Fjällupplevelser till fots
i Södra Årefjällen
Mountain experiences in unspoilt Åre

En guide till 18 fina vandringar
A guide to 18 fantastic hikes
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Ta gärna med hunden, men håll den kopplad!
Dogs are welcome, but must be kept on lead!

Välkommen till Södra Årefjällen!
Upplev lättillgängliga fjäll, trolska skogar och fiskrika vatten. Här
kan du bo bra, äta gott och välja bland en rad olika aktiviteter.
Den här guiden presenterar särskilt utvalda och kvalitets
säkrade vandringar – från stilla promenader till mer utmanande
toppturer. Längs några leder finns, som extra krydda, information
om fjällens blommor och bygdens kultur.
Ett skyltsystem gör turerna lätta att följa. Sommarturerna
har orange skyltar som börjar med siffran 2. Vid lederna finns
olika typer av rastställen – från vackert belägna vindskydd till
restauranger och caféer.
Många leder är lämpliga som halvdagsturer vilket ger tid över
för fiske, en cykeltur eller kanske en kvällspaddling på Ottsjön.
Njut av vår vackra natur och ha en god tur!

Welcome to Södra Årefjällen!
Experience easily accessible mountains, magical forests, small
tarns and lakes. You will find good accommodation, great food and
many different activities.
This guide presents a number of specially selected and quality
assured walks – from gentle strolls to more challenging summits.
Some trails and paths also have information boards about local
flora and history. Clear signs make the routes easy to follow. The
summer walks have orange signs and start with the number 2. Each
walk has different types of resting places, from beautifully situated
wind shelters to restaurants and cafés.
Most of the walks are suitable for half-day trips, giving time over
for fishing, cycling or perhaps canoeing.
Enjoy our wonderful scenery and happy walking!
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Sommarturernas skyltar är orange och börjar med 2. Vinterturerna
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Vilken vandring passar mig
och hur lång tid tar den?
Alla turer startar vid en ledcentral. För att du lättare ska hitta en
vandring som passar dig är turerna svårighetsgraderade och har
en uppskattad tidsåtgång, samt längd och turprofil.
Grön tur är för dig som föredrar en mycket lättvandrad led, som
ofta går på grusväg eller flack stig i skyddad terräng. Svårighets
graden ökar sedan ju mer kuperad och krävande leden är. Turer
med kulturinslag är markerade med grå prickad linje på kartan.
Tidsåtgången är beräknad till 3 kilometer/timme för personer
med normal kondition. De turer som kan förlängas med en topptur
har dubbel tid- och avståndsangivelsen. I vilken takt man går är
högst individuellt. Lägg till gott om tid för fikapausar och för att
njuta av utsikt, blomsterprakt och allt annat.

Which walk suits me and
how long will it take?
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All walks start at a trail hub. To make it easy for you choose a walk
that suits you, the routes in this guide are graded by difficulty and
have an estimated time and distance, as well as a profile.
Green routes are for people who prefer a gentle walk, often on
gravel roads or flat paths in sheltered terrain. Hillier and more
demanding walks have a higher level of difficulty. Walks with a
historical element are marked on the map with a gray dotted line.
The estimated time is based on 3 km/hour for people with
normal fitness. Walks that can be extended by visiting a summit
have two times/distances. The times are approximate and very
general, so make sure you have some margin when estimating how
long you will take. Don’t forget to add in time for rests.

taigaphoto.se
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Dalens Gård
Mountain Lodge
Surrounded by Nature | Edsåsdalen
TWIN ROOM
FROM 590:dalensgard.com | info@dalensgard.com | 0647-332 10

Vi ligger 150 meter från Stationen i Undersåker,
porten till S:t Olavsleden och Södra Årefjällen.
t ra
F jä ll s ä r …
d
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» frukosten när tåget anlänt
» middagen innan tåget går
» hotellrummet
» kartorna och turistinformationen
» hyrbilen, med 10 minuter till Åre

Förbokning 0647 305 05 info@arefjallsatra.se www.arefjallsatra.se
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Renfjällsrundan

En tur i vacker fjällterräng med
möjlighet att nå Renfjällets topp
Starta vid Hotell Köjagården och följ stigen längs Henån
till Dalen. Gå genom Hedungs Gård upp till vindskyddet.
Fortsätt stigen fram till Renfjällsvägen och följ den fram till
kraftledningen. Väl där slingrar sig stigen upp genom björkskog
till Renfjällsstugan. En utmärkt plats för en paus och ett paradis
för dig som vill plocka bär och svamp.
Vill du upp på Renfjällets topp följer du en fin sommarled längs
fjällsluttningen. En populär topptur med storslagna vyer. Hemåt
igen vandrar du söderut genom varierande fjällterräng fram till
en ledkorsning. Håll vänster och följ stigen till liften och gå ned i
liftgatan till Hotell Köjagården.
Turen innehåller kreativa konstinstallationer som uppskattas
av både barn och vuxna. Du kan också starta turen i Dalen.

A walk in beautiful mountain scenery
with a short detour to Renfjället’s summit
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Start at Hotell Köjagården and follow Henån towards Dalen. Walk
through Hedungs Gård up to the wind shelter. Continue on the path
to Renfjällsvägen and follow this to the power line. From there, the
path winds up through birch forest to Renfjällsstugan; it’s a lovely
place to rest and a paradise for berry and mushroom pickers.
If you want to get to Renfjället’s summit, follow the pleasant
summer path along the mountainside. This is a popular walk
with wonderful views. Homewards, walk south through varied
mountain terrain to a path junction. Stay left and take the path to
the lifts, then follow the lift corridor to “Köja”. The walk passes art
installations that are appreciated by children and adults alike. You
can also start your walk in Dalen.
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Offsjörundan

En tur som har ”allt” – fjällstigar kantade
med blommor, topptur, bad och fiske!
Starta vid Hotell Köjagården och följ Henån mot Dalen. På
Offsjöleden går du söderut upp till korsningen mot Vackermon. För
att ta dig till Lillvalens topp går du ytterligare 200 meter rakt fram
genom björkskogen och viker sedan höger mot toppen.
Annars tar du vänster till vindskyddet Vackermon och fortsätter
fram till Lilla Offsjön, en underbar plats för en fika och ett
svalkande dopp. Här kan du även prova fiskelyckan.
På hemvägen passerar du stugorna i Lyckans läger och kommer
till slut ut på Offsjöleden igen. Följ vägen tillbaks till ”Köja”.
Längs leden finns skyltar som berättar om blommorna som
kantar vandringen och på hemvägen passerar du en pilgrimskälla.
Alternativ start/slut: Dalen

