
Vandringstips: Särvfjället

SvårighetSgrad: Lätt
Start: P-plats Wärdshuset Orren (Hede mot Särvsjön)

Särvjället är en perfekt familjetur och ett av områdets vackraste 
och mest lättvandrade fjäll. Från parkeringen vid Orrens Wärds-
hus tar du dig lätt upp till de många stigarna på kalfjället.

Bra att veta

tidSåtgång:
Tidsåtgång i turerna är beräknad för en barnfamilj med raster inkluderade.

raStStugor
Det finns en mängd raststugor på fjällen i vårt område. Där är du alltid 
välkommen in och du får använda veden. Se bara till att det finns ved kvar när 
du lämnar stugan. En säkerhet för den som blir överraskad av dåligt väder.

FjällSäkerhet 
Information om fjällvädret får du på lokalradions fjällväderprognos. Aktuell 
väderinformation om vind och temperatur i Vemdalen får du på Fjällsäker-
hetsrådets väderinfo 0771-23 11 23 eller fjallsakerhetsradet.se
All vandring sker på egen risk. 
För mer detaljerad kartinforma-
tion använd Fjällkartan.

Fo
to

: J
oc

ke
 L

ag
er

cr
an

tz
 o

ch
 L

ov
is

a 
K

år
vi

k.
 K

ar
til

lu
st

ra
tio

n:
 M

ar
ie

 F
er

m
bä

ck
. P

ro
du

kt
io

n:
 G

ra
fo

rm

Ta bilen till Hede och sväng av 
mot Särvsjön. Följ vägen i 2,5 mil 
och ta sedan höger vid skylten 
mot Wärdshuset Orren (vägav-
gift). Från Orrens Wärdshus har 
du tio minuters vandring upp till 
kalfjället. Det finns inga marke-
rade vandringsleder, däremot 
är fjället lättvandrat och lätt att 
överskåda. Följ dalgångarna, men 
det är även värt mödan att göra 
toppbestigningar. 

1. Björnrike – Raststugan

SvårighetSgrad: Lätt/Medelsvår
längd: 3 km   
tidSåtgång: Ca 2 tim
Start: Spårcentralen Björnrike

En kort fjälltur som även de allra minsta barnen klarar av. 
Turen till Björnrikes raststuga följer den lättvandrade vessel-
stigen genom den vackra och vindskyddade dalen mellan 
Högfjället och Gråhognafjället. 

Parkera vid spårcentralen i Björnrike. Följ sedan vesselstigen och 
skyltning mot Raststuga. Stigen går i lätt motlut och är lättvandrad. 
Efter ca 700 meter tar du höger och följer skyltning mot raststuga. 
Sista biten är brantare och lite stenigare men väl värd mödan. 
Uppe vid stugan väntar en fantastisk utsikt över dalen och 
Högfjället. Tar du sedan en kort promenad ovanför raststugan 
väntar ännu mer storslagna fjällvyer. Välj samma stig tillbaka.

 4. Vemdalsskalet – Jaktstugan– Fallmoran

SvårighetSgrad: Medelsvår
längd: 11 km (5 km Vemdalsskalet–Jaktstugan t.o.r)
tidSåtgång: Ca 5 tim
Start: P-plats vid spårcentralen Vemdalsskalet

En varierad vandring i både skog och på kalfjäll. Vandringens mål 
Fallmoran, en urgammal fäbodvall som inte längre brukas, men 
där de väderbitna stugorna finns kvar. 

Vandring börjar vid spårcentralen på Vemdalsskalet. Gå in på Karins väg 
vid infarten till parkeringen. Följ skyltar och kryssmarkeringar mot Jakt-
stugan. Efter knappt 2 km når du Jaktstugan. Vill du gå en kortare tur tar 
du Vesselstigen tillbaka till Vemdalsskalet. Leden mot Fallmoran fortsätter 
österut. Nere i dalen leder en bro dig över ån Röjan. Följ skyltarna mot 
Fallmoran. Raststugan ligger en bit öster om fäbodarna och en stig leder 
ner till de sevärda Fallmorafallen. På väg hem följer du skylten sommar-
stig mot Ripfjällsområdet. Leden går längs ån Röjan och du tar sedan av 
sommarleden och Karl XI:s väg mot Vemdalsskalet.

