skogsrike från 
skövling.
TexT: krIsTInA bäck
fOTO: sebAsTIAn kIrPPu

väktare i Ore 
skogsrike

Aktuellt

o
re Skogsrike utsågs till en naturpärla år 2015 av WWF 
för att det är ett av de sista och största landskapsom-
rådena i Sverige där det fortfarande finns andelar av 
gammal naturskog kvar. Sedan dess har över 600 hektar 

avverkats av statligt ägda Sveaskog som äger marken, och nya områ-
den med höga naturvärden har avverkningsanmälts. 

avverkningarna sker enligt naturskyddsföreningen i Rättvik i 
strid med miljöcertifieringen FSC, i strid med riksdagens beslut att 
bevara den biologiska mångfalden, i strid med Sveaskogs egen policy 
och i strid med den skogsbiologiska sakkunskap som finns hos 
forskarkåren. Skogsbolaget Sveaskog är FSC-cerifierat och ska inte 
avverka nyckelbiotoper, som är områden med särskilt värdefull natur. 
Men gör det likaså. naturskyddsföreningen har därför upprättat ett 
antal klagomål enligt FSC för de avverkningsanmälda skogarna.

Tallnaturskog avverkad av sveaskog 
trots bevisade höga biologiska värden. 
här hade det hittats drygt 20 rödlistade 
arter på omkring 150 olika växtplatser.
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i  e t t i n s l a g på P4 dalarna förklarar skogsbiolo-
gen Sebastian Kirppu varför han är kritisk mot av-
verkningarna. Han är sedan flera år engagerad i Ore 
Skogsrike och är en av dem som har gjort ideella 
inventeringar av skogarna. han är även en av med-
författarna till rapporten ändå hugger man, som 
handlar om ore Skogsrike:

– Vi har ett miljöcertifierat skogsbruk som ska 
se till att arter inte försvinner, vi har ett så kallat sek-
torsansvar där skogsbruket har tagit ansvar för att 
inte hugga sådana här skogar och vi har myndigheter 
som är ansvariga att se till att våra demokratiskt be-
slutade miljömål och våra internationella avtal med 
Fn ska se till att utarmningen av biologisk mångfald 
stoppas i Sverige. detta jobb går om intet när man hugger ned sådana 
här skogar som har så mycket rödlistade arter. Vi går miste om allt det 
som vi har jobbat för. det är skamligt.

Rune arvidsson, distriktschef  på Skogsstyrelsen, säger i reporta-
get att det redan finns mycket sparat i trakten och därför kan skogen 
avverkas. Det räcker inte att det finns skyddsvärda arter i ett skogs-
område för att inte avverka, menar han. Sebastian Kirppu säger att 
skogsstyrelsen bygger sin bedömning på ett enda besök i skogen och 
att de inte har gjort en inventering. 

– Att det redan finns så mycket skyddad skog avsatt i trakten är 
också en dålig förklaring. då skulle vi lika gärna kunna gå in i Muddus 

nationalpark och avverka för att där finns också 
mycket skyddad skog, säger Sebastian Kirppu.

nu bevakas de hotade skogarna sedan den 11 
december av engagerade personer från olika miljö-
organisationer. I skogen norr om Brännvinsberget 
har ett militärtält satts upp för övernattning. av-
verkningsanmälningar finns i norra delen av Bränn-
vinsberget, nyslogtjärnen, grästjärnarna, Stormy-
ren och södra ormtjärnen. delar av det som ska 
avverkas ligger även i Sveaskogs ekopark ejheden.

i  e n F i l m F r å n greenpeace om motståndet mot 
avverkningarna berättar medlemmar från orga-
nisationerna varför skogarna i ore Skogsrike inte 
ska avverkas. linda Spjut från föreningen Skydda 
Skogen säger:

