
Långfärdsskridskor i vinterskärgård

Du står vi strandkanten och ser på isen. Kylan biter i kinderna och 
andedräkten blir till rök när du andas. Det är vinter i skärgården.... 
Följ med på en upplevelse du sent kommer att glömma. 

Skridskoåkning på spegelblank is en vacker vinterdag hör till 
friluftslivets allra finaste upplevelser. Där finns rytm, fart och 
naturkänsla, oavsett om man befinner sig på en lite skogssjö
eller i yttersta havsbandet.

I Värmdö och dess närhet finns troligen världens bästa områden 
för skridskoåkning på naturis. De mellansvenska sjöarna och 
skärgårdarna är långfärdsskridskons vagga.
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Vi börjar med att förklara hur isar och issäkerhet fungerar innan vi ger oss ut. Vinterklimatet på våra 
breddgrader är idealiskt för skridskoåkning på naturis. Nya isar bildas ständigt när temperaturen 
håller sig kring nollstrecket. De grunda insjöarna fryser först och havsisen får is sist. Under 
vinterhalvåret går det nästan alltid att hitta snöfri och lättåkt skridskois på Värmdö. Och säsongen är 
lång, det går ofta att åka från oktober till april.

”Färden går mot utkanten av skärgården, målet är att se en öppen horisont innan dagen är slut. Det 
börjar närma sig lunch och åkningen gör under för aptiten. Vi angör en klippa och packar upp vår 
medhavda massäck. Vi tar en kort promenad och spanar efter skärgårdens kung, havsörnen.
Med vinden i ryggen och solen i ansiktet återvänder vi mot fastlandet på de spegelblanka isarna.
Under tiden har vi kontaktat några av våra samarbetspartners som satt på bastun, tänt en brasa i 
den öppna spisen och dukat upp middagsbordet med lokala specialiteter.”

Välkomna till en upplevelse utöver det vanliga på Värmdös insjö- och skärgårdsisar!
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