
1000

900

800

700

600
0,0 km 5 km 8 km

m.ö.h.
Handskinnsvälen

Kä
rin

gs
jö

n

Kä
rin

gs
jö

n
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Funäsfjällen

BESKRIVNING
Turen är torr men terrängen stenig. Vi rekommenderar bra 
vandringsskor. Ta sommarleden som går från Käringsjön mot 
Skedbrostugan. Den är märkt med orange färg på stolparna. 

Leden går i den speciella karga naturtypen som finns runt 
Rogen. Marken kallas dödismorän och uppstod när 
inlandsisen släppte greppet om de stora mängder sten och 
jord som fanns inlagrade i ismassorna. Var noga med var du 
sätter fötterna. Den glesa skogen innehåller 100-åriga grova 
tallar som du knappast ser någon annanstans. Skogen med 
sin karga skönhet och med många torrakor med varglav, ger 
området karaktär. Från början är det svagt uppför, och efter 
två km tar du av till höger. Där finns en vägvisare till 
utsiktsplats. 

Följ stigen uppför till drygt 900 m.ö.h, där det är en 
fantastisk utsikt över Rogen, in i Norge och över fjällen i 
Dalarna och Härjedalen. 

Fortsätt vidare till toppen av Handskinnvålen, som ligger på 
999 m.ö.h. Där ser du tydligt hur allt är format av inlandsisen 
till Rogenmorän. Ta samma väg tillbaka om du inte vill gå 
den långa turen förbi Skedbrostugan.

           GULDTUR  20
Käringsjön - Handskinnvålen
Högalpin tur i ett fascinerande område med 
dödismorän. Vida vyer. Koppeltvång råder för alla 
hundar inom renbe-tesfjäll. För detaljerad karta se Calazo 
fjällkarta över Rogen & Grövelsjön 1:50 000 eller 1: 100 
000

STARTPLATS
Parkera vid Käringsjön, avgiftsbelagd enskild väg sista 
biten. Ta vägen söderut mot Särna i Tännäs. 
Sväng höger när du passerat Tännäs Fiskecenter och 
ån Mysklan. Kör vägen mot Käringsjön, 24 km. 
Betalväg sista biten.

LÄNGD 8 km

HÖJDSKILLNAD 200 m 

TIDÅTGÅNG 3,5 timmar 

NÖDNUMMER 112

HANDSKINNSVÅLEN
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BESKRIVNING
Leden går i ett skogslandskap med fjälltoppar runt om. 
Fortsätt leden bort till Skedbrostugan. Där kan du 
övernatta om du vill, och också köpa enklare mat (kolla 
att de har öppet innan du räknar med det). Räcker 
krafterna så väntar en topptur på Skedbrofjället, som 
ligger på gränsen mellan Sverige och Norge. Toppen är 
på 1148 meters höjd, med en helt underbar utsikt. Ta 
samma tur tillbaka eller gå runt Bustvålen och Rogen 
tillbaka till Käringsjön. Den vägen är 17,5 km lång, 
istället för de 12 km som raka leden tillbaka är. Följ 
kryssleden söderut i ca 4 km, där du tar vänster på 
sommarleden till Rogen/Rödviken. Den leden går längs 
södra kanten på Bustvålen. 

Efter drygt 5 km kommer du fram till Rödviken i Rogen. 
Efter rast fortsätter du sommarleden längs Rogen i tre 
km, där du tar vänster längs sommarleden till Käringsjön. 
De sista 5 km går i det karaktäristiska rikliga sjösystem 
som är så speciellt runt Rogen. Den karga miljön gör att 
det inte är någon artrik flora, men vid en del källstråk 
finns stora bestånd av Marie Nyckelblomster.
Lappmesen är en övervintrande fågel som förekommer 
sparsamt i hela området. Rödstjärten hör också hemma i 
dessa trakter, liksom fiskljusen som trivs där det är 
mycket vatten. Det innebär också att det periodvis kan 
vara en del mygg, så ha myggmedel och heltäckande 
förstärkningskläder med på turen, om den görs under 
högsommaren. 

Sista kilometern är stenig att gå, men då är målet nära!

           GULDTUR  20 B - ALTERNATIV TUR
Skedbrostugan
Här krävs stövlar eller kraftigare skor för turen.
För detaljerad karta se Calazo fjällkarta över Rogen & 
Grö-velsjön 1:50 000 eller 1: 100 000.

STARTPLATS

Parkera vid Käringsjön, avgiftsbelagd enskild väg sista 
biten. Ta vägen söderut mot Särna i Tännäs. 
Sväng höger när du passerat Tännäs Fiskecenter och ån 
Mysklan. Kör vägen mot Käringsjövallen, 18 km. 
Efter ytterligare ca två km. vid vägbommen, utgår den 
lilla vägen som leder fram till Käringsjön 7 km.

LÄNGD 24 eller 30 km 

HÖJDSKILLNAD 60 m 

TIDÅTGÅNG 9 till 10 timmar

NÖDNUMMER 112