A walk that has “everything” – mountain paths edged
with flowers, a summit, swimming and fishing!
Start at Hotell Köjagården and follow Henån towards Dalen. On
Offsjöleden, walk up to the junction to Vackermon. To reach the top
of Lillvalen, walk another 200 metres straight ahead through the
birch forest and then turn right to the summit.
Otherwise turn left to the Vackermon wind shelter and continue
to Lilla Offsjön; a wonderful place for a picnic and a swim. You can
also go fishing.
On the way home you pass the cabins at Lyckans Läger, finally
coming to Offsjöleden again. Follow the road back to “Köja”.
There are information signs about wild flowers along the path
and you pass a pilgrim’s spring on the way home.
Alternative start/finish: Dalen.
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Historievandringen

Edsåsdalen nu och då – en nätt vandring
genom vacker kulturbygd
Denna korta rundtur startar vid Hotell Köjagården. Gå ner i
backen vid hotellet och följ sedan stigen längs den vackra Henån
mot Dalen. Här fortsätter stigen upp genom Hedungs Gård. På
lättvandrad grusväg tar du höger och fortsätter in på den gamla
byvägen som var i bruk fram till sekelskiftet. Turen leder dig
därefter fram till en vacker beteshage där du kan stanna till för en
fika. Kanske får du sällskap av en flock nyfikna kor eller får!
Härifrån går vandringen på resterna av den gamla fina byvägen
med en praktfull blick mot Välliste och Grofjället. Håll utkik efter
skyltarna som tar dig tillbaks till ”Köja”.
Längs denna nätta tur finns skyltar som berättar om livet i
Edsåsdalen förr i tiden.

Edsåsdalen then and now – a short walk
through a beautiful old village
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This short circular walk starts at Hotell Köjagården. Walk down
the slope by the hotel and then follow the path to Dalen along the
beautiful river Henån. The path continues up through Hedungs
Gård. Walk on the gentle gravel road, then turn right and continue
along the old village road that was used up until the turn of the
century. Then pass through an attractive meadow that’s a good
place for a picnic, perhaps accompanied by inquisitive cows or
sheep!
From here the walk goes along the old village road, with
wonderful views of Välliste and Grofjället. Keep an eye out for
signs that lead to back to “Köja” via the slalom slope.
On this short walk there are signs that tell you about life in
Edsåsdalen in the olden days.
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Grofjällsrundan

En tur upp på kalfjället med
härlig utsikt över Edsåsdalens by
Du startar vid Hotell Köjagården och går nedför backen till Henån
som du passerar. Följ stigen uppför genom skogen i relativt brant
terräng fram till kalfjället. Väl uppe viker du höger och kan nu se
fram emot en vacker vandring längs fjällkanten. Utsikten över byn
och Renfjället i norr får du på köpet!
Turen tar dig sedan till Grofjällstugan där du kan stanna till för
en välförtjänt fikapaus. Härifrån kan du ta dig upp till Grofjällets
topp. Utsikten från toppen är väl värd besväret!
Från Grofjällsstugan fortsätter leden genom skogen till den
gamla fäboden Sönnestvallen. När du närmar dig Storbäcken viker
du av höger till milspåret. Avslutningsvis fortsätter vandringen
över Henån och tillbaks till utgångspunkten.

A walk on open mountainside
with great views over Edsåsdalen
Start at Hotell Köjagården and walk down the hill known as
Köjabacken. Cross the river Henån and follow the path. Now walk
up, fairly steeply, through the forest until you reach the open
mountainside. Once there, turn right at the junction. Now you
can look forward to a beautiful walk with views of the village and
Renfjället to the north. You will come to Grofjällstugan hut, where
you can stop for a well-deserved coffee. You can walk to the top of
Grofjället from here – the view is worth the effort!
From Grofjällsstugan the path continues through the forest to
the old shieling at Sönnestvallen. As you approach Storbäcken,
turn right onto the 10km trail. Finally, cross Henån again and return
to where you started.
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BOKA REDAN I SOMMAR
OCH FÅ 20 % I RABATT!
Gäller vid bokning på Trillevallens Högfjällshotell under perioden 21/12 2017 - 15/4 2018,
minst 7 nätter och går ej att kombinera med andra erbjudande.
Gäller för bokningar gjorda innan 31:a augusti.

VÄLKOMNA

Strandbergs_logo.indd 1

2015-08-12 09:06

Öppet alla dagar 9-19
Ombud för systembolaget, apotek
och svenska spel.
Vi säljer även fiskekort.
Välkomna önskar Sofie Hårdstam med personal
sofie.hardstam@nara.ica.se

Det njutbara stoppet i Mörsil, på väg
till eller från Södra Årefjällen....
Öppet torsdag – söndag kl 11-16
(utökade öppettider under sommaren)
♥ Café ♥ Buffé ♥ Trädgård ♥
♥ Mathantverk ♥ Gårdsbutik ♥
♥ Ett gäng kacklande höns som
producerar äggen till pannkakorna.... ♥
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Välliste runt

En vacker tur med vidunderlig utsikt
för den aktiva familjen
Med start vid Trillevallens högfjällshotell tar du dig västerut
genom granskog fram till vägen mot liftarna. Följ vägen och vik
därefter av höger. Fortsätt längs Korsflon fram till Stortrevallen
där du tar vänster och följer den slingrande stigen genom
fjällbjörkskogen upp på kalfjället, till Norra stugan. Fortsätt
över Nordtoppen till Toppstugan, en fantastisk fikaplats
med vidunderlig utsikt över fjällvärlden. Välliste är ett rikt
blomsterfjäll så passa också på att njuta av den vackra fjällfloran.
Från Toppstugan går vandringen hemåt. Följ stigen och sedan
den grusade vägen ned till Trillevallens liftparkering. Den sista
biten tar du vägen tillbaka till högfjällshotellet.
Alternativ start/slut: Trillevallens liftparkering

