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Funäsfjällen

  Guldtur  1
Pilgrimsturen Klinken

Blommor och kultur under lätt vandring längs Ljusnan. 
Koppeltvång råder för alla hundar inom renbetes-
fjäll. Vi rekommenderar fjällkartan som komplement.

startpLats

Ramundbergets Fjällgård / Ramundbergets Camping. 
Flera Guldturer utgår härifrån så kontrollera att du följer 
skyltarna GULDTUR 1 tills de har delat på sig.

Längd 14 km

höjdsKiLLnad 30 m 

tidåtgång 6 timmar 

nödnummer 112
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Funäsfjällen

beskrivninG
Använd grova vandringsskor då alla blöta partier inte är 
spångade. Det finns ett flertal mycket vackra rastplatser 
längs stigen, exempelvis vid Sveån som du korsar på den 
norra sidan om Ljusnan. Om du söker skydd finns det på 
norra sidan om Ljusnan ett gapskjul efter 4,5 km. 

Följ lederna som går norrut från Ramundbergets Fjällgård. 
När du gått över bron över Ljusnan håller du stigen till 
vänster mot Klinken, märkt Guldtur och Pilgrimstur. Stigen 
slingrar sig i dalgången väster ut mot norska gränsen, 
delvis längs Ljusnans norra strand. Efter c:a 2 km svänger 
”Pilgrimsleden” åt höger och går norrut uppför höjderna. Du 
fortsätter dock på Guldtur nr 1 rakt fram längs Ljusnan. 

Under blomningstid, juli och första hälften av augusti, 
bjuds du på en hänförande blomsterprakt. Brunkullor (en av 
de mest sällsynta orkidéerna i Sverige) och andra orkidéer 
är inte ovanliga. Andra blommor du kan se är t.ex: fjällviol, 
spindelblomster, grönkulla, korallrot, gullspira och jungfru 
Marie nycklar. På älvbäddens grusytor finns fjällnejlikan 
samt vid de blötare, från meanderslingorna avsnörda 
korvsjöarna, den vackra blodnyckeln. Artrikedomen beror på 
den rikliga förekomsten av kalk och mineraler i marken, som 
också gör detta fjällområde så grönt och lättvandrat.

Vid bra sikt bjuds du på en underbart vacker vy mot Skars-
fjället i väster, 1594 m ö h. Väl framme i Klinken går du över 
hängbron som gungar lätt under dina fötter, strömstaren 
står ibland och vaktar bron. I Klinken ligger en gammal sä-
ter (fäbod) som tillhör en familj från Bruksvallarna. Har du 
tur så ryker det ur skorstenen. Se, känn doften och njut!

På hemväg på södra sidan om Ljusnan kan du njuta av 
Mittåkläppen i horisonten mot öster. Vid Jo-Ersbygget, 
som har en intressant och dramatisk historia som berättas 
på informationsskylt, passerar stigen på vänster sida om 
en lada. Ta en titt på ladans södervägg, den är genom åren 
vackert brunbränd av solen.

Fjällglädje

gammal säter vid ljusnan

delad glädje är dubbel glädje