– Sveaskog borde gå i spetsen för näringen och 
uppfylla miljö målen som vi har. det är skandalöst 
att de vill plocka ned en sådan här skog. om svens-
ka folket får veta vad som händer med deras skog så 
tror jag att vi kommer att få fler här ute.

daniel Zetterström från greenpeace säger:
– Vi som protesterar mot avverkningarna vill 

att alla avverkningsanmälningar av skyddsvärd skog tas tillbaka, dels 
i ore Skogrike men även i hela Sverige. Vi vill att Skogsstyrelsen ska 
göra sitt jobb – att de inventerar de skyddsvärda skogarna och att 
regering och riksdag agerar för att skydda skogarna.

göran Rönning, Tjäderobservatörerna, säger:
– gamla tallskogar har stor betydelse för tjädern, framförallt 

för tjädertupparna. det är ju för bedrövligt att Sveaskog ska avverka 
sådana här gamla skogar som aldrig mer kommer tillbaka. det här är 
ju i princip engångsskogar. avverkar man sådana här gamla skogar 
kommer tjädern att få allt svårare att överleva i kärvt vinterklimat.

linda johannesson, Fältbiologerna säger:
– det är märkligt att Sveaskog som är ett statligt bolag avverkar 

värdefulla skogar när regeringen har satt ett mål om att denna typ 
av skog ska sparas för att bevara den biologiska mångfalden genom 
konventioner och miljömål. Tallnaturskogar som är i denna storlek 
finns knappt längre kvar i de här breddgraderna. Därför är det vik-
tigt att skogen sparas för den biologiska mångfalden och även för 
friluftslivet.

I början av februari skickade 22 miljöorganisationer ett brev till 
Riksdagen och krävde avverkningsstopp i ore Skogsrike. de krävde 
också att en oberoende nyckelbiotopsinventering genomförs och att 
samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter artinventeras i fält. alla 
skogar med höga naturvärden måste därefter skyddas i sin helhet 
och inte utsättas för mosaikhuggning eller någon annan skogsbruks-
åtgärd. 

Filmen på Youtube: Reaktioner på Sveaskogs avverkning av naturskog med höga 
biologiska värden i ore skogsrike, dalarna. Sebastian Kirppu berättar här om 
en avverkning på Brännvinsberget, ett 800 hektar stort skogsområde som nu är 
delvis skövlat. där fanns 40 rödlistade arter och signalarter.
Dokumentärfilmaren Mose Agestam besökte Ore Skogsrike i början av året. 
Han har gjort en film från luften om det: kolonierna.se/ore-skogsrike 
Rapporten från 2017 ändå hugger man finns på Skydda skogens hemsida.

Till största del är träden i skogen upp-
komna efter 1888 års skogsbrand. Att 
skogen funnits under mycket lång tid 
har skapat förutsättningar för en stor 
mängd specialiserade arter av svampar, 
lavar, mossor, insekter och fåglar att 
kunna leva där.

”Sveaskog 
borde gå i 
spetsen för 
näringen och 
uppfylla 
miljö målen 
som vi har. 
Det är 
skandalöst 
att de vill 
plocka ned 
en sådan här 
skog.”
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4 april 2018
det snöar ymnigt. SMhI har utfärdat en klass 1-varning. Snön ligger 
fortfarande djup i ore Skogsrike och man får pulsa sig fram i sko-
garna. Våren låter vänta på sig.

all snö under vintern har gått hårt åt militärtältet som har agerat 
som vår bas under vintern i ore Skogsrike. Tappra eldsjälar har i om-
gångar skottat bort snö och försökt resa det igen. Tältet står för till-
fället något så när upp i mitten med tunga massor av smält snö som 
tynger ner sidorna. Vi försöker skopa ur vattnet och det är många liter 
vatten som ryms ovanpå tältduken.

en plogbil kommer förbi på skogsbilvägen och plogar upp en 3 
meter hög snövall mot snöstigen som går mot vårt tält. det snöar, 
regnar och solen skiner om vartannat.

efter ännu mer snö under helgen, blir himlen äntligen klarblå 
med strålande solsken. Vi skopar bort mer vatten som ansamlats 
ovanpå tältduken. Under skogspromenaden hittar vi spår av älg, räv 
och utter. Under veckan innan såg vi tre orrhönor flyga iväg.