A beautiful walk with extensive views and great flora
Start at Trillevallens högfjällshotell and walk west through
spruce forest to the road to the ski lifts. Follow this and then turn
right. Continue along Korsflon to Stortrevallen, where you turn left.
Follow the winding path through the mountain birch forest, up onto
open mountainside and to the “Norra stugan” hut. Continue across
Nordtoppen to Toppstugan hut, a great picnic spot with amazing
views. Välliste is a mountain with rich flora, so take the chance to
enjoy the flowers.
The walk goes homewards from Toppstugan. Follow the path
and then the gravel road down to the parking for Trillevallen’s ski
lifts, then follow the road back to to Högfjällshotell.
Alternative start/finish: Trillevallen’s ski lift car park.
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Vällistetoppen tur & retur

En härlig utmaning och en populär tur
som tar dig ända upp på Vällistes topp
Starta vid Trillevallens liftparkering och gå grusvägen genom
fjällbjörkskogen upp på kalfjället. Det sega motlutet ger dig ursäkt
att stanna och njuta av såväl utsikt som blomsterprakt. Här finns
dryashedar där den blomsterintresserade, i början av juli, har
möjlighet att se flera ovanliga fjällväxter.
Väl uppe på toppen är belöningen omedelbar i form av
storslagna vyer. Med Sylarna i väster och Anarismassivet i söder
har du hittat den perfekta platsen för att njuta av medhavd fika.
Glöm inte skriva in dig i gästboken i raststugan innan du går
tillbaka nerför fjället, samma väg du kom.

A great challenge that takes you
all the way to Välliste’s summit.
Start by Trillevallen’s ski lift car park and follow the gravel road
through the mountain birch forest up on to the open mountainside.
The steep climb gives you an excuse to stop and enjoy both the
view and the flowers. There are mats of mountain avens and in
early July it is possible to see many rare flowers.
At the summit, there is an immediate reward in the magnificent
views. The Sylarna massif is to the west and the Anaris massif is to
the south, making this the perfect picnic spot. Don’t forget to sign
the guest book in the hut before heading down the mountain again,
using the same route back.
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Naturnära. På riktigt.
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BYGG FÄRG INTERIÖR

ÅRE-UNDERSÅKER Byvägen 141 • 0647-66 45 30
mån-fre 6.30-18.00, lör 10-14 • fresks.se

Ottsjöbua
Den lilla lanthandeln
med allt vad du kan
behöva, delikatesser,
lokalproducerat, fiske,
stövlar, systemombud,
apotek, turistinfo.

Bensin Diesel Fiskekort

Fjälltomter i Ottsjö eller
stugor att hyra hittar du på

Öppet alla dagar
Tel. 0647-340 30

www.ottsjo.net

För öppettider se

www.ottsjobrygghus.se
Fiska i Ottsjö
Båtuthyrning
Info 0647-340 30
www.ottsjo.com/fiske

Högåsvägen 35
info@ottsjobrygghus.se | 070 390 86 10

med allt vad du kan
behöva, delikatesser,
lokalproducerat, fiske,
stövlar, systemombud,
apotek, turistinfo.

Bensin Diesel Fiskekort

Fjälltomter i Ottsjö eller
stugor att hyra hittar du på

Öppet alla dagar
Tel. 0647-340 30

www.ottsjo.net

Drömmer du om en fjällstuga?
Andelar till salu!
www.ottsjofjallby.se

Fiska i Ottsjö
Båtuthyrning
Info 0647-340 30
www.ottsjo.com/fiske

Ottsjön

Storån
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Platåleden

En lättvandrad fjälltur med
utsiktspunkter du inte får missa!
Med start vid Ottsjö Fjällby tar du dig norrut via grusvägen ut på
spångad myrmark. I lätt motlut följer du stigen genom granskog
till Språngsdalen och vindskyddet. Ta trappan upp till Platåkåtan
och gå norrut utmed ravinkanten. Vik vänster och gå mot
Högåsen. Väl där ligger utsiktstornet med vyer över sjön
och Ottfjället. I lättvandrad terräng bär det sedan hemåt över
hjortronmyrar och spångade stigar. Vid korsningen viker du
vänster och därefter höger upp till Kläpphögarna. Missa inte
denna vy. Ett fjällandskap när det är som vackrast.
Från Kläpphögarna tar du leden tillbaks till Ottsjö. Nu bär det
utför på stenig stig genom fjällskog. Vik av vänster mot Ottsjö
Fjällby, sista biten tillbaka till utgångspunkten går på lättvandrad
grusväg.

A gentle mountain walk with
viewpoints you simply shouldn’t miss!

36

Start at Ottsjö Fjällby, then walk north via the gravel road onto the
plankways on the marsh. Follow the path gently uphill through
spruce forest to the wind shelter in Språngsdalen. Take the steps
up to Platåkåtan and walk north along the ravine. Turn left and
walk towards Högåsen, where there is a tower with views of the
lake and Ottfjället. The walk home passes through easy terrain,
across cloudberry marshes and plankways. Turn left at the junction
and then right up onto Kläpphögarna. Don’t miss this view; a
mountainous landscape at its most beautiful.
Take the path back to Ottsjö from Kläpphögarna, downhill
through mountain forest on a stony path. Turn left to Ottsjö Fjällby
and walk the last stretch on an easy gravel path.
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Byvandringen

En nätt tur för dig som vill
veta mer om det gamla Ottsjö
Denna korta vandring startar vid ICA Ottsjöbua och följer vägen
västerut till byns ände. Väl där viker du av vänster ned genom fin
gammal granskog till Ottsjön. Här kan du slå dig ned med en fika
och svalka fötterna i sjön. För dig som vill fiska finns fiskekort att
köpa i Ottsjöbua.
Vandringen fortsätter längs sjökanten för att därefter vika av
vänster och tillbaks upp till byn. På vägen passerar du hästhagar
och vackra blomfält. Efter en stunds vandring öppnar sig ”det nya
och gamla Ottsjö” med sina fjällgårdar. På lättvandrad grusväg
fortsätter vandringen hemåt. För dig som vill ha ett längre
alternativ, vik av höger in på led 262. Längs leden finns skyltar
som berättar om livet och människorna i Ottsjö, nu och då.

