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Välkommen  
till oss

Här bor vi. De nästföljande sidorna 
är bara ett litet smakprov på allt 
som väntar på dig. Röda mattan 

som vi kallar riksväg 84 är utrullad. 
Kliv rätt in och slå dig ner var du vill. 
Skogens skafferi fyller vi just nu på. 

Är du törstig är det bara att ta för 
dig i närmaste bäck. 

Bland renar, ripor och myskoxar är 
du alltid i gott sällskap. Har du med 
dig falukorv kan du få en ny bästis i 
Lavskrikan. Du kan också upptäcka 
tystnaden, lugnet och avskildheten. 
Hitta din egen plats. Kanske vill du 
aldrig åka. Det är helt ok. Vi förstår. 
Det är därför vi lever, bor och jobbar 

just här. 

Välkommen hem
// Alla vi på Destination Funäsfjällen

Sol och badsemester i 
Funäsfjällen 60
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I Funäsfjällen hittar du 
vacker vildmark, storslagna 
kulturlandskap och de högsta 
fjällen söder om polcirkeln. 
Här kan du upptäcka en hel 
fjällvärld på ditt sätt. Vandra, 
cykla, rid eller paddla genom 
orörda vidder och frodiga 
dalgångar. Det finns något för 
dig oavsett om du är fjällvan 
eller gör fjällen för första 
gången. Här är det nära till 

allt men gott om 
avstånd. 

Här kan du stanna länge. 
Eller bara kort pausa vid 
lekfulla bäckar, ymniga 
vattenfall och fiskrika 
sjöar. Ta in alla intryck och 

känn den friska fjälluften. Hitta lugnet. 
Kanske ett hjortron eller två om det är 
säsong. Beundra ett par förbiströvande 
renar. Sluta ögonen.

För att sedan nyfiket slå upp dem till en 
ny upplevelse varje dag. Med start från 
en fluffig hotellsäng, stugbryggt kaffe 
eller framkikandes ur absiden. Med 
avslut på en topp, med ett dopp eller 
ett gott glas vin och vällagad mat. Blir 
kroppen äventyrstrött kan du låta den 
vila bland ängsull, i en massagebänk 

eller spendera en hel dag på spa. Det 

fina är att du väljer. För här är det nära 
till allt. Men gott om avstånd. 

TILLSAMMANS ÄR VI 
FUNÄSFJÄLLEN
Vi är ett fjällmassiv med 60 toppar 
över 1000 meter. En mysig samling 
av livskraftiga byar varav tre same-
byar. Här har marken brukats sedan 
urminnes tider och görs så fortfarande. 
Vi består av fantastiska företagare och 
människor där många här har bott och 
verkat i generationer. Rent praktiskt 
knyts vi ihop och vandrings- och 
cykelleder samt bilvägar. Men det som 
knyter oss samman är vår kärlek till 
Funäsfjällen. En plats och kärlek vi 
älskar att dela med oss av sommar  
som vinter. 
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FUNÄSDALEN
BIENJEDAELIE – 583 MÖH
Vår stora lilla centralort här är 
Funäsdalen som ligger vid foten av 
Funäsdalsberget med storslagen utsikt 
över Skarvarna. Byn binds samman 
med leder till nästan alla byar. Här 
hittar du både rolig via ferrataklättring, 
cykel- och vandringsleder. Här ligger 
även Fjällmuseet där du kan upptäcka 
områdets rika och fascinerande historia. 
Missa inte heller att besöka någon av 
byns hantverkare.

TÄNNÄS
NEASSA - 586 MÖH
Ett eget ställe i fjällen. Här bor du 
fjällnära men också som taget ur en 
John Bauer berättelse med djupa 
skogar och Rogens naturreservat runt 
hörnet. Här bor också myskoxarna i 
Myskoxcentrum och i vattnen den 
berömda Tännäs-Harren. Ett mecka för 
den fiskeintresserade. Ett paradis för 
naturälskaren. Och ölälskaren då fjällens 
högst belägna bryggeri, Härjebrygg, 
ligger i Tännäs.

