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Funäsfjällen

           GULDTUR  4

Axhögen
Vacker högfjällsupplevelse på blomsterfjäll. Omarkerad tur för 
den erfarne vandraren. Ej märkt i renbetesland; kan vara svår 
att hitta utan karta. Koppeltvång råder för alla hundar inom 
renbetesfjäll.
För detaljerad karta, se Calazos fjällkarta över Funäsfjällen i skala 
1:50 000.

STARTPLATS

Ta betalvägen från Bruksvallarna mot Mittåkläppen. Fort-
sätt vägen till höger före Djupdalsvallen, över Mittån och 
parkera vid Jörnsvallen (på vänster hand ca 500 m efter bron över Mittån).

LÄNGD 11 km
HÖJDSKILLNAD 200 m 
TIDÅTGÅNG 5 timmar 
NÖDNUMMER 112
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BESKRIVNING
Vandringen går till att börja med längs en körväg, som 
övergår i vacker stig med mycket fin natur. Vandringen är 
mestadels torr, men kan ev. kort passera någon myr när du 
själv väljer väg mot Nedre Daddsjön. Sparsamt skyltad. Följ 
stigen förbi Kojansvallen. Sätervallarna omkring Axhögen är 
privat fritidsboende för många av ortsborna i Bruksvallarna, 
så visa respekt när du vandrar förbi. 

Vid Kojansvallen tar du stigen norrut (den vänstra) och 
kommer via Axhögsvallen upp mot Axhögen. Vid fjällets fot 
upphör stigen. Strax nedanför platån fanns här samevisten 
på sommartid på 1920-1930 talet, med bl.a både skola och 
renskötsel. Axhögen är ett blomsterfjäll där man kan finna 
många olika arter.

Vi föreslår att du vandrar vidare upp till platån. Vill du svalka 
dig kan du ta ett dopp i den lilla tjärnen (1033 m.ö.h.) som 
ligger vid foten av Axhögen, innan du siktar in dig mot den 
kraftiga branten mot toppen. Vill du fortsätta med en 
toppbestigning följer du platån åt nordväst. Vill du börja 
vandra tillbaka så viker du istället österut (höger) och 
passerar bäcken som rinner ner till Nedre Daddsjön. Följ den 
neröver, men ha lite avstånd ibland så att du hittar de stråk 
som är lätta att gå. Sikta mot sjön. 

Vid sjön går det en stig från dess västligaste del. Följ 
gångstigen längs Daddån som tar dig mot Kojansvallen. Här 
finner du rikligt med olika ängsblommor. När du passerar Koj-
ansvallen på hemvägen har du 500 meter fram till ett vägval, 
antingen tar du den stig du vandrade upp på, eller så tar du 
den vänstra stigen som för dig förbi Holmvallen. Väljer du 
stigen förbi Holmvallen så tar du den lilla bilvägen åt höger 
tillbaks till Jörnsvallen, där bilen är parkerad.

Oavsett vilken stig du väljer den sista delen så kan turen 
avslutas med bad i Mittån och fika på någon av de släta 
stenformationerna. Vattnet är förhållandevis varmt genom 
tillrinning från Mittåkläppens fjällsida där det grunda 
ytvattnet snabbt värms upp vid soligt väder. Vid sidan av 
vägen finns mysiga platser för fika, en del med färdiga 
eldstäder.

AXHÖGEN MED SIN RASBRANT

SMÅ FÖTTER BLIR TRÖTTA IBLAND




