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Verksamhetsåret 2022-11-01 till 2023-10-31  

ALLMÄNT 

Utveckling
Vi har en mycket positiv utveckling av besöksantalet och har nu betydligt fler 
besökare än innan pandemins start. Många turister har ”upptäckt” vad den 
svenska fjällvärlden har att erbjuda - och då speciellt Grövelsjöfjällen. 
Grövelsjöfjällen har ökat mest av alla fjälldestinationer enligt Fjällsäkerhetsrådet. 
Ökningen kommer att innebära utmaningar för GTF och alla andra i området. Hur 
bevarar och utvecklar vi Grövelsjöfjällen så att det även i fortsättningen är 
GENUINT, INSPIRERANDE OCH HÅLLBART? 
Stort fokus behöver läggas på gott samarbete och goda relationer med alla 
aktörer.  
GTFs viktigaste uppgift blir att bibehålla sin profil som GENUINT, 
INSPIRERANDE OCH HÅLLBART i samarbete med alla aktörer. 

Medlemmar 
Medlemmarna är viktiga för att bibehålla engagemanget och som ambassadörer 
för Grövelsjöfjällen.

Kommunikation 
Våra kärnvärden är Genuint – Inspirerande – Hållbart. Dessa ledord ligger till 
grund för hur vi vill utveckla Grövelsjöfjällen och hur vi vill kommunicera.

Spår, leder och ”byggnader” 
GTF kommer även detta år att lägga ned ett omfattande arbete på utvecklingen av 
våra skidspår och vandringsleder.
Grövelturer - det goda samarbetet med Länsstyrelsen fortsätter kring utveckling av 
lederna, skyltning, etc. 



Spårmärkesförsäljningen 
För att kunna utveckla våra spår, leder och hela området på det sätt vi önskar, så 
måste vi öka intäkterna av spårmärkesförsäljningen.
Det ökande kostnadsläget och inflationen i samhället påverkar även GTF med 
bl.a. ökande kostnader för bränsle och virke. 
Vi har därför ökat spårmärkespriserna, men ligger fortfarande i underkant jämfört 
med andra destinationer.

Övrigt inom området 
GTF kommer fortsatt att följa och engagera sig i: 
• Kommunens översiktsplan för vårt område 
• Kollektivtrafiken till Grövelsjön 
• Andra uppkomna frågor som påverkar utvecklingen av vårt område  

Ekonomi  
Vi bedömer att ekonomin för detta år kommer att vara en utmaning. Den allra 
största kostnaden för GTF är dragning av skidspåren och en stor del av vårt 
nuvarande överskott kommer att gå till renovering av spår och leder.  

Samverkan  
För att vårt område skall fortsätta att utvecklas behöver vi utöka samverkan med 
flera organisationer såsom; 
• Samebyarna
• Älvdalens kommun 
• Länsstyrelsen 
• Övriga lokalföreningar i området
• Region Dalarna 
• Destinationsutveckling Idre AB 
• Visit Dalarna 
• Nationalparksstyret i Norge
• Engerdals kommun 

Grövelsjöfjällen den 6 december 2022 
Styrelsen för Grövelsjöfjällens Turistförening 