TÄNNDALEN
TEANNDAELIE - 720 MÖH
Tänndalen och Hamras mjuka fjäll böljar 
sig majestätiskt. Det är en otroligt vänlig 
känsla som möter dig i de vindlande 
dalgångarna. Här hittar du också en unik 
flora och fauna, Hamrafjället är känt 
som blomsterfjället där du hittar över 
400 olika växtarter. Tännån ringlar sig 
igenom området och inbjuder till vacker 
paddling. Du kan också njuta av liftburen 
cykling som passar alla. 

MESSLINGEN & MITTÅDALEN
MEEHLEGE & MIHTE - 730-782 MÖH
Fjällens orörda pärlor. Kanske mest 
känt är Flaturet där du hittar Sveriges 
högst belägna väg. Men du hittar också 
Hällmålningar och den extremt sällsynta 
dvärgrödigen, den finns nämligen bara 
just här i Fiskhålsgraven där den frodas. 
Den lilla skidorten Kappruet ligger här 
och du hittar fantastiska leder som är 
väl värda ett besök, eller en hel veckas 
utforskande. 

BRUKSVALLARNA
VÅÅLLEH - 790 MÖH
En äkta liten fjällby med vackra vyer 
belägen nära Ljusnan. Här finns en le-
vande fäbovallskultur och gott om lokala 
delikatesser. På Härjedalska säger vi 
Vôllan - som kommer just från vallarna. 
Om vintern är det ett längdparadis 
och sommaren ligger många vackra 
vandrings och cykelleder i närheten.

LJUSNEDAL
PROVKHE - 567 MÖH
Nära Funäsdalen vid Ljusnans strand 
ligger Ljusnedal. Vackert inramad av 
Funäsdalsberget och Ljusnedalssjön. 
Granne med både fjällens kanske 
vackraste golfbana och med otroligt 
ståtliga kor: Storhagens svarta Black 
Angus. Njut av det vackra öppna land-
skapet och det levande bruksområdet 
– som dessutom har en fin padel-bana. 

FJÄLLNÄS - 782 MÖH
Här sägs det att allt började 1882. 
Fjällturismens vagga. Den friska luften 
var reseanledningen. Den magiska miljön 
anledningen till att man stannade kvar. 
För när du står där och blickar ut över 
sjön Malmagen, omgiven av Rutfjället 
och Malmagsvålen ett stenkast från 
Långbrottet och Tänndalen, är det som 
att bli förtrollad. 

RAMUNDBERGET
RIEME - 820 MÖH
Områdets högst belägna fjällby döpt 
efter berget Ramundberget. Du har 
strålande utsikt över Skarsfjället 
och en populär vandringstur är via 
Fältjägarstugan och bort till Sveriges 
enda glaciär Helags. Det finns såklart 
kortare endagskurser för både vandring 
och cykel där många väljer den fina 
Klinkenrundan.
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Funäsfjällen är ett riktigt paradis för barnfamiljer som vill uppleva 
fjällen och samla storslagna naturupplevelser tillsammans. Här finns 

det ett stort utbud av äventyr och upplevelser som inramas av en 
genuin och gemytlig fjällkänsla och fantastiska vidsträckta vyer. 

TEXT & FOTO: AKTIVT FAMILJELIV
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Funäsfjällen har blivit familjens 
favoritdestination, en plats dit 
vi ofta återkommer och som 
nästan känns som ett andra 
hem. Trots detta finns det 

fortfarande många härliga upplevelser 
och äventyr kvar att upptäcka. Vi 
tänkte nu ta med dig på några av de 
äventyr som vi har gjort och som vi kan 
rekommendera till barnfamiljer som 
besöker området. Vi hoppas att vi på 
så sätt ska kunna inspirera dig till att 
hitta ut i Funäsfjällens fantastiska 

natur tillsammans med familjen, och 
framförallt att ni ska få riktigt härliga 
och spännande upplevelser och skapa 
gemensamma minnen för resten av livet. 