 5. Storhogna – Fallmoran

SvårighetSgrad: Medelsvår
längd: 9 km
tidSåtgång: Ca 4 tim
Start: P-plats Storhogna Högfjällshotell & Spa

Det här är kanske den allra vackraste av våra vandringstips. 
Här vandrar man på kalfjäll, så välj en dag när solen skiner och 
sikten är god.

Turen börjar vid ledcentralen framför hotellet vid Storhogna. 
Ta leden upp till höger mot fjället, vik till vänster och följ Karl XI:s väg 
ca en kilometer, ta höger, sommarstigen mot Fallmoran. Du når 
sedan Samesvistet och följer sedan skyltning mot Fallmoran. Här 
finns också en raststuga med en vedeldad kamin. Glöm inte att gå 
ner till de två fallen bakom fäbodarna. För den som är sugen, finns 
det där möjlighet till ett dopp. Gå tillbaka till Samevistet. Därifrån väljer 
du inte samma väg tillbaka utan följer skyltar mot Storhogna (5.5 km). 
Efter 1.5 km ta vänster mot Storhogna 2.5 km.

 6. Sångbäckfallet

SvårighetSgrad: Lätt
längd: 1 km
tidSåtgång: Max 1 tim
Start: P-plats mittemot infart till Sångbäckvallens stugområde

Sångbäckfallet är en perfekt utflykt för hela familjen. Den trolska 
regnskogsliknande terrängen kring fallet ger en känsla av mystik. 
Stigen är lättvandrad och det är bara en kort promenad.

Parkera på parkeringsfickan, strax efter avfarten mot Storhogna 
från Vemdalsskalet sett. En blå skylt – Sångbäckfallet – visar vägen. 
Välj den bommade grusvägen ner. När vägen svänger höger väljer du 
stigen in till vänster. Följ stigen och snart hör du bruset från 
fallet. Fortsätt förbi den första förgreningen så får du en enklare stig 
att gå på. Du kommer snart fram till Sångbäcken där du vandrar upp 
motströms för att komma till själva fallet. Du väljer samma väg tillbaka 
eller en brantare variant närmare fallet.
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 7. Fettjeåfallet, Klövsjö

SvårighetSgrad: Medelsvår
längd: 4 km
tidSåtgång: Ca 3 tim
Start: P-plats 5 km från Klövsjö skidområde

Fettjeåfallet är ett av vårt områdes vackraste naturscenerier och 
vandringen dit är en fin familjeupplevelse.   

Turen börjar från p-platsen som ligger 5 km från Klövsjös skidområde. 
Från parkeringen följer du stigen in i skogen från vägens vänstra sida. 
Den är lite stenig och man får akta sig för en del rötter men lutningen 
är svag. Vandringen går över två broar över den slingrande Stor-
fettjeån. Bara 2 km från start är det dags att slå sig ner vid vind-
skyddet, duka fram matsäcken och njuta av det glittrande fallet. 
Vattnet kastar sig 60 meter från toppen. Vid vindskyddet finns även 
en eldstad. Det går att fortsätta hela vägen upp där fallet kommer 
”ner”, stigen dit är lite svårare men det är väldigt vackert när man väl 
kommer fram. Ta samma väg tillbaka.
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 2. Naturstigen, Vemdalen by

SvårighetSgrad: Lätt
längd: 3 km   
tidSåtgång: Ca 2 tim
Start: Parkeringen Naturstigen 

Naturstigen är en lättvandrad led för hela familjen. Passa på att 
plocka bär och prova på bäckmete. Du startar vid parkeringen 
ca 700 m utanför Vemdalen by mot Björnrike.
 
Följ stigen och rödmarkerade stenar och träd. Terrängen är varierad 
och går i skogen och över ängar. Passa på att ta med metspöt för 
lite bäckmete i Kvarnbäcken. I den lummiga skogen kan du även 
stanna och plocka blåbär, lingon eller hallon. Stanna till och ta fram 
matsäcken vid Kvarntorpet, där finns bänkar att sätta sig ner på och 
njuta av utsikten över Vemdalen by. Med jämna mellanrum efter sti-
gen finns informationstavlor som berättar om bygdens historia, natur, 
växter och djur. 

 3. Vemdalsskalet – Varggranstjärnen

SvårighetSgrad: Medelsvår
längd: 4,5 km   tidSåtgång: Ca 3 tim
Start: Barnliften vid Vemdalsskalet

Varggranstugan är lättillgänglig från Vemdalsskalet och en lagom 
eftermiddags- eller kvällstur. Utsikten över fjället och den fiske-
rika tjärnen gör Varggranstugan till ett populärt utflyktsmål.

