Funäsfjällen

Guldtur 8

startplats

Walles Fjällhotell Bruksvallarna

Össjöstugan
Vida vyer, ”agatons källa” och gruvhistoria. Koppeltvång råder för alla hundar inom renbetesfjäll.
Vi rekommenderar fjällkartan som komplement.

längd

19 km

höjdskillnad

310 m

tidåtgång

7 timmar

Nödnummer

112

beskrivning
Turen startar vid Walles Fjällhotell, följ leden mot Össjöstugan som går i Össjödalens vackra dalgång. Turen är
delvis spångad men kängor eller stövlar rekommenderas.
På vägen passerar du Hästkläppen, Skenören och Össjökläppen, alla dessa toppar på ca 1000 m.ö.h. Fina badställen i Össjöbäcken finns längs vägen. Strax innan du
kommer till första sjöns början som heter Östra Össjösjön
tar du lämpligast sommarleden utmärkt med orange stolpar och Guldtursmärken (vänster sida om vinterleden),
den går lite högre upp och är torr och fin att gå. Under
vandringen har du det mäktiga Skarsfjället i fonden.
På denna tur finns goda möjligheter att se både falk och
örn. När du kommer fram till Össjöstugan finns det grillplats och varför inte en klunk iskallt källvatten från ”Agatons källa”. Källan ligger längs stigen ner mot Västra Össjösjön. I sjön är det fint att ta sig ett dopp, långgrunt och
sandbotten. Gör du en avstickare längs leden till Gröndalen
ca 500 m finner du flera intressanta husgrunder från en
rätt stor sätervall där ena stugan haft en jordkällare.
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Turen fortsätter mot Ramundberget och vid klart
väder ser du ända till Sylmassivet och Helagsfjället.
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18 km

Funäsfjällen

fjällets guld, hjortron

Karakteristiska Mittåkläppen har du i fonden under
denna delsträcka. Vid Osthangliften fortsätter turen tillbaka mot Bruksvallarna och Walles Fjällhotell. Efter ca 2
km har du möjlighet att göra en intressant avstickare till
Sörgruvorna. Älgskyltar visar dig stigen till gruvorna där
du kan läsa om dess historia, beundra utsikten och finna
fina platser för fikarasten.

Guldtur 8b - alternativ tur

Ramundberget-Össjöstugan
tydlig markering för säker vandring

Lättvandrad med fina fjällvyer. Ett lättare och kortare
alternativ. Vi rekommendera fjällkartan som komplement.
startplats

längd
höjdskillnad
tidåtgång
Nödnummer

Toppen av Osthangsliften
(begränsade öppettider - kolla på
hemsidan eller i Fjällnytt).
6 km
60 m
2,5 timmar
112

beskrivning
lockande fjällsjö

mer info p å f u n as fja l l e n . s e * t e l . 0 6 8 4 -15 5 8 0

Ta Osthangs linbana upp till toppen (begränsade öppettider) och sedan följer du leden mot Össjöstugan.
En trevlig och lättvandrad familjetur. Fina tjärnar längs
stigen att ta sig ett dopp i varma sommardagar. Bästa
stigen tillbaka till Ramundberget är ner längs Kvarnbäcken, orangefärgade stolpar, till det mäktiga vattenfallet. Gå ner en bit på västra sidan där du ser fallet i all
sin kraft. Följ sedan stigen över vattenfallet och vidare
backen tillbaka ner till parkeringen vid Osthang. Större
delen av de få blöta partierna är spångade.