BESTIG EN TOPP TILLSAMMANS 
Det är något speciellt med att bestiga 
en topp, att för egen maskin ta sig hela 
vägen upp för att sedan stå och blicka ut 
över vyerna. Känslan av att det inte går 
att komma högre på just den här platsen, 
den känslan är fantastisk. Trots att en 
topptur många gånger kan vara både 

strapatsrik och jobbig så är det en härlig 
känsla att komma upp på toppen. Denna 
känsla är någonting som under historien 
har lockat stora och små äventyrare till 
att bestiga stora och små toppar. 

I Funäsfjällen finns många toppar 
att bestiga och vi har vandrat upp på 
flera tillsammans med barnen. Några 
toppturer som vi har gjort tillsammans är 
Mittåkläppen, Lill-Skarven, Kariknallen 

och Hamrafjället. Vi vill också slå ett 
slag för Mellankröket i Tännäskröket 
som bjuder på Funäsfjällens kanske 
bästa utsikt. Har man mindre barn 
eller inte orken för att vandra upp på 
en topp så kan man ta Funäsgondolen 
upp på Funäsdalsberget. Färden upp 

Hösten i fjällen är något särskilt. Byt 
ut myggstift och shorts mot mössa 
och fleece och njut av hur landskapet 
förvandlas till guld.

Fjällcykling passar alla åldrar. 

ÄVENTYR FÖR HELA FAMILJEN
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blir ett spännande äventyr i sig och 
endast en kort vandring upp till toppen 
där det bjuds på fantastisk utsikt. Vi 
vill också tipsa om 1000-metersjakten 
som är en utmaning där man har samlat 
några av de toppar som passar bäst för 
toppturssugna barn. 

FJÄLLCYKLING FÖR ALLA 
ÅLDRAR 
Funäsfjällens cykelarena är riktigt bra 
och har ett brett utbud av fjällcykling 
för hela familjen som enkelt kan 
anpassas efter barnens ålder och 

erfarenhet. Cykla mountainbike över 
högfjäll, ner för slingrande flowtrails 
eller i lekfulla pumptracks.  Vi vill slå ett 
slag för de helt nya MTB-lederna kring 
Mittåkläppen. 

Cykla mountainbike 
över högfjäll, ner för 
slingrande flowtrails 
eller i lekfulla pump-
tracks.

Med gott om fikapauser blir fjällvandringen 
ännu mysigare för stor och liten. 

På rundan runt Fålåtjärn får alla plats 
att cykla tillsammans.

ÄVENTYR FÖR HELA FAMILJEN

VÅRA 5 BÄSTA TIPS 
FÖR FJÄLLVANDRING 
MED BARN 

1 Att ha gott om tid är nyckeln  
 till en lyckad tur. Pausa ofta  

 och tillåt er vara kvar vid  
 en plats. 

2 Planera turen efter väderlek.   
 Busväder upplevs mycket  

 tuffare uppe på fjället. 

3 Bra kläder som klarar av  
 fjällets ibland snabba och  

 tuffa väderomslag. 

4 Låt leken ta plats, naturen  
 bjuder på många äventyr och 

  lockar spontana fantasilekar.  
 Och när orken tryter kan man  
 oftast leka sig framåt. 

5 Ta med gott om mat och  
 energi att fylla på med längs  

 med vägen. Glöm inte vatten! 
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Fålåtjärnsrundan bjuder på enkel 
cykling med vidunderliga vyer och 
finns orken kan man lätt ta två varv på 
den fina banan. Vi vill också tipsa om 
flowtrailen hos Tännäskröket! Är man 
mer intresserad av hög fart och att få 
susa nedför finns det många fina gröna 
leder som passar alla i Tänndalens 
cykelpark. 

