
Det vi har, våra naturresurser
Ripfjället

Den här bilden på Ripfjället är bara en rubrikbild.
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Vi är rika!

Vad uppskattar ni här i Malung? Varför bor ni kvar här? Varför flyttar ni inte till stan? 
Ni skulle ha mer liv och rörelse i Stockholm, många restauranger att välja på, mycket 
shopping, grannar inpå er, tunnelbana och ni skulle aldrig behöva känna er ensamma.
Är ni frestade? Nej, vi är ju inte det vi som kommer härifrån.
Vi har inte olja eller diamanter i marken men vi har ren luft, natur och tystnad! Vi kan 
jaga och fiska. Vi kan vila och återhämta oss i vår vardag, det är en rikedom som 
många människor i världen betraktar som lyx.
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Vi har djur och natur runt oss och vi vill påminna om att det just nu, i februari / mars 
är bästa tiden att se Kungsörn i spelflykt. Filma med era mobiler om ni ser en fågel 
och även om ni bara hör en berguv eller annan fågel: filma! Ljudet kommer med på 
filmen ni kan dokumentera fyndet. 
Fotografera eller filma även växter och andra smådjur som kan vara intressanta att 
bevara. Exempel: den rödlistade varglaven eller salamandrar.
Fler djur som ska upp på vår egen lista?

Det är viktigt att vi alla rapporterar de fåglar vi ser och hör till artportalen. Om ni inte 
vet hur man gör - kontakta någon som vet!
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Vad är kultur för er? 
Slår man upp kultur betyder det ”socialt överförda levnadsmönster.”

För oss är det normalt att leva nära naturen. Är det någon här som inte har tillgång till 
en fäbod eller ett hus ute i naturen? För oss är detta att åka ut i naturen ett 
levnadsmönster och vi är kulturbärare.

De som vill ta vår natur ifrån oss nu förstår inte vad den betyder för oss, för de lever i 
stan, med ett annat levnadsmönster. De får energi av att vara mitt i smeten, de lägger 
sina pengar på dyra kläder och umgås på caféer och klubbar. De har aldrig tyst 
omkring sig, deras liv går ut på att skapa en image, ha en vacker (och dyr) yta och att 
tjäna ännu mer pengar än de redan gör.

Det är lätt för politiker i Stockholm eller globala koncerner i Tyskland och Kina att säga 
att vi solidariskt borde skrota vår kultur och dela med oss av våra naturtillgångar så 
att de kan uppfylla sina deras behov nu när de har gjort slut på sina egna 
naturtillgångar. Men vill vi gå med på det? 

Vill ni bevara vårt kulturarv till era barn? Eller ska vi låta stora koncerner slå sönder 
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det under de kommande åren – för att de vill tjäna pengar…?
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Något annat vi tar för givet men som är en bristvara på många håll i världen är mörker 
och en synlig stjärnhimmel. För att se stjärnorna behöver vi ha mörker nere hos oss 
på jorden. Det kommer vi att gå miste om med vindkraftparken. 
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Ripfjället

Vi har en otroligt värdefull naturresurs som inte finns på många ställen längre. 
Tystnad.
Vi tar den för given men för turister är det helt unikt att få uppleva natur och tystnad 
som man kan göra här.

7



Tystnad är hårdvaluta på många håll i världen, för den finns inte i människors vardag. 
Här är några exempel på företagare som säljer tystnad. Jeroen Sleurs i Åmot säger att 
de omsätter 1,7 miljoner om året på turister som vill vara i en ren och tyst natur. 
Det vi tar för givet betalar andra för!

Visit Sweden som är vår svenska turistorganisation har frågat utländska turister vad 
de helst vill göra i Sverige. 84% vill uppleva naturaktiviteter på sin Sverigeresa.
Topprankade aktiviteter:
Bara vara i naturen, sitta på en stubbe, ligga på en äng – det ville 80% göra.
Se på solnedgång ville 79%
Uppleva ljusa sommarnätter ville 75%
INGEN säger att de vill se vindkraftparker eller vandra bland svisch och buller. 

Här har vi hur många affärsidéer som helst! 
Vi kan sälja övernattning i vindskydd och tillgång till kanot, många älskar att cykla i 
skogen – röj stigar och anlägg några grillplatser för rastning, starta naturläger för barn 
på somrarna….
Det finns hur mycket som helst vi skulle kunna göra med våra naturtillgångar som vi 
tar för givna men som andra vill betala för!
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Foto: Christer Gunnarsson

Ni känner också att ni mår bra av tystnad och natur, eller hur?
Det är ett faktum att vi behöver tystnad. 
DÅ – ska vi bli av med den!
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