Fortfarande är de värdefulla skogarna i ore Skogsrike planerade 
för avverkning av Sveaskog. Detta trots att ett flertal olika signal- och 
rödlistade arter hittats i skogarna och att förekomsten av död ved är 
stor. detta är naturliga skogsekosystem som hittills klarat sig från kal-
huggningar och som i allra högst grad behövs för att den biologiska 
mångfalden ska kunna överleva långsiktigt i landet. de avverknings-
anmälda skogarna i ore Skogsrike är välinventerade vid det här laget. 
Många art- och naturvårdsexperter har besökt skogarna och bekräftat 
att detta är värdefulla naturskogar som behöver bevaras. Sveaskogs 
syfte med sin verksamhet är inte att bevara skogar utan att bruka 
skogar, och det är tydligt att de inte har för avsikt att avstå från att 
avverka dessa skogar. det räcker inte med att lunglav, gräddporing, 
tretåig hackspett och en rad andra rödlistade arter finns här. Sveaskog 
blundar för skogarnas naturvärden medan business as usual fortsätter.

Vi behöver bli fler i kampen för att bevara skogarna i Ore Skogsrike. 
hör av dig till amanda Tas, Skydda Skogen, om du vill hjälpa till med att 
bevaka skogarna i ore Skogsrike, amanda.tas@skyddaskogen.se 

TexT: AmAndA TAs

7 maj 2018
På turen vi gjorde fick vi se hur levande Ore Skogsrike och områ-
det norra Brännvinsberget egentligen är. Den blänkande fina mörka 
kolflarnlaven på den gamla brända dimensionsavverkade stubben, 
pärlugglan som nyfiket kikade upp ur sitt bohål i den stora gamla 
aspen som står bland lunglavsklädda sälgar och fallna torrträd med 
spår av mindre märgborre. Tjäderhönan på sitt rede under självgall-
rade nu liggande lågor. Fantastiskt! och i detta område som skördaren 
snart ska ta hand om. detta skulle ansvariga från Sveaskog se och 
ansvariga riksdagsmän och politiker!

avverkningar på gång efter vägen norrut upp mot infarten till 
Södra ormtjärn men fortfarande är vägen avstängd med en stor snö-
driva. Stora avverkningar lite längre norrut kring Sandåstjärnarna, 50 
hektar, möjligen med någon sorts förstärkt hänsyn. Bland annat så 
såg det ut som att det inte var fullständigt hyggesröjt. Flera smågranar 
stod till exempel fortfarande kvar trots att huggning skett och utkör-
ning pågick. avverkat ett område i östra kanten inom ekoparken, 
säkert helt enligt Sveaskogs riktlinjer dock. 

TExT ocH FoToN: LARS-ERIK NILSSoN

 uppdateringar från ore:

Vårdagar i  skogsriket
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boktips:

lägereldens matspelet om skogen

filmtips:

levande taiga

Kultur

F ö r d i g s o m v i l l utveckla din 
matlagning ute kommer här en 
riktigt gedigen bok i ämnet. 
Författarna är juha Rankinen 
och alf  andersson som bland 
annat tidigare båda drivit Vild-
marksgymnasiet. här får du 
lära dig om vad du kan ta vara 
på i naturens skafferi och hur 
du tillagar mat ute. Sidorna fylls med steg-för-steg-
bilder på hur du filéar fisk, bakar bröd i fältugn, kött 
i kokgrop, torkar dina egna yoghurtkakor och till-
verkar egna köksredskap. även texter om allemans-
rätten, att elda, vad som är bra att tänka på kring 
vatten och matlagningshygien, mängder av recept 
och menyförslag finns med blandat med en och 
annan naturromantisk skildring och matbild. den 
som är vegetarian eller vegan får dock läsa boken 
riktigt noga för att hitta något ätbart. här är en bok 
som nästan uteslutande lägger sitt fokus på matlag-
ning på kött och fisk. Grönsaker, svamp, bär och 
vilda växter finns visserligen med, men är då nästan 
uteslutande tillbehör.