ÅK LINBANA ÖVER MITTÅN 
En favorittur som vi gjorde förra somma-
ren är Säterturen med en avstickare efter 
Viteggen (en rullstensås). Huvudmålet 
med vandringen var den handdrivna 
linbanan över Mittån. Barnen tyckte 
att det var både roligt och spännande 
och åkte fram och tillbaka över Mittån 
flera gånger. Detta är en tur som också 

fungerar mycket bra att cykla om man vill 
göra det istället för att vandra. 

KANOTPADDLING I LJUSNAN 
Att paddla kanot på Ljusnan är 
ett spännande äventyr för hela 
familjen. Vi kan rekommendera 
den familjevänliga halvdagsturen i 
Ljusnan från Flon i Bruksvallarna till 
Bruksgården. Paddlingsturen går lätt 
nedströms längs med Ljusnan som här 
är ganska liten och verkligen slingrar sig 
fram genom landskapet mellan kohagar, 
sandstränder och fjällbjörkar.  Det finns 
gott om underbara små sandstränder 
att stanna till på längs med vägen för 
att ta en paus och bada i det kristallklara 
vattnet. 

Aktivitetsbanan är ca 2 km lång och full 
med lek, hopp och skutt

Tältplatsen på toppen av Mellankröket i 
Tännäskröket kan vara den vackraste vi någonsin har haft.

Bäverstigen med olika klätter- 
och kryphinder var mycket 
populär och barnen sprang 
flera varv i hinderbanan trots att 
regnet öste ner.

Självklart måste man ta hand om 
cykeln efter cykelturen, det gäller 

båda stora och små.

ÄVENTYR FÖR HELA FAMILJEN
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SPANA PÅ ANDERSJÖÅFALLET 
Ibland är det skönt med en utflykt som 
kräver minimal vandring och där man 
är framme nästan när man kliver ut ur 
bilen. Andersjöåfallet är just en sådant 
utflyktsmål. Gå ner till ån och du är 
framme vid ett storslaget vattenfall. Du 
kan också följa de långa trapporna upp 
längs det mäktiga fallet. Faller lusten 
på finns det möjlighet att vandra vidare 
längs med ån och vidare mot exempelvis 
Hamrafjället. 

FULL FART PÅ MALTES 
VILDMARKSSTIG 
Malte Myskoxe har satt ihop en 
aktivitetsbana som löper ca 2 km 
genom skogen i Tännäskröket. Banan är 

full med lek, hopp och skutt. Håll även 
utkik efter och svara på Maltes finurliga 
frågor under banans sträckning så finns 
chans att vinna priser. Svarstalong 
hittar ni i receptionen. Vintertid kan ni 
ta ett varv runt stigen på skidor. Efter 
vildmarksstigen finns det även en 
grillplats där ni kan pausa och äta en god 
lunch tillsammans. 

UTFORSKA BÄVERSTIGEN 
Ett annat utflyktsmål som är ett perfekt 
utflyktsmål för familjer med mindre 
barn är Bäverstigen i Funäsdalen.  
Stigen som är ca 1,5 km innehåller bl.a. 
en hinderbara med spännande och 
utmanande klätter- och kryphinder. 

MYS I MYSKOXHÄGNET 
Myskoxguidning i dess naturliga miljö 
hos Myskoxcentrum, Tännäs. Man får 
följa med in i hägnet och får möta de 
stora häftiga urtidsdjuren öga mot öga. 
Visste du att det endast finns ett fåtal 
vilda myskoxar i Sverige! 

När solen sakta sjunker bakom 
Funäsfjällens toppar kan vyn 

Tännäskröket vara Funäsfjällens 
mest storslagna. Den som vandrar 
upp bjuds på en magisk fjällvy över 

hela Funäsfjällen.

ÄVENTYR FÖR HELA FAMILJEN
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Den handdrivna linbanan 
över Mittån tyckte barnen var 

jätterolig. Det blev många  
turer fram och tillbaka.