A brief walk for people who
want to know more about old Ottsjö
This short walk starts at ICA Ottsjöbua and follows the road west
to the end of the village. Once there, turn left and walk through
fine old spruce forest to Ottsjön. You can rest here and have a
snack while paddling in the lake. If you want to fish, permits can be
bought at Ottsjöbua.
The walk continues along the lake and then turns left, back up
to the village. The road passes paddocks and flowering meadows.
After a short walk, “the new and old Ottsjö” and its mountain
farms appear. Continue back to where you started on an easy
gravel road. If you would like a longer walk, turn right onto route
262. There are information signs along the path, telling you about
life in Ottsjö, past and present.
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Norra Ridvadsrundan

En härlig familjetur med anor
Med start vid ICA Ottsjö Bua går du österut på landsvägen till
skylten Ridvadet. Väl där viker du höger ner mot Ottsjön.
Över myr och lingonbackar, med Anarismassivet i fonden,
följer du den gamla kurirvägen fram till sjön och når Ridvadet,
Sveriges enda sjöridvad. I forna tider red man här tvärs över sjön
mot Härjedalen. En utmärkt plats för en vilopaus, passa på att
doppa tårna i Ottsjön. På sensommaren hittar du både svamp och
bär kring sjön.
Färden fortsätter därefter hemåt längs sjökanten till Ottsjö.
Stigen slingrar sig fram genom blåbärsskogen och över spångad
myr i behaglig flack terräng. Vid båtplatsen viker du höger och går
uppför backen eller fortsätter led 261. Längs leden finns skyltar
som berättar om livet och människorna i Ottsjö, nu och då.

A lovely, historic family walk
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Start at ICA Ottsjö Bua and follow the road east to the Ridvadet
sign, then turn right down to Ottsjön. Across marshes and
lingonberry slopes, with the Anaris massif as a backdrop,
follow the old post road to the lake and Ridvadet, Sweden’s only
bridleway ford. This is where people used to ride across the lake
towards Härjedalen. It’s an excellent spot for a rest and a paddle in
Ottsjön. Mushrooms and berries can be picked around the lake
in the late summer.
The trip then continues homewards along the shore to Ottsjö.
The path winds through blueberry forest and across plankways in
marshes on pleasantly level terrain. At the mooring, turn right and
walk up the hill, or continue on route 261. There are information
signs along the path, telling you about life in Ottsjö, past and
present.
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Hållvallsrundan

En medelsvår vandring med avstickare
till Kläpphögarna
Starta vid vändplanen i byns västra ände. På lättvandrad grusväg
går du till Önets gård. Där viker du höger och följer stigen upp
genom skogen. Här är terrängen flack så passa på att njuta av
utsikten! I lätt motlut tar du dig vidare upp till Hållvallens gamla
fäbod. En härlig fikaplats oavsett om du väljer att sitta ute, eller
inne i den öppna fäbodstugan.
Från Hållvallen kan du välja att göra en avstickare upp på
Hållfjällstoppen. Ta då till vänster i ledkorsningen. Det blir i så
fall 3,4 kilometer extra. Annars går du österut på Hållfjällsleden.
Leden når kalfjället och du passerar Petterfjället. Har du krafter
kvar går du en vända till Kläpphögarna där du bjuds fantastiska
vyer! Den sista biten ner till byn bär det utför genom fjällskogen.

A moderate walk with a detour to Kläpphögarna
Start at the turning circle at the west end of the village. An easy
gravel road takes you to Önets gård. There, turn right and follow
the path up through the forest. The terrain here is level, so tale
the chance to enjoy the view! Continue up the gentle slope to
Hållvallen’s old shieling. This is a great picnic spot whether you
choose to sit outdoors or in the open cottage!
From Hållvallen you can take a detour up on Hållfjällstoppen.
To do this, turn left at the trail junction. It will be 3.4 km extra.
Otherwise, walk east on the Hållfjällsleden trail. The trail goes up
to the open mountainside and you pass Petterfjället. If you have the
energy you can take a walk to Kläpphögarna which offers amazing
views! The final stretch down to village is through the mountain
forest.
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Fäbodrundturen

Njut av gammal kultur i spännande natur
Du kan gå, löpa eller cykla Bottenvallsvägen, sex kilometer, till
platsen där turen startar. Eller så gör du det lättsamt och hyr
bomnyckel (50 kr) på Ottsjöbua och kör bil fram till turstart (P).
Fortsätt till fots mot Norra Bottenvallen, där gamla
fäbodbyggnaderna står kvar. Följ fjällmaratonleden till Södra
Bottenvallen. Här passerar du Skårrån och kan passa på att spana
efter bäver.
På Södra Bottenvallen pågår ett restaureringsprojekt, sly röjs
bort och betesdjuren är tillbaka. Spritter du av energi gör du en
avstickare upp till Klockafemknippen och njuter av den vackra
utsikten. Turen följer den spångade leden längs Ottsjön tillbaka.
En vacker sommardag är det härligt att vada över till sandstranden
och njuta av sol och bad innan turen avslutas.

Enjoy a historic walk in lovely scenery
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You can walk, run or cycle 6 km along Bottenvallsvägen to the start
of this route, or you can take the easy way and rent a gate key (SEK
50) at Ottsjöbua and drive to the second gate.
Continue on foot to Norra Bottenvallen, where the old shieling
buildings are still standing. Follow the mountain marathon trail
to Södra Bottenvallen, passing Skårrån where you can take the
chance to look for beavers.
A restoration project is underway at Södra Bottenvallen; brush
is being cleared and the grazing animals have returned. If you
have lots of energy you can take a detour up to Klockanfemknippen
and enjoy the beautiful view. The route follows the plankway back
along Ottsjön. On a lovely summer’s day it’s great to wade over to
the sandy beach and enjoy sunshine and swimming before ending
your trip.
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Södra Ridvadsrundan

En lättvandrad heldagstur med härliga dopp
Starta vid Vallbo fjällgård och gå den markerade gamla färdvägen
norrut. Njut av bäckens porlande vid den gamla sågmiljön. Korsa
Vålådalsvägen och fortsätt förbi Post-Johans torg, till ridvadet.
Den långa sandstranden är som gjord för bad och lek. Stranden
övergår i Sveriges längsta naturliga ridvad.
Vandra tillbaka och vik vänster in på leden till Fångåmon. Här
korsar du åter landsvägen och går Håckrenvägen. Passera bron
över den brusande Fångån och vik därefter höger. Efter några
hundra meter viker du återigen höger in på stigen till Bäverkroken.
En perfekt fikaplats med en sorglig historia. Passa på att ta ett
svalkande dopp i Fångån innan du fortsätter över hängbron till
Vallbo. Alternativ start/slut: Fångåmon
Denna led delar du med cyklister.