l u g n ,  ä r K a n s K e i n t e det första ordet som en 
brukar associera med skogsbrand. Men lugn är 
vad levande Taiga förmedlar. levande Taiga är en 
doku mentärfilm om naturvårdsbränning, produce-
rad av jakob Wallin. Mellan 2014–2017 har han följt 
naturvårdsbrännare och ekologer i deras arbete för 
att återskapa brunnen skogsmark. Ingen stress, ar-
betet med elden är väl planerat och kontrollerat. en 
dags intensivt naturvårdsarbete, skapar livsmiljöer 
för rödlistade arter – beroende av brunnen ved - 
för flera århundraden framöver. Filmen är väldigt 
vackert gjord med svepande bilder över brandom-
rådena blandade med lättillgängliga kortintervjuer. 
För den som är 
nyfiken på eld i 
skogen är lev-
ande Taiga en 
film jag varmt 
vill rekommen-
dera! du hittar 
den på Youtube 
eller Vimeo.

F
amiljespelet Skogen är ett vackert och lärorikt spel där spelarna får vara 
med och se skogens ekosystem växa fram. Man börjar med en tom skog 
som under spelets gång fylls av olika arter, allt från lavar och svampar till 
växter, fåglar och rovdjur, och skogselement som till exempel glänta, torr 

mark, näringsrik mark eller döda träd. det gäller att försöka lägga ut så många arter 
som möjligt för att få mest poäng, men varje art ställer sina krav på livsmiljö. det 
krävs rätt markförutsättningar och ibland andra arters närvaro för att kunna spela ut 
en art. Varje bricka man lägger ut ger poäng men bidrar också med förutsättningar 
som andra spelare kan utnyttja. 

en blandning av tur och strategi leder till framgång och alla åldrar kan roas av 
detta spel. även om komplexiteten i en skog inte låter sig avbildas ger Skogen ändå 
en tydlig känsla av att allt hänger ihop och att skogen är mer än bara träd. dessutom 
får man lära sig en hel del nya arter, om man inte redan är expert. Tyvärr är reglerna 
lite otydliga på något ställe och det kan krävas lite tolkning innan man kommer igång, 
men bara man är överens med sina medspelare är de finstilta detaljerna kanske inte 
så noga.

s p e l m e K a n i K e n ä r r e l a t i v t e n K e l och eftersom spelplanen hela tiden föränd-
ras av motspelarnas drag är det svårt att lägga upp några långsiktiga strategier. oftast 
är det bästa att lägga ut så mycket man kan och hoppas på tur när man drar nya 
brickor. Som van brädspelare kan detta kännas lite torftigt och det är lätt att önska sig 
lite mer valmöjligheter och lite mer interaktionsmöjligheter med de andra spelarna 
som skulle kunna göra strategin viktigare och tona ner slumpens betydelse. Å andra 
sidan är det en fördel att turen är framträdande om man spelar med barn eller ovana 
spelare eftersom det ger större möjlighet till alla att vinna. 

Det är helt klart ett spel som tål att spelas flera gånger, samtidigt som det går 
snabbt att förstå reglerna och komma igång första gången. Spelet är också ett fint 
sätt att börja prata minnen från skogen, som oundvikligen dyker upp när arterna 
radar upp sig på spelplanen. Det tar definitivt med sig skogen in i vardagsrummet på 
ett fint sätt och även stadscentrerade vänner kan uppskatta det. Kom bara ihåg att gå 
ut på riktigt ibland också! 