Starta bakom hotellet och gå upp i skogskanten vid Knatteliften. Du 
kommer snart till en stig som går vänster in i skogen. Följ den marke-
rade leden mot Varggransstugan. Stigen går genom fritidshusområden, 
följer stundtals grusvägen och korsar Karl XI:s väg. Därifrån är det 1 km 
med riktigt brant stigning. Väl uppe vid Varggransstugan får du bäst 
fjällvyer om du går upp på Varggranshågna. Ta gärna med dig fiskedon: 
I Varggranstjärnen har både regnbåge och röding planterats in. (För Put 
& Take-fisket gäller speciella regler. Glöm inte fiskekort.) Hemåt slingrar 
sig en grusväg väster om stugan. När du når parkeringen börjar en stig 
som leder mot hotellet och sista biten vandrar du i pisten. 
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 9. Nyvallen – Sonfjället

SvårighetSgrad: Tuff stigning
längd: 4 km
tidSåtgång: Ca 3 tim (3,5 tim om du rundar Lillfjället)
Start: P-plats Nysätern Sonfjället

Den tuffaste vägen till toppen av Sonfjället är från Nyvallen, en 
fäbod som varit i oavbruten drift sedan tidigt 1700-tal. Här finns 
servering och möjligheter till övernattning samt även en utställ-
ning om Sonfjällets historia samt dess geologi, flora och fauna.

Från Hedeviken följer du bilvägen och skyltning mot Sonfjällets Natio-
nalpark. Du parkerar vid Nyvallen. Följ sedan stigen mot Lillfjället och 
den stora toppen. Stigningen är brant och tuff.

Du kan också välja en annan längre väg om du tar stigen mot 
Nysätern ca 2.5 km. Vik av mot Lillfjället. Därifrån kan du göra 
toppbestigning eller ta stigen ner till Nyvallen. Använd kartan 
eftersom den turen inte har några markeringar.
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 8. Nysätern – Sonfjället – Sododalen

SvårighetSgrad: Medelsvår
längd: 12 km
tidSåtgång: Ca 5 tim
Start: P-plats Nyvallen Sonfjället

Sonfjället, (1 277,7 m ö h) är Härjedalens enda och en av Euro-
pas äldsta nationalparker. Parken inrättades 1909 av främst två 
skäl: För att bevara de lavrika fjällhedarna och för att ge björnen 
en fristad. Parken är nu ett av landets björntätaste områden.  

Från Hede tar du bilen mot Råndalen och följer skyltning mot Nysä-
tern. Du kan parkera vid fäbodvallen Nysätern som dessutom har en 
kaffeservering. Följ den markerade leden mot Sododalen. Det är en 
familjevänlig tur som går från tallhed och urskogsliknande granskog 
genom ett fjällbjörksbälte upp på kalfjället med fjällhed och så små-
ningom hav av stenblock. I Sododalen finns en raststuga som ligger 
vackert vid en bäck. Du tar samma väg tillbaka eller om du är pigg i 
benen kan du göra en extrasväng runt Valmjället.
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 11. Vemdalen by – Säterdammarna

SvårighetSgrad: Medelsvår
längd: 18,5 km
tidSåtgång: Ca 2,5 tim
Start: Sporthuset Vemdalen by

En omväxlande crosscountry-tur som börjar och slutar i Vemda-
len by. Cyklingen går ibland längs grusväg och ibland längs lite 
mer krävande stigar med sten och rötter. Stigningarna är mest 
krävande i början. Turen går huvudsakligen på grusväg.

Ta väg 315 förbi ICA och vänster in på Hågatan mot Sveg. Efter 1 km 
svänger du vänster mot Ol Måns. Fortsätt 500 m till en skogsväg där 
du tar vänster. Följ markeringarna och kör över bron ut till landsvä-
gen, korsa den och kör in på vägen förbi byggshopen. Följ grusvägen 
några kilometer uppför. Där tar du till vänster in på den markerade 
stigen. Följ sedan skyltning och turen går sedan vidare på stigar, över 
broar, grusvägar och skogsvägar tills du når Österlånggatan. 
Därifrån cyklar du vidare mot väg 315 och tillbaka till startplatsen.

