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SKOTERPÄRLA 1
Storsjö - Helagsturen
DEN HÄR TUREN ÄR EN FANTASTISK SKOTERTUR FÖR 
HELA FAMILJEN OCH REKOMMENDERAS VID FINT VÄDER. 
DU TILLBRINGAR HELA DAGEN I VARIERAD NATUR FRÅN 
GAMMAL URSKOG, KNOTIGA FJÄLLBJÖRKAR TILL ETT 
SNÖTÄCKT KALFJÄLL.

UTGÅNGSPUNKTER Funäsdalen, Ljusnedal, Messlingen, Storsjö, Ljungdalen, 
Helags, Ramundberget (Bruksvallarna, Tännäs)

LÄNGD 130 km från Funäsdalen

TERRÄNG Skog, högfjäll

TIDÅTGÅNG Heldag

BENSIN Messlingen, Storsjö, Ljungdalen, Funäsdalen

MATSTÄLLEN Messlingen: Kappruet, Baggården
Storsjö: Storsjö Fiskecamp
Ljungdalen: Tuvan, Helags värdshus, Fjällsippan, 
Kesobon café, Helags fjällstation 

BOENDE Ljusnedal: Skoterhotellet Gyllene Bocken, Sörmons Stugby,  
Messlingen: Baggården
Storsjö: Storsjö fiskecamp
Ljungdalen: Helags pensionat, Helags fjällstation

DIGITAL INFORMATION Track4 - en app, där du med hjälp av GPS kan se var du  
befinner sig och när lederna preparerades. Här hittar du 
även information om av- och pålastningsplatser, bensin, 
matställen och aktuell information om vattenöverfarter.

Funäsfjällens hemsida: 
www.funasfjallen.se/vinter/gora/skoterleder

BESKRIVINING
Skoterturen startar från någon av ovan nämda utgångspunkter längs rutten.

MED START I FUNÄSDALEN
Kör skoterleden mot Ljusnedal, där du följer leden genom byn. Tar leden norrut vid 
stolpe NR 28 och upp mot Anåfjället som rundas på västra sidan. Anåfjället är 
känt för sina månlandskaps liknande toppar och Europas högsta barrskogsgräns. 
Skoterleden stiger ca: 300 m, framför sig ser du fler högfjällstoppar, bl.a Sveriges 
sydligaste glaciär Helags. 

Kör österut vid stolpe NR 49 och följ leden till byn Messlingen och runda i stort 
sätt hela byn. Kör norrut vid stolpe NR 54. Skoterleden klättar återigen upp mot 
kalfjället, Stoljan. Här är milsvid utsikt över Grundsjön i söder och Flatruet i väster 

(Sveriges största fjällplatå). Färden går vidare norrut mot Högrensvålen där en 
raststuga med vedkamin finns. Ett perfekt stopp för medhavd matsäck. 

Turen fortsätter sedan mot Storsjö norrut vid stolpe NR 112. Vi rekommenderar 
ett besök på Storsjö fiskecamp där du kan äta lunch eller övernatta om du väljer 
att dela turen på två dagar. Från Storsjö fortsätter du västerut mot stolpe NR 111, 
där du kan välja mellan två ledalternativ mot Ljungdalen (se alt. sträckning). Vid 
fint väder rekommenderas fjäll-leden som går norrut vid stolpe NR 111, annars kör 
västerut mot byn Ljungdalen därefter följ skyltning mot Helags. Här finns STF 
fjällstugor alldeles vid foten av glaciären. 

Turen fortsätter söderut, skyltad mot Ramundberget. Här finns möjlighet att välja 
leden vid Ljusnans dalgång via Bruksvallarna i färden mot Funäsdalen. Annars 
rekommenderas fjäll-leden på västra sidan, ovanför Ramundbergets liftanlägg-
ningar mot Funäsdalen.

MED START I TÄNNÄS
Kör skoterleden mot Funäsdalen/Ljusnedal. Vid stolpe NR 36 kör du norrut mot 
Ljusnedal.

MED START I BRUKSVALLARNA ELLER RAMUNDBERGET
Kör skoterleden till stolpe NR 26 och håll österut i korsningen. Kör sedan 11 km 
över kalfjället innan du når leden mot Messlingen stolpe NR 48.

KULTUR
Ljusnedals drygt 200 år långa brukshistoria börjar i Ramundberget i slutet av 
1600-talet där en kopparmalmsfyndighet gjordes inte långt från Mittåkläppen. 
Kopparhytta byggs i Ljusnedal dit kopparmalmen forslas vintertid från de nybrut-
na gruvorna i Ramundberget. Efter ett 25-årigt stopp i verksamheten pga. krig 
mot Norge i början av 1700-talet kom verksamheten igång igen och du myntade 
även koppardaler med egen stämpel. 
I mitten av 1700-talet lades kopparbruket ned men istället startades ett järnbruk 
upp, med brytning av järnmalm i samma gruvor! Av järnet tillverkades verktyg, 
plogbillar, spik och även våningsugnar i gjutjärn. 
I mitten på 1800-talet kom William Farup och tog över ledningen. Han började 
med jordbruk parallellt med järnbruket, och lade ned järnbruket runt 1870 för att 
helt övergå till jord- och skogsbruk.

Vi rekommenderar skoterledskartan som komplement.  
Utrusta dig med kikare, renskinn eller liggunderlag 
och matsäck.