TexT: Axel löfsved

väglöst #11 sommar 2018 23



FärdminneFärdminne



J
ag vill berätta om en händelse på årets nyårstur i grövel-
sjön. om sånt som bara inte får hända. Pinsamt och oför-
låtligt slarv som hade kunnat sluta väldigt illa.

Vi höll på att bygga en igloo vid vårt basläger på ny-
årsdagen. Vatten skulle smältas till eftermiddagsfika. Vi hade lite ont 
om bensin och körde med reservköket och gas. Det finns de som 
hävdar att man aldrig ska använda köket i tältet. Men vi hävdar att 
med försiktighet så är det okej i absiden. den här gången var jag inte 
tillräckligt försiktig. 

jag höll på att plocka ihop köket efter att ha smält drygt två liter 
vatten. huvudvärken jag trodde berodde på för litet vätskeintag blev 
väldigt snabbt värre. jag kände mig riktigt dålig och tänkte att jag 
skulle ropa på hjälp. Skulle bara vila huvudet i händerna lite först. Sen 
minns jag inget ...

Som tur var befann sig min kompis utanför tältet och skar block 
till igloon. han undrade efter ett tag (5-10-15 minuter?) varför jag 
inte kom ut. han kikade in och hittade mig hopsjunken, likblek och 
nära medvetslös. Tältets ventilation hade drevat igen med snö i bus-
vädret under dagen, och kolmonoxiden i förbränningsgaserna som 
stannat kvar i tältet hade förgiftat mig.

Väl ute ur tältet hyperventilerade jag. Till en början var det svårt 
att prata. Illamående, grym huvudvärk, ihållande ringande i öronen, 
jag frös och var förskräckligt rädd. Vartefter jag fick i mig frisk luft 
förbättrades allmäntillståndet stadigt. Mobiltäckning saknades för 
larmsamtal. jag har en nödsändare, men efter den första akuta fasen 
bedömde vi att läget var tillräckligt stabilt så vi beslöt att inte tillkalla 
hjälp. efter några timmar hade även huvudvärken givit med sig. 

Vi låg kvar i tältet över natten (med noggrann vädring) och dagen 
därpå när det ljusnat tog vi oss långsamt ner till fjällstationen. och 
vidare till sjukvården för koll och massa prover som gav besked att jag 
var okej, ingen förgiftning kvar i kroppen.

Vi har reflekterat och analyserat händelsen både baklänges och 
framlänges. Vi var i högsta grad medvetna om riskerna med kolmo-
noxid och hade pratat om det flera gånger. Till och med samma dag. 
och ändå lät vi det hända...

Vad borde vi gjort annorlunda? hanterade vi den uppkomna si-
tuationen rätt? Vad hade hänt om vi båda varit kvar i tältet... om jag 
inte stängt av köket... om det varit sämre väder... om jag varit ute på 
solotur... om...

Lyckligtvis gick det bra. På det stora hela var det en fin tur. Vi 
kommer även fortsättningsvis att vintertälta och använda köket i 
tältet. Men nu med ännu större försiktighet. Ventilationen ska kollas 
inför varje gång köket används.

jag vill verkligen inte avskräcka er från att ge er ut på tur. Tvärtom. 
Men låt inte slarv, slentrian eller bekvämlighet göra att ni tullar på sä-
kerhetstänket. dra lärdom av andras misstag. Skaffa erfarenheter och 
tillräckliga kunskaper. oCh anVänd deM. Var rädda om er. 

TexT Och fOTO: JOJO mAlmgren

Nära ögat
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”There 
is a way that 

nature speaks, that land 
speaks. Most of  the time we 

are simply not patient enough, 
quiet enough, to pay attention 

to the story.”
linda hogan 

Brevlådan

de saknade citaten

”Time spent amongst 
trees is never wasted 
time” katarina mayer 

sedan förra numret har vi efter-
lyst citat från kvinnor värda att 
nämna i friluftssammanhang 
eftersom vi saknade dem i 
boken vildmarksliv. Här är 
några av de tips vi fått in.