 12. Vemdalen by – Klockarfjällvallen

SvårighetSgrad: Lätt/Medelsvår
längd: 10 km
tidSåtgång: Ca 1,5 tim
Start: Sporthuset Vemdalen by

Kort och fin familjetur från Vemdalen by längs sköna stigar och 
bekväma grusvägar. Utmaningen är den långa stigningen innan 
du når Klockarfjällvallen.

Ta väg 315 förbi ICA och vänster in på Hågatan mot Sveg. Sväng 
vänster strax efter bron över Veman in på Norrmalmsgatan. Efter 200 m 
tar du höger in på Karl XI:s väg. Följ vägen enligt skyltarna ca 500 m 
och ta vänster. Vid den korsande grusvägen mot jaktskyttebanan tar 
du höger. Vid Klockarfjällvallen tar du höger in på en mindre skogs-
väg. När du passerat vallen så övergår vägen till stig. När du kommer 
ut på G:a Landsvägen tar du höger. Strax innan Ol Måns svänger du 
höger in på skoterleden och fortsätter över Kvarnbäcken. Fortsätt på 
Bastugatan, ut på landsvägen och vänster tillbaks.
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 10. Vemdalen by – Åmotet

SvårighetSgrad: Lätt/Medelsvår
längd: Da 12 km alternativt 5 km
tidSåtgång: Ca 1,5 – 2,5 tim
Start: Sporthuset Vemdalen by 

En tur för barnfamiljen eftersom den har få backar och lättcyklat 
underlag. Vid Åmotet finns en rastplats med eldstad. Turen har 
två alternativa sträckningar på ca 12 eller 5 km.

Starta vid Sporthuset, ta höger mot Macken där du tar vänster in 
på Åsgatan i ca 1,3 km. Följ skyltning ned till vänster och leden i 
ca 1,8 km fram till väg 315. Det kortare alternativet går rakt fram 
över ängen och vidare enligt skyltarna. Annars tar du höger och följer 
väg 315 förbi Campingen i drygt 1 km. Följ skyltarna till vänster in 
på grusvägen i ca 2,4 km. Ta vänster och sväng ner till Åmotet. Från 
Åmotet följer du skyltarna, ca 3 km till väg 315 som du korsar in på 
Österlånggatan och vidare ut på Storgårdsgatan, där du tar höger. 
Vid ICA ta vänster ut på väg 315 tillbaks till Sporthuset.

vemdalen.se

Bra att veta

Tidsåtgång i turerna är beräknad för en barnfamilj med raster inkluderade.

Det finns en mängd raststugor på fjällen i vårt område. Där är du alltid 
välkommen in och du får använda veden. Se bara till att det finns ved kvar när 
du lämnar stugan. En säkerhet för den som blir överraskad av dåligt väder.

Information om fjällvädret får du på lokalradions fjällväderprognos. Aktuell 
väderinformation om vind och temperatur i Vemdalen får du på Fjällsäker-
hetsrådets väderinfo 0771-23 11 23 eller fjallsakerhetsradet.se

För mer detaljerad kartinforma-

Väder & turkartor

Ladda ner 
appen!
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 15. Klövsjö-Johankölen

SvårighetSgrad: Medelsvår
längd: 24 km
tidSåtgång: Ca 2 – 3 tim
Start: Klövsjö Stenugnsbageri 

Turen går till Johankölens fäbodvall. Här startade fäboddriften 
redan tidigt 1700-tal. Cyklar du turen i juli är fäbodvallen öppen 
för alla på måndagar. Övriga dagar förbokar du ditt besök. 
Butösen Anna berättar om fäbodlivet. Du får prova på att göra 
smör, ost eller det som står på agendan för dagen. 

Turen startar vid Klövsjö Stenugnsbageri längs väg 316 mot Vem-
dalen. Efter ca. 5 km når du golfbanan. Efter golfkrogen viker du av 
vänster in på en grusväg mot Johankölens fäbod. Följ den ca. 7 km 
genom skogen, här är möjligheterna stora att se både vilda djur och 
fåglar. Så småningom når du fäboden. Efter besöket på fäboden 
och en skön vilopaus cyklar du samma väg tillbaka. Stanna gärna till 
och avnjut en svalkande dryck på golfkrogen på hemvägen.
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 16. Klövsjö-Sundet 

SvårighetSgrad: Lätt
längd: 14 km
tidSåtgång: Ca 1,5 – 2 tim
Start: Klövsjö Stenugnsbageri 

Du kommer att ta dig till en av Klövsjös vackraste platser. En fin 
sommarkväll kan du sitta nere vid stranden vid grillplatsen och 
se solnedgången.