A gentle day trip with a refreshing dip
Start at Vallbo fjällgård and walk north on the old post road
(signed), enjoying the babbling stream at the old sawmill. Cross
the road to Vålådalen and continue on the old road to Ottsjön. The
long sandy beach is perfect for playing and bathing and turns into
Sweden’s longest natural bridleway ford.
Walk back and turn left onto the path to Fångåmon. Here, cross
the road again and follow the road to Håckren. Cross the bridge
over the rushing Fångån and then turn right. After a few hundred
metres, turn right again onto the path to Bäverkroken; a perfect
picnic spot with a sad history. Take a refreshing dip in Fångån
before crossing the suspension bridge. Then continue on the path
back to Vallbo. Alternative start/finish: Fångåmon
You share this trail with cyclists.
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Vallbo natur och kulturstig

Vallbos guldkorn – en innehållsrik vandring
Vallbo natur- och kulturstig startar vid Vallbo kapell. Läs om
Lappkungen innan du tar stigen till den kryssmarkerade leden.
Fortsätt genom skogen med skyddsvärda lavar och tickor, ner
till Vålån. Släck gärna törsten med friskt fjällvatten innan du
följer ån nedströms en bit. När du har lämnat ån går du genom en
vacker ravin innan du kommer upp på rullstensåsen och vidare till
grustaget. Härifrån du har faktiskt milsvid utsikt.
Gå till vänster en bit när du kommer ut på vägen, innan du viker
höger in på stigen som tar dig till vindskyddet och resterna av den
gamla sågen. Sista biten följer du kurirvägen tillbaka till Vallbo.
Längs stigen finns skyltar som berättar om flora och fauna samt
Vallbos kulturhistoria.

Vallbo’s treasures – a walk with a wealth of information
Vallbo’s nature and culture path starts at Vallbo Chapel. Read
about the Lapp King before taking the path to the trail marked
by crosses. Continue through the forest of valuable lichens and
bracket fungi, and slake your thirst with clear mountain water from
Vålån, before following the river a short way downstream. When
you have turned away from the river, you pass through a beautiful
ravine before coming up on the esker, then to the gravel pit. The
views from here are amazing.
Turn left for a short way on the road, before turning right onto
the path that takes you to the wind shelter and the ruins of an old
sawmill. Follow the old post road back to Vallbo for the last stretch.
There are information signs about flora, fauna and Vallbo’s
history along the path.
52

4,2 km

45 m

0

0,5

1 km

Vå
l

ån

2h

Fa

ng

Ö.Vålådalen

281

Vallbo

I ss
jö d
al e

Höjd (m.ö.h.)

n»

An

ar

is

»

53
Avstånd (km)

ån

282

Björnbacksturen

En utsiktsfull dagstur mellan Vålådalen och ”Östra”
Starta vid liften, bakom Vålådalens fjällstation, gå upp till
Ottfjällsvägen och fortsätt den uppåt. Vid västra Storbäckens
brusande fors är det perfekt att pausa vid det övre vindskyddet.
Strax efter viker leden av till höger och bjuder på en magnifik vy
över Vålådalssänkan.
Följ stigen och vada över Östra Storbäcken på din väg till Stora
Björnbacken. Om tiden är rätt hittar du kanske hjortron innan det
bär utför genom gammelskogen till Östra Vålådalen.
På Vålågården kan förfriskningar inhandlas innan du går mot
Vålådalen. Efter Ingeborgfallet viker du vänster in på den gamla
vägen, numera en lättvandrad stig. Korsa Vålådalsvägen och
fortsätt elljusspåret förbi Mellandalstjärn till utgångspunkten.
Alternativ start/slut: Östra Vålådalen.

A beautiful day trip between Vålådalen and “Östra”
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Start at the ski lift behind Vålådalens fjällstation; walk up to
Ottfjällsvägen and follow the road upwards. Västra Storbäckens
rushing waterfall is a perfect place to stop at the upper wind
shelter. The path then turns right and there are magnificent views
of the vale of Vålådalen.
Follow the path and wade across Östra Storbäcken on your way
to Stora Björnbacken. If it’s the right time of year, you might find
cloudberries before heading down through the old-growth forest to
Östra Vålådalen.
Refreshments can be bought at Vålågården before you turn
towards to Vålådalen. After Ingeborgfallet, turn left onto the old
road, which is now a gentle path. Cross Vålådalsvägen and continue
on the exercise track past Mellandalstjärn to where you started.
Alternative start/finish: Östra Vålådalen.
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Blanktjärnsrundan

Dagstur med smaragdgröna tjärnar
i gammelskogen
Starta vid naturum, gå över vägen och ängen och håll vänster ner
mot Vålån. Ta till höger direkt efter hängbron. Njut av utsikten från
Nipan innan du fortsätter genom barrskog, över myrar och genom
vacker fjällbjörkskog.
Efter tre kilometers vandring öppnar sig landskapet och du
kommer ut på de blomsterrika Matskålsängarna. Efter ytterligare
ett par kilometer når du den branta åsen vid Blanktjärnarna. Ofta
ligger tjärnarna spegelblanka och inbjudande. Pausa och njut!
Efter pausen går du i lätt motlut upp på Vålåsen. Tänk om
gammeltallarna vid Vålåsen kunde tala... Då kunde du få höra hur
de har fått sina brandljud. Terrängen flackar ut över myren och
vandringen fortsätter genom gles gammelskog lätt utför tillbaka
till Vålån. Cirkeln är sluten.
Du delar leden med cyklister.