ÄVENTYR FÖR HELA FAMILJEN
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MUMSA PÅ VÅFFLOR 
TILLSAMMANS 
I Funäsfjällen finns flera våffelstugor 
att besöka, och det är ett perfekt mål 
för vandring med barn. Men ska aldrig 
underskatta motivationen i att locka 

med ett tydligt mål för vandringen och 
något gott att stoppa i magen. Gör ett 
fjälläventyr tillsammans och avsluta 
sedan med en nygräddad våffla som 
belöning. 

ANPASSA ÄVENTYREN EFTER 
BARNEN 
Med lite förberedelser och rätt 
inställning är friluftsliv med barn kanske 
det allra bästa som finns, man skapar 
stunder att minnas för resten av livet. 

OM AKTIVT FAMILJELIV
Familjen Olars består av mamma Elin 

och Christian och barnen Stina, Hilding 
och Nils. Vi bor i Edsbyn, Hälsingland, 

men besöker gärna Funäsfjällen så 
fort vi får möjlighet. Vi har ett stort 
gemensamt intresse – att utforska 

naturen tillsammans. Vi brinner också 
för att inspirera andra barnfamiljer till 

att komma ut i naturen. Därför driver vi 
på vår fritid aktivtfamiljeliv som är en 

inspirationssida, blogg och podcast för 
familjer som vill leva aktivt och uppleva 

vardagsäventyr tillsammans.

0684 - 201 80  •  BRUKSVALLSLIDEN.SE

VÄLKOMMEN TILL VACKRA BRUKSVALLARNAVÄLKOMMEN TILL VACKRA BRUKSVALLARNA

ÖPPET FRÅN 1 JULIÖPPET FRÅN 1 JULI
Pris ex.  Halvpension  880 kr / per pers. & dygn

B&B 600 kr / per pers. & dygn
(Del i dubbelrum. Med reservation för ändringar.)

Kom som en gäst - åk som en vän

0684-21121, 070-3730966
www.strapatser.nu

Områdets bästa 
Lunch med utsikt.

Öppet v.27- 34
  Tisdag - Fredag 

Vackraste Lunchstället!

 

 

 

Bruksvallarna  •  Tel: 0684-203 21  •  www.fjallbacken.se

med övernattning. Harr, Öring eller Röding.

 

 KLIPPKLÄTTRING

MÅN: VANDRING
595:- för personer över 12 år.
290:- för 11 år och yngre. 
2-rätters lunch ingår.

TIS: KANOTSAFARI
650:- för personer över 12 år 
inkl. 2-rätters lunch. 
295:- för 11 år och yngre inkl. 
enklare 2-rätters lunch.

ONS: GUIDAD MTB-Tur
1095:- inklusive cykel, 
hjälm och guide.

TORS: 
995:- inklusive guide och 
klätterutrustning.

FRE: FORSPADDLING
1095:- inklusive guide 
och paddelutrustning.


  

MTB-uthyrning
      


  

Kajak- & SUPuthyrning
Kanotuthyrning

Född och uppväxt i Funäs�ällen och har i år jobbat 23 år 
som guide. Välkomna till ett personligt företag.

23

ÄVENTYR FÖR HELA FAMILJEN
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Fjällcykling
Att cykla i fjällen är en alldeles 
särskild upplevelse med porlande 
bäckar, förförande vyer och släta, 
sandiga cykelleder. I Tänndalen 
Fjällcykelpark finns flytstigar, 
cross country-leder och teknik-
område för både blåbärstrampare 
och cykelrävar. Gemensamt för 
cykellederna är att de helt eller 
delvis cyklas på högfjället ovanför 
trädtopparna.

för hela

0684-155 00
tanndalen.com

familjen
Bo sju nätter betala för fyra! Pris från 4 176 :-

Sju nätter i fyrbäddslägenhet inkl. slutstäd.
Gäller under perioden 1/7 - 26/9 2021.
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-Under tre års tid 
har vi arbetat med 
att utveckla våra 
spår och leder 
till mer hållbara 

upplevelser. Idag ser vi att allt fler hittar 
ut i naturen och särskilt i våra fjäll. Man 
kommer olika bra förberedd och med 
information från många olika källor. 
Det är inte alltid den stämmer eller är 
uppdaterad. Därför ville vi skapa en 
digital tjänst hjälper våra gäster planera 
och genomföra turer på ett enkelt och 
tryggt sätt samt ger möjligheter att 
hitta nya spår och leder att prova på, 
berättar Susanne. 