Turen startar vid Klövsjö Stenugnsbageri, följ väg 316 mot Åsarna. 
Efter 100 meter viker du vänster in på Byvägen som slingrar sig rakt 
igenom byn. Efter vägen kan du se att Klövsjö ännu framstår som en 
utpräglad jordbruksbygd med vackra välskötta ängar. Så småningom 
byts asfalt mot grusväg och när du kommer till 1:a vägvalet tar du 
vänster och cyklar parallellt med sjön. Efter ca. 4 km viker du av 
vänster ner mot Mälens fäbodvall och Sundet. Här finns ett rikt fågel-
liv och fina badplatser samt grillplatser som är lämpliga för picknick. 
Efter lämplig rast och eventuellt bad cyklar du samma väg tillbaka.
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 17. Klövsjö bytur

SvårighetSgrad: Lätt
längd: 10 km
tidSåtgång: Ca 1,5 – 2 tim
Start: Klövsjö Stenugnsbageri 

En perfekt tur för barnfamiljer med cykling i naturskön miljö. Den 
har få backar och går längs både asfaltsväg och grusväg med 
vackra vyer. 

Turen börjar vid Klövsjö Stenugnsbageri, följ väg 316 söderut. Efter ca 
1,5 km tar du höger in till Klövsjös skidområde och följer grusvägen 
ca. 3 km till Karl XI:s väg, där du viker in höger in tillbaka mot Klövsjö 
med vackra vyer över sjön och byn. Följ grusvägen och ta vänster 
vid Byvägen som är asfalterad och går förbi Tomtangården med anor 
från 1600-talet. Följ sedan Byvägen, ta höger upp vid Bygdegårdsvä-
gen. Vid turistbyrån viker du höger på väg 316 förbi Ica och tillbaka till 
Stenugnsbageriet. Ett tips är att svänga vänster direkt på väg 316 in 
mot Kullens gårdsmejeri med lokalproducerade ostar.
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 13. Vemdalen by – Järpbäcksdammen

SvårighetSgrad: Medelsvår
längd: Ca 9 km
tidSåtgång: Ca 2 tim
Start: Sporthuset Vemdalen by

Denna tur är bitvis kuperad med en rejäl uppförsbacke längs en 
skogsstig men också en lång härlig nerförsbacke med slingran-
de kurvor. Du passerar även en damm med bra fiske.

Ta väg 315 förbi ICA och sedan vänster in på Hågatan mot Sveg. 
Fortsätt vägen och strax efter bron över Veman svänger du vänster 
in på Norrmalmsgatan och efter bara 200 m tar du höger in på Karl 
XI:s väg. Följ vägen enligt skyltarna i ca 600 m och ta sen höger, 
in på skoterleden. Följ leden enligt skyltarna i drygt 2 km fram till 
Järpbäckdammen. Vid dammen tar du vänster och följer skogsvägen 
uppåt enl skyltarna i ca 1,5 km. Ta vänster och susa rakt ner mot byn 
och ut på väg 315. Håll vänster och efter ca 300 m är du tillbaks vid 
Sporthuset.
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 14. Klövsjö – Assemyrvallen – Kullens

SvårighetSgrad: Lätt
längd: 18 km
tidSåtgång: Ca 2,5 tim
Start: Turistbyrån i Klövsjö

En lättcyklad grusvägstur med flera fina stopp: Handelsträdgården 
Assemyrvallen och Kullens gårdsmejeri. Men det är en tuff start. 

Starta vid Turistbyrån i Klövsjö, sväng ut på landsvägen till vänster. 
Ta första vägen till vänster och fortsätt den långa uppförsbacken. 
Belöningen en vacker utsikt över Klövsjön och fjällen. Följ vägen tills 
den tar slut och kommer ut på landsvägen igen. Efter 1,7 km tar du 
grusvägen till höger skyltat mot Assemyrvallen. En välbehövlig rast 
kan du passa på att ta när du når Assemyrvallens Handelsträdgård 
och deras servering. Fortsätt sedan på grusvägen ca 4 km tills vägen 
delar sig. Där tar du av till höger. Stanna även till vid Kullbodarna, fä-
boden där djuren från Kullens gårdsmejeri lever om somrarna. Några 
kilometer senare är du tillbaka i Klövsjö.

Skala 1:65 000 
(1 cm på kartan motsvarar 650 meter i terrängen)
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