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Funäsfjällen

           GULDTUR  16
Tevsjön
STARTPLATS

Parkeringen vid Tevsjön. Ta vägen från Gyllene Bocken i 
Ljusnedal norrut mot Anåfjället. Efter 700 meter går det 
in en liten grusväg skyltad Tevsjön. Ta den och parkera 
efter 200 meter på parkeringen till vänster.

LÄNGD 6 km

HÖJDSKILLNAD 130 m 

TIDÅTGÅNG 2,5 timmar

NÖDNUMMER 112

För detaljerad karta, se Calazos fjällkarta över Funäsfjällen i 
skala 1:50 000.

BESKRIVNING
En historisk vandring i förtrollande miljö, vattenfall 
och fina vyer. Fin tur även i dåligt väder med dimma 
eller blåst.

Turen är skyltad med röda markeringar på träd och 
stenar. Den är dessutom märkt med Guldtursmärken och 
med stolpar målade med orange färg. Ta stigen fram till 
Tevsjön. Där finner du en liten stuga och grillplats 
framme vid sjön på vänster hand. 
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Funäsfjällen

Ta bron över Tevån, där det ibland kan stå någon öring under 
bron. Följ spångningen längs sjökanten. Efter 200 m 
kommer ett stigkors. Välj den vänstra stigen, skyltad mot 
kalkugn. På väg mot Tevån passerar du några märkta 
kolbottnar. Efter 300 m kommer du på nytt i kontakt med 
Tevån. Gå ner på bron som korsar Tevån. Följ stigen 
uppströms till höger, närmast vattnet, på andra sidan i ca 
300 m. Mot slutet finns en liten stege som hjälp i en liten 
stigning upp till en vacker rastplats som ligger vid det största 
vattenfallet. Ta samma väg tillbaka över bron och följ sedan 
stigen uppströms med Tevån på din vänstra sida. Nu väntar 
en dryg km stigning, där Tevån hela vägen bjuder ett 
underbart sällskap; vattenfall, strömvirvlar och mystiska 
stenformationer. 

Längs kanten finns flera fina rastplatser med kittlande 
miljöer. Stigen lämnar ån och du kommer upp till nästa 
stigkors med en infoskylt om en sägen om Sömolavadet. Välj 
inte stigen över vadet utan fortsätt upp mot kalkugnen som 
ligger 100 m vid sidan om stigen. Där får du historien om 
kalkugnarna berättad. Gå tillbaks ner till stigen och fortsätt 
mot Dôlôs. Följ leden och när du efter 600 m kommer ut ur 
skogen är utsikten magnifik: Ljusnedalssjön, Ljusnedal, 
Funäsdalssjön, Brattriet och Rödvålen. Ännu vackrare utsikt 
får du om du tar den lilla stigen upp till en utsiktsplats vid en 
mycket brant ”päråker” på höger hand (skyltad ” Dôlôsåkern” 
från hygget upp till toppen ca 150 m). Återvänd ner på stigen 
mot Dôlôs och efter 200 m kommer du till ett vägskäl.

Den högra stigen går ner mot Tevsjön. Framme vid sjön tar 
du på nytt till höger. Längs den norra stranden går stigen, och 
här hittar du ett rejält vindskydd med eldstad, strax innan du 
kommer tillbaka till stigkorset vid kohägnet. Ta sedan 
samma stig längs Tevsjön som ni vandrade ut från 
parkeringsplatsen.

BRON ÖVER TEVÅN

REJÄLA SKOR UNDERLÄTTAR TUREN