I arbetet med spåren och lederna i 
Funäsfjällen har det blivit extra viktigt 
att samla all info på ett ställe i en 
officiell kanal. I appen finns också aktuell 
information om lederna, om någon led 
till exempel är avstängd på grund av jakt, 
höga vattenflöden eller rendrift. 

- Våra leder går genom ett levande 
ekosystem, där väder, vind, djur- och 

naturliv avgör hur vi bör bete oss i fjällen. 
Som när vi kan vandra och cykla – och 
när vi inte bör göra det. Där kommer 
appen att hjälpa till. Vi är övertygade 
om att våra gäster vill göra bra val för 
naturen, bara de får möjlighet att ta del 
av informationen. Nu finns viktig info 
bara en notis bort. 

Vi har fantastiska markägare i vårt 
område som upplåter sina marker 
till vårt spår- och ledsystem. Regel 
nummer ett i allemansrätten; inte 
störa, inte förstöra, hjälper oss till att 
ta ansvarsfulla beslut för naturens 
och människans skull. Vi är många 
intressen som ska samsas i fjällmiljön. 
När du använder de officiella lederna i 
Funäsfjällen för cykling, vandring, skoter 
och längdskidåkning hjälper du som 

besökare oss att behålla och utveckla 
våra spår och leder. 

- Vi är övertygade om att alla 
som vistas i fjällmiljön vill få en fin 
upplevelse. Ingen vill förstöra naturen. 
Tvärt om. Man är ju ute i våra fjäll för att 

Det finns många appar på marknaden för dig som vill  
upptäcka fjällen. I Funäsfjällen såg man ett specifikt behov  

av digital guidning. Både för oss som upptäcker Funäsfjällen  
– men i allra högsta grad även naturens skull. Susanne Du 

Rietz är affärsutvecklare och en av dem som varit med  
i arbetet med appen.

Ny app låter dig navigera 

I appen hittar du alla spår och leder, 
sommar som vinter och kan enkelt 

navigera efter sträckningarna. 
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njuta av den orörda naturen. Och kan 
vi – som vi nu gör – arbeta med att leda 
människor rätt, till leder som underhålls, 
är gjorda för cykeldäck och fötter, som 
är i harmoni med djur, natur, kultur och 
markägare, då får vi en fjällvärld som 
håller för generationer. En win-win 
situation för alla. Med full frihet att 
utforska – under ansvar. 

Lederna är otroligt viktiga livsnerver 
i Funäsfjällen. De är infrastrukturen 

till nya upplevelser både för vana 
fjällentusiaster och nya natursökare. 
Appen blir en genväg till äventyret 
och tanken är att den också ska bidra 
till ännu större upplevelser. Med all 
information på ett ställe som till 
exempel detaljerade kartor, praktisk 
information om lederna, intressanta 
beskrivningar om kultur och historia, 
de bästa fikaställena etc – blir appen 
allt (nästan) du behöver för att uppleva 
Funäsfjällens leder sommar som vinter.

När du använder de officiella lederna i 
Funäsfjällen hjälper du oss att behålla och 
utveckla våra spår och leder.

Ett lugnt och lätt heldagsäventyr eller 
en snabb och utmanande tur? I appen 
hittar du både längd och svårighets-
grad på de olika turerna.
FOTO: Roger Borgelid

NY APP FÖR SPÅR & LEDER
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NYTT SKYLTSYSTEM I FUNÄSFJÄLLEN

22  



Sommaren 2020 slog nog 
många fjälldestinationer 
besöksrekord. Till stor del 
på grund av den rådande 
pandemin. Fler besökare 

ställer också fler krav på fjälldestina-
tioner. Bland annat på tillgänglighet, 
säkerhet och hållbarhet. De var ledorden 
när det stora projektet Affärsdrivande 
Multiarena startade 2017. Men allt 
började långt innan dess. 