A day trip with emerald green lakes
in old-growth forest
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Start at Naturum, cross the road and meadow and stay left down
to the river Vålån. Turn right after the bridge. Enjoy the view from
Nipan before continuing through coniferous forest, over marshes
and through beautiful mountain birch forest.
After 3 km, the landscape opens up and you come out onto the
flower-rich Matskålsängarna. After another couple of kilometres
you come to the steep eskers at Blanktjärnarna, where the lakes
are often calm and inviting. Take a break and enjoy it, then walk
up the gentle climb onto Vålåsen. Imagine, if these old pine trees
could talk. Eventually, the terrain levels out across the marsh.
Continue gently downhill through sparse old-growth forest. The
circle is complete. You share this trail with cyclists.
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Nulltjärnsrundan

Kombinera lätt vandring med härligt strandliv
Starta vid naturum, gå över vägen och ängen och ta till höger mot
Stensdalen och Vålåstugorna. Efter en kilometer finns ett fikabord
med vy mot Lillstensdalsfjället. Turen fortsätter genom vacker
blandskog. Vid Buråskorsningen tar du av mot Nulltjärnarna.
Stigen slingrar sig genom gammelskogen till Nulltjärnsbäcken
med lämningar efter den gamla sågen. Vik vänster, genom den
sagolika ravinen, och fortsätt till Nulltjärnarna.
Den långa sandstranden bjuder in till härliga bad. Har du
fiskekort kan du alltid prova fiskelyckan. Eller ta det säkra före det
osäkra och grilla korv vid vindskyddet.
Fortsätt mot Kyrkstenen. Vik höger för att komma in på
fjällstationens milspår. Nu återstår behaglig vandring i vacker
skogsterräng, tillbaka till utgångspunkten.

A great walk that combines mountains and beaches
Start at Naturum, then cross the road and the meadow and turn
right towards Stensdalen and Vålåstugorna. After 1 km, there is
a picnic table with a view of Lillstensdalsfjället. Continue through
beautiful mixed forest. At the Buråsen junction, turn towards
Nulltjärnarna. The path winds through old-growth forest to
Nulltjärnsbäcken and the ruins of an old sawmill. Turn left, through
the enchanting ravine, and continue to Nulltjärnarna.
The long sandy beach is perfect for bathing. If you have a fishing
permit, you can try fishing. Or you can grill sausages at the wind
shelter.
Continue towards Kyrkstenen. Turn right onto the mountain
station’s 10 km trail. Now all that’s left is a pleasant walk through
beautiful forest, back to where you started.
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Ottfjällstoppen

Topptur med sagolika vyer!
Turen startar vid liften bakom Vålådalens fjällstation. En stenig
stig slingrar sig upp till Ottfjällsvägen där du viker vänster och
följer vägen förbi första vindskyddet. Strax efter nästa vindskydd
tar du till höger in på stigen mot bron över Västra Storbäcken.
Chansen finns att du ser renar. Tänk i så fall på att de behöver
betesro.
Stigen går stadigt uppför, du passerar ett renstängsel och viker
höger mot Östra Ottfjällstoppen. Nu är det dags att samla alla
krafter för den sista dryga kilometern är brant.
Väl på toppen belönas du med 360 graders vy över Ottsjö,
Anarismassivet, Lunndörrspasset, Lillstensdalsfjället och
Bunnerfjällen. Vila! Njut sedan av utsikten över Vålådalssänkan på
din vandring tillbaka till Vålådalen.

A summit walk with magical views!
This walk starts at the lift behind Vålådalens fjällstation. A stony
path winds up to Ottfjällsvägen, where you turn left and follow the
road past the first wind shelter. Just after the next wind shelter,
turn right onto the path towards the bridge over Västra Storbäcken.
There is a chance that you will see reindeer. If you do, remember
that they need to graze undisturbed.
The path goes steadily upward, through the reindeer fence and
turns right towards Östra Ottfjällstoppen. The last kilometre or so
is steep, so be prepared for the effort.
Once at the summit you can enjoy the 360-degree view of
Ottsjö, the Anaris massif, Lunndörrspasset, Lillstensdalsfjället
and Bunnerfjällen. Rest! Then enjoy the views across the vale of
Vålådalen on your walk back.
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Nära topp med 360 graders fjällvy
Starta vid ledcentralen i Vallbo. Gå sommarleden söderut över
fältet och in i skogen. Knappt en kilometer från ledcentralen blir
stigen brantare och femhundra meter senare tvärbrant. När det
känns som jobbigast är du plötsligt uppe på kalfjället. Här får du
belöning för mödan. Vänd dig om och beundra utsikten. Uppe vid
masten kan du njuta av fjällvyer åt alla håll! Vid klart väder syns
Sylarna i sydväst, fyra mil bort.
Den kvalitetssäkrade leden går tillbaka samma väg som du
kom. Vill du gå en mindre brant stig ner kan du välja rundturen.
Den är märkt med nummerskyltar, men är inte så bra spångad. Följ
då den kryssmarkerade leden sjuhundra meter söderut. Stigen
som där går in till vänster tar dig, genom vacker skog, tillbaka till
Vallbo.

Accessible peak with 360 degree views
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Start at the trail hub in Vallbo. Take the summer path to the south,
across the field and into the forest. The path gets steeper after
almost a kilometre and then really steep after another 500 metres.
At the hardest point you suddenly arrive on open mountainside,
and this is your reward for all that effort. Turn around and enjoy
the view. Up by the mast you can enjoy mountain views in all
directions! In clear weather the Sylarna massif is visible to the
south-west, 40 km away.
The quality assured path goes back the same way that you
came. If you would like to take one that is less steep, choose the
round trip. This is marked with numbered signs, but does not have
as many plankways. Follow the cross-marked trail 700 metres
southward. The path that then goes to the left takes you through
beautiful forest and back to Vallbo.
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GILLAR DU FJÄLLEN?
BLI MEDLEM I STF

Södra Årefjällen – svensk
fjällvandrings vagga
Södra Årefjällen har en anrik historia inom svensk fjällsport. Här
har folk vandrat sedan 1900-talets början och förutom de utvalda
rundturerna i denna guide finns många andra fina vandringsleder
i området. Vålådalen och Vallbo är utgångspunkter för flera
klassiska turer som till exempel leden till Issjödalen.
Från alla byarna kan du gå toppturer, som ibland kräver lite
mer av dig, men samtidigt ger en härlig upplevelse av frihet
och storslagenhet. Leden Ottsjö-Bottenvallen-Vålådalen via
Ottfjällets topp ger garanterat denna upplevelse.
För ytterligare information kontakta våra informationsställen i
respektive by. Se sidan 78.

Södra Årefjällen – the cradle
of Swedish hiking
Södra Årefjällen has a noble history in Swedish mountain sports.
People have hiked here since the early 1900s and there are many
fine walking trails in addition to the selected round trips in this
guide. Vålådalen and Vallbo are starting points for a number of
classic walks, such as the path to Issjödalen.
You can reach summits from all the villages; sometimes they are
more demanding, but they give a wonderful sense of freedom and
magnificence. You are guaranteed to experience this on OttsjöBottenvallen-Vålådalen via Ottfjället’s summit.