Nyheter i  
väglöst
Som du säkert redan upptäckt har Väglöst en ny 
layout. det är Magnus Bjelkefelt som står för 
idén och arbetet med denna. Vi hoppas att den 
nya layouten ska hjälpa oss att nå ut med tid-
ningen till en bredare målgrupp. hoppas du gillar 
det nya utseendet och hjälp oss gärna att sprida 
tidningen till fler!

en annan nyhet är att du nu kan annonsera i tid-
ningen. Grundidén när vi startade Väglöst 2013 
var en tidning fri från reklam och annonser. Vi 
vände och vänder oss fortfarande emot tren-
den med ett allt mer kommersialiserat friluftsliv. 
Samtidigt vet vi att det finns många likasinnade, 
som på olika sätt ägnar sig åt friluftsliv, profes-
sionellt eller ideellt, och har visioner som liknar 
våra. Människor, organisationer, lärosäten och 
företag som tror på friluftslivet som en väg mot 
en hållbar utveckling, där fler människor skapar 
relation till och kämpar för att bevara den natur 
och jord vi lever på. därför tar vi nu steget mot 
ett samarbete som vi hoppas både ska gynna 
likasinnade annonsörer att nå ut till fler och 
samtidigt gynna Väglöst ekonomiskt, så att vi 
tillsammans ska kunna fortsätta vår färd mot 
en bättre värld! här intill ser du vår annonssida 
som kommer att återkomma i framtida nummer 
av Väglöst. Info om hur du annonserar finns
på vaglost.se.”even if  you never 

have the chance to see or 
touch the ocean, the ocean touches 

you with every breath you take, every 
drop of  water you drink, every bite you 

consume. everyone, everywhere is inextri-
cably connected to and utterly dependent 

upon the existence of  the sea.”
dr. sylvia earle 

”The wilderness 
holds answers to 
questions man has 
not yet learned to 
ask.”
nancy newhall 

”nothing to mountaine-

ering, just a little physical 

endurance, a good deal of  

brains, lots of  practice, 

and plenty of  warm clo-

thing.” Annie smith Peck

”To be whole. To be comp-

lete. Wildness reminds us 

what it means to be human, 

what we are connected to 

rather than what we are 

separate from.”

Terry Tempest Williams 

Gilla oss på Facebook & kolla in vår 
hemsida vaglost.se, där du kan läsa 

alla utgivna nummer som PDF.

Prenumerera
på Väglöst

För att få hem en årsprenumeration
av väglöst bestående av två nummer:

sätt in 200 kr på
bg 145-4644 

eller

betala till swish-nr:
123 537 03 41.

märk betalningen med 
namn och adress. 

ryms inte adressen? 
komplettera med ett mail till

redaktionen@vaglost.se.



Välkommen till föreningen Argaladei!
Argaladei verkar för ett resursbevarande samhälle och en ökad naturkontakt 

genom enkelt friluftsliv.

Är du nyfiken på föreningen? Kom och träffa oss under vår årsmöteshelg
29-30 september på Sjöviks folkhögskola. Vi smider planer för kommande äventyr, 

paddlar kanot, hantverkar, lagar mat över elden och umgås!

Mer information finns på www.argaladei.nu och på vår facebooksida.

Traceless in Tiveden

Guidade turer med träkanot i Tiveden
073-0246515
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–H
aru licens för det där? säger mannen på 
den stora kustbevakningsbåten och tittar 
ner på oss i dubbelkajaken. 

– Va, jag är ju bara ute och paddlar 
med mitt barnbarn?. 

– jamen, regel 112.B gäller ju sedan årsskiftet och det där 
är alltså inte ditt eget barn och det här är ju utanför tättbebyggt 
område, eller hur?