Sedan starten 1882 har Funäsfjällens 
ledsystem sakta men säkert växt fram 
till Skandinaviens största fjällupplevelse. 
Generationer har varit involverade i 
utvecklingen. Vid en inventering insåg 
man att det fanns nio olika skyltsystem 
och att många leder behövde rustas upp 

för att bli hållbara. 
- Fem av nio skyltsystem stod utan 

underhållsmöjligheter. Till dessa fanns 
också enstaka leder som var skyltade 
av byalag, anläggningar, företagare etc. 
Med andra ord var det rörigt och vi såg 
ett stort behov av att vara konsekventa, 
berättar Petter Eurenius som är 
projektledare. 

TILLGÄNGLIGT OCH SÄKERT 
Destination Funäsfjällen sökte och fick 
projektstöd. En del i satsningen är ett 
helt nytt skyltsystem. Att det är enkelt 
att hitta är en viktig faktor i när man är 
ute, både ur ett säkerhetsperspektiv 
men också för själva upplevelsen, 
fortsätter Petter. 

- Det ska vara lätt att hitta i våra fjäll, 

oavsett om du är fjällvan eller upptäcker 
fjällen för första gången. 

Efter tre års idogt arbete ska det 
nya systemet stå klart och ett nytt 
driftsbolag vara redo att driva den 
gemensamma utvecklingen av lederna. 

HÅLLBART 
Som destination har man ett stort 
ansvar att bevara och skydda vår 
fantastiska fjällvärld. Ett bra exempel är 
Blanktjärnsrundan i Vålådalen. Där har 
man stängt av vissa delar och inhägnat 
andra, just för att turismen satt sina 
spår. Även i Funäsfjällen har man stängt 
av vissa leder för att naturen behöver 
återhämta sig. 

- Om vi ska ta emot fler gäster blir 
vårt ansvar mot naturen desto större. Vi 
behöver därför forma våra leder så 
att de klarar en högre belastning. En 
ökad besöksnäring får aldrig ske på 
bekostnad av naturen, så ibland är det 
enda alternativet att faktiskt ta bort en 
led, berättar Petter. 

Sommaren firas med ett

Allt fler hittar till fjällen. Väl på plats är det ju otroligt viktigt att du hittar rätt. 
I Funäsfjällen sträcker sig nätet av leder över 170 mil. Därför satsar man stort 
på ett nytt skyltsystem och hållbarhetssäkrar samtidigt sina leder. I vinter har 
man haft smygpremiär av skyltsystemet i längdspåren men sommaren 2021 

väntas hela systemet stå klart. 

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT    FOTO: ROGER BORGELID

Guldturerna skyltas om och skyltas upp. Just denna klassiska vandring i 
Messlingen via Hällmålningarna och Evagraven får ett nytt nummer: 250. 
Har du appen öppen under vandringen kommer du se exakt var du befinner 
dig på leden och hur långt du har kvar till ditt mål.
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Problemen uppstår när det är för många 
som nyttjar samma leder, speciellt om 
det är lite blött. Man har därför genom-
fört en rad åtgärder som att förstärka 
leder med grus eller spång, skapa bättre 
avrinning från leden eller dra om leder 
från känsliga naturområden. 

- Det bästa du som gäst kan göra för 
att värna om naturen är att gå eller cykla 
på våra officiella leder. Och verkligen på 
dem – de klarar belastningen. Och nu 
har vi många, många mil leder som är 

hållbarhetssäkrade, så det finns nåt nytt 
att upptäcka, även för den som varit här 
många gånger, säger Petter 

För att hjälpa både gästen och naturen 
på traven kommer även en ny app att 
lanseras. I den hittar man förutom all 
spår- och ledinformation även varningar 
och eventuella avstängningar på 
lederna. 
- Detta kommer definitivt att förenkla 
och förbättra upplevelsen! Med ett nytt 

skyltsystem och en guide i fickan och 
blir det lätt som en plätt att hitta rätt. 