For more information, contact our information points in the
villages. See page 78.
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Ta med karta och kompass
och våga dig längre bort
Vålådalsfyrkanten bjuder på varierad vandring mellan fjällstugorna
Lunndörren, Vålåstugan och Stensdalen. Du vandrar i Vålådalens
naturreservat, där gammelskogen i den vidsträckta dalgången
ramas in av fjällen. Dagsetapperna mellan stugorna är 12–16 km.
I varje stuga välkomnas du av en stugvärd som berättar hur allt
fungerar och tar betalt, om du inte redan har förskottsbetalat.
Du hugger ved, hämtar vatten, diskar och städar efter dig. Täcke
och kudde finns, så du klarar dig med reselakan. Du kan välja
att vandra med lite lättare packning och köpa vissa matvaror i
stugornas butiker. I Lunndörren och Stensdalen kan du dessutom
njuta av härliga bastubad. En förmån du har som STF-medlem är
gratis dagbesök i stugorna.
www.svenskaturistforeningen.se/bo/upptack-jamtlandsfjallen/

Take a map and compass
and range further afield
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The Vålådalen Square has varied walking between the Lunndörren,
Vålåstugan and Stensdalen mountain huts. You walk through
Vålådalen Nature Reserve, where mountains frame the wide valley’s
old-growth forest. A day’s walk between the huts is 12–16 km.
Each hut has a warden to welcome you, tell you how everything
works, and for you to pay, unless you’ve paid in advance. You chop
wood, collect water, wash the dishes and clean up after yourself.
There are pillows and covers, so all you need is a travel sheet. You
can choose to walk with a light rucksack and buy provisions in the
huts’ shops. Lunndörren and Stensdalen also have fantastic saunas.
Members of the Swedish Tourist Association can use the huts for
free during the day.

taigaphoto.se
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Fjällöpning
Frisk luft, lugn, tystnad och fantastiska vyer över den jämtländska
fjällvärlden. Löpningen i Södra Årefjällen är magisk! Här erbjuds
varierad träning på stigar, spänger och stränder – kuperat eller
flackt. Spring längs de markerade lederna genom vacker fjällskog,
över myrar och förbi blanka tjärnar, eller direkt upp på kalfjället.
Känner du för en riktig långtur kan du, med lätt packning,
övernatta i någon av STFs fjällstugor.
Många av områdets skidspår lämpar sig väl för löpning
sommartid.
Efter träningen är det skönt att komma tillbaka till boendet för
bastu och en god middag.
Löparläger arrangeras på flera håll i Södra Årefjällen, se
edsasdalen.se och valadalen.se

Mountain running
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Fresh air, tranquillity, quiet, and fantastic views of the mountains
of Jämtland. Running in Södra Årefjällen is magic! It offers varied
training on paths, plankways and shorelines – hilly or flat.
Run on marked trails through beautiful mountain forests, over
marshes and past mirror-like lakes, or straight up on the open
mountainside. If you fancy a really long outing, you can take a light
backpack and stay at one of STF’s mountain huts.
Many of the area’s ski trails are suitable for running in the
summer.
After training, it’s wonderful to come back to your
accommodation for a sauna and a good meal.
Running camps are organised in a number of places in Södra
Årefjällen, see edsasdalen.se and valadalen.se

taigaphoto.se

Fjällmaratonleden
En vacker och minnesvärd upplevelse
för den mer fjällvane vandraren
Gå, lunka eller löp, hela eller delar av världens kanske tuffaste
men också vackraste maratonlopp. Längs slingrande stigar, över
hala spänger, porlande bäckar, rötter och sten, genom skog och
över kalfjäll. En sträckning i minst sagt varierande natur!
Väljer du att gå delsträckor kan du starta i Edsåsdalen,
Trillevallen, Ottsjö eller Vålådalen. För att komma tillbaka till
utgångspunkten tar du samma väg tillbaks eller ansluter till
en av de numrerade rundturer som du tangerar i varje by.
Se respektive områdeskarta.
Leden ingår inte i våra kvalitetsäkrade rundturer och är därför
inte markerad med nummerskyltar och pilar utan med träskyltar.
Vi rekommenderar dig att ta med karta och kompass.

A memorable, beautiful trail for
the more experienced walker
Walk, jog or run all or part of what could be the world’s toughest
but most beautiful marathon. Winding paths, slippy plankways,
babbling streams, roots and boulders, forests and open
mountainside – a route through very varied scenery!
If you choose to do it in stages you can start in Edsåsdalen,
Trillevallen, Ottsjö or Vålådalen. You can simply walk back to
where you started or carry on along one of the numbered routes
you can find in each village. See area maps.
The trail is not one of our quality assured walks, so it is not
marked with numbered sign and arrows; it has wooden signs.
We recommend that you take a map and compass.
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Lämna endast fotspår
Fjällnaturen är känslig – var rädd om den.
och fantastiska att se på håll.
Du får inte gå, springa eller cykla på dem.
PYR A M I D E R N A Ä R U N I K A

men ta med dig ved om du vill göra
upp eld. Använd gärna iordningställda eldplatser.
L ÄG E R E LD G E R S TÄ M N I N G

de kan skadas av skräp. Det är dessutom
otrevligt för andra besökare. Ta med dig skräpet hem.
TÄN K PÅ DJ U R E N ,

Leave only footprints. Mountain nature is fragile – take care of it.
The pyramids are unique and fantastic to see from a distance, but
you may not walk, run or bike on them. Campfires are cosy but bring
your own wood if you wish to light one. Use the designated hearths.
Remember that litter can injure wildlife and it’s unpleasant for other
visitors. Take your litter home.

Välkommen – som gäst i renens marker
Tips om du har tur att se renar:
» Håll din hund kopplad
» Undvik att gå rakt mot dem
» Ju tystare du är desto lugnare är djuren
» När större flockar är i rörelse – sätt dig ner och njut.

