
M E R  I N F O  P Å  F U N A S FJ A L L E N . S E  *  T E L .  0 6 8 4 - 1 5 5  8 0

Funäsfjällen
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BESKRIVNING
Följ den rösade leden som börjar vid den stora kartan på 
norra sidan vägen upp mot Malmbäcksstugan och Lill - 
Skarven.  

Passera Nordic Ski spåren (Funäsfjällens fina längd-
spårsystem vintertid) och fortsätt stigen/leden några 
hundra meter till. När leden svänger vänster fortsätter 
du stigen rakt fram förbi en stor sten. Vandringen följer 
några olika stigar men är skyltad och röjd. Stigen går 
upp ur björkskogen och upp på kalfjället. Följ den tills 
Livsäterån dyker upp, här kan du gå över till andra sidan 
och utforska åns lopp ner i ravinen. 

Ån är nedskuren i fjället och har många släta hällar att 
rasta vid. Utmärkt att bada i de små vattenfallen eller att 
bara njuta av fjällets sus och vattnets porlande. Vandra 
lite längs de förtjusande vattenfallen och sprången. 
Härlig utsikt ner över Funäsdalen och Funäsdalsberget. 
De stugorna som ligger i anslutning till ån är privata och 
skall respekteras, inga närgångna besök tack. 
Hemfärd samma väg som du vandrade ut.

           GULDTUR  11
Livsäterån
STARTPLATS

Högsta punkten på RV 84 mellan Funäsdalen by och 
Tänndalen. Hela området heter Hållan och parkeringen 
kallas alltså ”Högsta Hållan”. Det finns parkeringar på båda 
sidorna av vägen. Skyltad med GULDTURSPARKERING.

En lättvandrad tur, med fjällkänsla, vida vyer och 
vattenfall. Koppeltvång råder för alla hundar inom 
ren-betesfjäll. För detaljerad karta, se Calazos fjällkarta 
över Funäsfjällen i skala 1:50 000.

LÄNGD 5 km 

HÖJDSKILLNAD 80 m 

TIDÅTGÅNG 2 timmar

NÖDNUMMER 112
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Funäsfjällen

FLÅTEN
MED FUNÄSDALEN I BAKGRUNDEN

LIVSÄTERÅN

TOPPBESTIGNING ÄR TOPPEN

BESKRIVNING
Vill du förlänga turen kan du följa Livsäterån uppströms 
(obanat) eller gå tillbaks en bit på leden för att så små-
ningom ta sommarstigen på Flåten upp mot Malm-
bäcksstugan (som normalt är stängd sommartid). 

Välj mellan en bestigning av Lill–Skarven eller ta stigen 
ner till högsta Hållan igen. Från rastställe Livsäterån är 
det ca 3 km till Malmbäcksstugan. Malmbäcksstugan – 
högsta Hållan 4 km om man tar rösningen, 4,5 om man 
tar sommarstigen lite mer norrut (den ni tog upp).

Toppbestigning från Malmbäcksstugan–Lill-Skarven 
är ca 2 km med 300 meters höjdskillnad. Välj då den 
rösade leden upp mot Andersborg. Efter 500 meters 
stigning når du kanten där en stig går på åsen upp mot 
toppen. Vill du inte gå hela vägen är det väldigt fin utsikt 
från denna kant.  

En topptur med enormt vacker utsikt.
LÄNGD 13 km 
HÖJDSKILLNAD 440 m 
TIDÅTGÅNG 5 timmar
NÖDNUMMER 112
Vi rekommendera fjällkartan som komplement.

           GULDTUR  11 B - FÖRLÄNGNING AV TUREN
Lill-Skarven