– Fast jag bor ju här i närheten och har paddlat och varit 
mycket i skärgården under hela mitt liv.

– Regler är till för att följas, det blir böter för det här.
den här lilla ordväxlingen har ännu inte inträffat, men vad är 

det som händer när det gäller säkerhetsfrågor i friluftslivet? Från 
ett mer traditionellt naturnära friluftsliv kan man förstås göra det 
enkelt för sig och bara hävda att det är ”tur efter förmåga” som 
gäller. ett naturnära friluftsliv bygger ju på att man successivt lär 
sig att hålla sig torr, varm, mätt och glad samtidigt som man lär 
känna sin utrustning och det landskap där man friluftar i olika 
väder och under olika årstider. Men ”friluftsliv” är ju också så 
mycket annat idag – ett globalt friluftslandskap för de som har 
råd, ett mångkulturellt samhälles bredd när det gäller människors 
erfarenheter, en ökande naturturism där friluftsupplevelser säljs 
på en marknad, och det kommer ständigt nya och ofta tekniskt 
avancerade friluftsaktiviteter. 

F ö r d e F l e s ta av oss är det ju också självklart att de som tar 
hand om våra barn i skolor och organisationer ska ha relevanta 
kunskaper även för friluftsliv, och skulle vi köpa någon upplevel-
se som sportdykning eller fallskärmshopp så kräver vi förstås att 
guiderna vet vad de gör. Men vilka friluftsaktiviteter är så avan-
cerade att det skall finnas formaliserad licens (kajakpaddling, ka-
nadensarpaddling, klättring, eldning, knivhantverk...)? och i vilka 
sammanhang bör det vara krav på detta (alltid, när man betalt, i 
fjällen, på vintern...)? det är trots allt en enorm skillnad på att 
göra något själv eller att få betalt för att ta hand om en grupp. 

och det är en enorm skillnad på ytterskärgården i november och 
innerskärgården i juli. Personligen är jag övertygad om att vi på 
gott och ont kommer att få se alltmer krav på formaliserade ut-
bildningar och licensieringar i friluftslivet framöver. Men det är 
då mycket viktigt:

 • att inte bara examinera det som är ”lätt att mäta” (det är 
mycket enklare att se om en person behärskar eskimåsväng 
än att veta hur bra hen är på att anpassa kajakturen till grup-
pen och vädret). 

 • att väga in ”plats- och landskapskompetens”, för även om 
många friluftskunskaper är generella och fyller sin roll i olika 
landskap så handlar friluftssäkerhet också om att kunna läsa 
ett visst landskap och utifrån det bedöma vad som är rimligt 
att göra, vilka platser man bör undvika eller söka upp osv. 

 • att klokt hantera skillnaderna mellan det ”egna” friluftsli-
vet (själv, familjen, vänner); det ”organiserade” (skola och 
föreningsliv där relationer mellan deltagare och ledare kan 
byggas upp under längre tid); och det ”kommersiella” (där 
man tillfälligt köper en tjänst av en arrangör). 
Tur efter förmåga gäller alla, alltid och överallt, men vilka 

formella krav som är rimliga att ställa i olika sammanhang är en 
diskussion där det naturnära friluftslivets röster kommer att be-
hövas framöver.

Klas Sandell är professor i kultureografi och forskar 
på natur- och landskapsrelation i det moderna 
industrisamhället i form av friluftsliv, utomhuspedagogik 
och naturturism. han har också skrivit en mängd 
läroböcker och andra publikationer inom området.

Krönika

Friluftssäkerhet 
i framtiden

POSTTIDNING B
väglöst
c/o Axel löfsved
Allarp 855
268 68 Röstånga

Prenumerera på Väglöst: Årsprenumeration (2 nr): 200 kr till bg 145-4644 eller Swish 123 537 03 41. Märk betalningen med namn och adress.


