Funäsfjällen

Guldtur 12

startplats

Anderssjöarna runt
Vackert sjösystem längs en lite småkuperad led i
storslagen fjällmiljö. Koppeltvång råder för alla hundar inom renbetesfjäll. Vi rekommenderar fjällkartan
som komplement.

Fjällparkeringen i Tänndalen. Skyltat från väg 84 med en
textad träskylt. Sväng mot Hamrafjället (alltså det vackra
fjället och inte liftarna/boendeanläggningen Hamrafjället) 250 meter väster om skidbron. Privat väg, du betalar
avgift i anslutning till infarten mot parkeringen.
längd
23 km
höjdskillnad
300 m
tidåtgång
9 timmar
Nödnummer
112

beskrivning

1150

Vid vindskyddet i Svalåtjärn tar du vänster i ledkorset där
flera Guldturer passerar och fortsätter turen via leden mot
Fjällnäs/Hamra. Efter drygt 2 km vandring längs Skenörsfjället delar sig leden. Tag vänster mot Hamra. Leden är
spångad och går igenom sjösystemet. Mysigt och vackert
i det småkuperade landskapet. Vissa tider/år kan det vara
mygg här, så myggstift och extra täckande kläder kan vara
bra att ha med. Den sista tjärnen du passerar på denna del,
som är knappt 5 km, är Kringeltjärnen. Några hundra meter
efter tjärnen föreslår vi att du väljer den orangemärkta
sommarleden över Hamrafjället (andra leden på
vänster hand). Alternativet är att välja första leden
på vänster hand Räffsjöleden.

Hamrafjället

Svalåtjärn

1200 m.ö.h.

Andersborg

Turen startar vid trädgränsen. Total stigning ca 300 meter,
varav 200 m är upp över Hamrafjället (lättare alternativ
finns nedan). De flesta blöta partier är spångade men rejäla
kängor eller stövlar rekommenderas. Vandra den orangemärkta leden (övergår i den kryssmärkta) som är spångad
upp mot Andersborg, en dryg km med 50 höjdmeters stigning. Från Andersborg fortsätter du den rösade kryssmärkta
leden längs den västra sidan av Skarvarna till Svalåtjärn.
Denna sträcka är ca 5 km lång och vacker. Du har Anderssjöarna på din vänstra sida, Skenörsfjället rakt fram och
Skarvarna till höger. Sträckan är rätt lätt men har 50 m
stigning när man passerar en kam från Stor-Skarven.
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Funäsfjällen

andersjöarna

hamrafjällets sluttning

Det alternativet är beskrivet nedan som alternativ hemväg.
Tar du Hamrafjällsleden så väntar 3 km vandring med en
stigning på 200 meter och en underbar utsikt! I dalen
ringlar Tännån, i sydost det vackra Rödfjället och bortom
Vättafjället den ofta snöklädda Storvigeln. Där betar ofta
myskoxarna under sommaren. När du nått toppen så passa
på att njuta länge av vyerna. Naturreservatet Hamrafjället är känt för sin rika blomsterprakt. Ca 400 arter finns
noterade, varav många sällsynta orkidéer. Fjällnycklar, grönkulla, gullspira, lappspira, purpurbräcka, tibast, fjällviol och
fjällgentiana är exempel på blommor att se. Nils G. Lundh
har beskrivit fjällgentiana som:” Fjällens blåaste blomma,
den lyser lika intensivt i blått som blåhakens skjortbröst i
björkarna strax intill”. Förutom blåhakar är rödvingetrast,
björktrast, ljungpipare, ängspiplärka och bergfink vanliga
fåglar. Har du tur så kan du till och med få syn på kungsörn.
Fortsätt Hamrafjällsleden från toppen ner till järnåldersturen och där ta du till vänster vid hänvisningsskyltning mot
blomsterängarna och Andersborg och vidare till höger ner
mot Fjällparkeringen.

Guldtur 12 B - alternativ hemväg

Räffsjöleden

21 km
100 m
tidåtgång
8 timmar
Nödnummer
112
Vi rekommendera fjällkartan som komplement.
längd

höjdskillnad

välskyltat och lättvandrat

beskrivning
En ungefär lika lång tur, men lite lättare hemväg efter
Kringeltjärn (men man missar utsikten från toppen). Välj
den rösade och/eller orangemärkta Räffsjöleden hela
vägen fram till Andersborg, och följ samma väg som du
vandrade ut, ner till Fjällparkeringen.
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