Welcome – you are a visitor in reindeer country

taigaphoto.se

If you are lucky enough to see reindeer:
» Keep your dog on a lead
» Avoid walking straight towards them
» The quieter you are, the calmer the reindeer are
» When a large herd is on the move – sit down and enjoy
the experience
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Visst nappar det!
Smyg försiktigt ut i vattnet, dra in den friska fjälluften i lungorna
och vänta på adrenalinkicken när öringen hugger.
Strömmande vatten, sjöar och små tjärnar där såväl öring som
röding och på vissa platser även harr och lake kan nappa.
I Södra Årefjällen finns vatten för alla – från utmanande
flugfiske till bäckmete för barnen. Klassiska Storån och Vålån,
fjälltjärnarna i Vålådalen, Ottsjön, Hensjön och Offsjöarna samt
Indalsälven i Undersåker är ett axplock. Vid vissa sjöar finns båtar
att hyra och på många ställen finns vindskydd med eldplats där du
kan grilla din fångst.

Mer information om fiske och fiskekort kan du få om du
kontaktar något av informationsställena på nästa sida.

They’re biting!
Wade carefully out in the water, breathe the fresh mountain air and
wait for the adrenaline rush when the trout bites. Running water,
lakes, tarns and streams where trout and char, even grayling and
burbot in some places, can take the bait.
Södra Årefjällen has waters for everyone – from challenging flyfishing to river fishing for kids. The classics are Storån and Vålån,
Ottsjön, Hensjön, Offsjöarna and mountain tarns in Vålådalen,
as well as Indalsälven in Undersåker. Boats can be hired at some
lakes and many places have wind shelters and hearths where you
can grill your catch.
More information about fishing and fishing permits is available
at the information points listed in this guide. See next page.
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Mer information
I Södra Årefjällen kan du bo bra, äta gott och välja bland många
spännande upplevelser. Här finns alltifrån bekväma hotell till
enklare stugor, mysiga restauranger och kaffestugor. Det finns ett
stort utbud av roliga aktiviteter, till exempel fiske, forsränning,
löpning och cykling. I varje by finns ett informationsställe dit du
kan ringa för att få svar på frågor. Du kan även gå in på respektive
hemsida och läsa mer.
Edsåsdalen
Ottsjö
Trillevallen
Vallbo
Östra Vålådalen
Fångåmon
Vålådalen
Åre turistbyrå

www.edsasdalen.se
www.ottsjo.se
www.trillevallen.com
www.vallbofjallgard.se
www.valagarden.se
www.fangamon.se
www.valadalen.se
www.visitare.com

+46 (0)647 332 00
+46 (0)647 340 30
+46 (0)647 303 45
+46 (0)647 351 23
+46 (0)647 351 73
+46 (0)647 351 30
+46 (0)647 353 00

For more information
Södra Årefjällen has good accommodation, great food and lots
to do. It has everything from comfortable hotels to simple cabins,
cosy restaurants and coffee huts. There is a great range of
enjoyable activities, such as fishing, white-water rafting, running
and cycling. Each village has an information point you can call if
you have any questions. You can also visit each village’s website
for more iinformation.
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Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/Wictoria Wadman

Vi förbättrar leder
För att allt det vackra ska finnas kvar förbättrar Länsstyrelsen
flera av lederna i Södra Årefjällen i sommar.
Blanktjärnsrundan är så populär att den har blivit sliten.
För att naturen längs leden ska klara alla besökare förstärker
Länsstyrelsen leden i sommar. Vi sätter också upp dass och
ställer i ordning eldplatser.
Om du går från Vallbo till de unika Pyramiderna kommer du
upptäcka att vi även där jobbar med ledförbättringar.

To keep the countryside beautiful, the County Administrative Board
is improving several routes in Södra Årefjällen over the summer.
The Blanktjärn trail’s popularity means it is becoming eroded, so the
Board is working on it over the summer to help the surrounding terrain
cope with all the visitors. We are also building simple toilets and hearths.
If you walk to the Pyramids from Vallbo, you’ll find that trail improvements
are also being carried out there.

Hitta hit
Med bil når du lättast startpunkterna till de rundturer som
beskrivs i denna guide. Vid E-14 i Undersåker, tio minuter från
Åre, ligger inkörsporten till Södra Årefjällen. I Undersåker kör du
över järnvägsspåret och bron över Indalsälven, sedan följer du
vägen till de olika byarna och till fjällvärlden. Reser du utan bil är
tåg till Undersåker ett smidigt alternativ. Förbindelser finns även
med flyg via Östersund och Trondheim. Med taxi eller buss från
Undersåker tar du dig sedan vidare till respektive by.
För ytterligare information se
www.valadalen.se
www.ottsjo.se
www.edsasdalen.se

Getting here
It is easiest to reach the starting points of the walks in this
guide by car. The gateway to Södra Årefjällen is via the E14 in
Undersåker, ten minutes from Åre. Drive over the railway in
Undersåker and cross the bridge over Indalsälven, then follow
the road to the various villages and the mountains. If you do not
have a car, a good alternative is the train to Undersåker. It is also
possible to fly via Östersund and Trondheim. You can also reach
each village by taxi or bus from Undersåker.
For more information,
www.valadalen.se
www.ottsjo.se
www.edsasdalen.se
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Fjällinformation • Utställningar • Aktiviteter
Utflyktstips

-Ni hittar utflyktstips och fjällinformation hos naturum Vålådalen...

www.naturumvaladalen.se
0647-35232
facebook.com/NaturumValadalen

Foto: Anette Andersson, Johannes Poignant, Tor Lundberg Tuorda, Christoffer Bergman samt Naturcentrum.

Nationalpark?
Just nu pågår en nationalparksprocess i området. Vill du veta
mer, gå in på www.valadalen-sylarna-helags.se
LE D P ROJ E K T FÖ R L Å N G S I K TI G T H Å LLBA R A LE D E R

Vi vill gärna veta vad du tycker!
»»Hur kan lederna förbättras?
»»Hur kan vi höja upplevelsen och samtidigt skydda naturen?
»»Vad tycker du om broar, vindskydd, dass och spänger?
Kontakta Annica och Torkel Ideström,
annica.idestrom@lansstyrelsen.se

taigaphoto.se

Välkommen tillbaks
i vinter!
Come back and enjoy the snow!

Om du är nyfiken på hur lederna ser ut på vintern,
kika då in fjolårets vinterguide.
If you want to know about winter routes, take a look
at last year’s winter guide.

Unspoilt Åre – A guide to
wonderful walks
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En guide till fina vandringar
i Södra Årefjällen

