
3. Fjällnäs - Storvigeln

Startpunkt  Fjällnäs högfjällshotell
Längd  28 km
Höjdskillnad 1 000 m
Typ av tur Retur
Typ av led Kryssled

Bestigning av det mäktiga Vigelmassivets högsta topp, Storvigeln (1 586 m) i Norge. 
Vildmarkskänsla och magnifik utsikt över svensk och norsk fjällvärld. Turen går över 
Bolagskammen och ner till sjön Bolagen varifrån själva bestigningen börjar. Vid ledens 
högsta punkt påbörjas den sista, oledade, biten upp mot toppen. Turen kräver bra väder, bra 
kondition samt fjällkunskap, karta och kompass.

Börja med att ta kryssleden västerut över isen på sjön Malmagen. På andra sidan sjön går leden 
genom björkskogen upp på kalfjället till Bolagskammen, det första etappmålet.  Där får du en fin 
överblick över Vigelmassivet och sjön Bolagen på 952 m höjd.

Innan leden kommer ned till den norra änden av sjön Bolagen går den ihop med en norsk 
kryssled från Vauldalen, som du fortsätter på upp mot Storvigeln över den lilla hängbron över 
ån Borgan vid sjöändan. Därifrån fortsätter kryssleden i cirka en km utefter sjöstranden innan 
den korsar gränsen och passerar den privata Vigelstugan. 



Stigningen upp genom Shlupkiedalen blir nu brantare. Leden går upp genom dalgången mellan 
Storvigeln och Tvärvigeln i ungefär 3 km till en raststuga. Där kan du vila en stund inför själva 
toppbestigningen. Fortsätt sedan kryssleden ca 500 m upp till dess högsta punkt, där utsikten 
söderut mor Norge öppnar sig. Där vänder du i rät vinkel åt vänster, mot sydost, för den 
slutliga toppbestigningen. Här måste du gå fritt och söka din väg upp till toppen själv. Var alltid 
extra uppmärksam på snöförhållanden och väder när du lämnar kryssleden. Använd karta och 
kompass. Beroende på snötäcke och vind kan marken vara kalblåst och stenig på slutet. Tag då 
av dig skidorna och gå upp sista biten. 

På toppen infinner sig en känsla av rymd och frihet och av vetskapen att du erövrat det högsta 
fjället i området. I öster ser du Funäsdalsberget och Anåfjället och vid horisonten Sonfjället vid 
Hede.  I norr ser du Skarsfjället och  längre bort, Helagsfjället. Västerut ser du högalpina fjäll så 
långt ögat når in i Norge. Söderut ligger Rogens naturreservat och sjösystem. Du befinner dig i 
en karg och vild natur! 

Du tar samma väg tillbaka till utgångspunkten. Tänk på att du säkert är trött i benen så ta det 
försiktigt på tillbakavägen, både bland stenbumlingarna på toppen och när du åker utför i 
dalgången och nedför Bolagskammen. Ladda upp med lite fika och vila i raststugan under 
toppen innan den långa färden tillbaka.