SÅ HÄR ÄR DET NYA 
SKYLTSYSTEMET UPPBYGGT: 
Varje ledsystem (cykel, vandring, längd 
etc.) har sin färgkodning och sitt eget 
piktogram på skyltarna. Svårighetsnivån 
på leden kommer att finnas med på 

NYTT SKYLTSYSTEM I FUNÄSFJÄLLEN

Projektledare Petter Eurenius.

Ren, älg eller ko? Det när inte 
alltid lätt att lista ut vilket djur 
som är vilket på 1000 år gamla 
hällmålningar.

Två av skyltarna som kommer 
guida dig rätt längs cykel- och 
vandringslederna. 

En ökad besöksnäring 
får aldrig ske på  
bekostnad av naturen.
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En av de stora skyltbärarna med platsskyltar 
och kartor som du kommer möta runt om i 

Funäsfjällen. Illustration: Visit Design Group.

alla startskyltar. Varje led i hela området har sitt eget unika 
nummer som finns på varje skylt efter leden. Varje led har 
också sitt eget namn som finns på startskyltar och i varje 
korsning. 

Varje område, eller by, i Funäsfjällen har sin egen nummer-
serie och är fördelad efter vilken sorts led det är. Så t ex led 
144 berättar både att det är en led i Bruksvallarna (100-seri-
en) och att det är en cykelled (44). Områdets huvudleder, de 
leder som förbinder byarna, kommer att vara ensiffriga. 

Det kommer också att finnas platsskyltar i vissa korsningar 
som talar om avstånd och riktning till olika platser. Kartor över 
ledsystemen kommer att finnas i appen, på webben, på de 
stora startskyltarna och i pappersform. 
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ALPINE 
SERIES
TRAVERSE 

Those aiming for high summits often have to walk for 
a long time and carry big loads. Therefore, a backpack 
with a well-ventilated back system and good load 
distribution is essential. This is exactly where the 
extremely versatile TRAVERSE from the ALPINE line 
comes into play. Thanks to the ribbed and PERFORAT-
ED FOAM in the back pads, the improved Comfort 
Contact Back System provides improved AIR 
CIRCULATION and more COMFORT. The ERGONOMI-
CALLY SHAPED SHOULDER STRAPS and BROAD HIP 
BELT distribute weight evenly across the body. 
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ALPINE 
SERIES
TRAVERSE 

Those aiming for high summits often have to walk for 
a long time and carry big loads. Therefore, a backpack 
with a well-ventilated back system and good load 
distribution is essential. This is exactly where the 
extremely versatile TRAVERSE from the ALPINE line 
comes into play. Thanks to the ribbed and PERFORAT-
ED FOAM in the back pads, the improved Comfort 
Contact Back System provides improved AIR 
CIRCULATION and more COMFORT. The ERGONOMI-
CALLY SHAPED SHOULDER STRAPS and BROAD HIP 
BELT distribute weight evenly across the body. 
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Eriksgårdens Fjällhotell | +46(0)684-210 06 | eriksgarden.se 
Vintergatan 3 | 840 95 Funäsdalen | info@eriksgarden.se

Bo lite bättre 
Familjärt fjällhotell med hög standard.

Á la carte Restaurang & Spa. 

Boka på: eriksgarden.se

Under två helger i september 
öppnar Funäsfjällens konst-
närer upp sina ateljéer för 
en personlig konstvandring. 
Det är både lärorikt och 

inspirerande för såväl den entusiastiske 
fjällälskaren den aspirerande foto-
grafen. Du får se makalösa akvareller, 

vackert textilhantverk, dramatiska 
oljemålningar, frusna ögonblick fångade 
i fotografier och mycket mer. Upptäck 
konstnärer som Jonas Wilhelmsson, 
Bengt & Gunilla Ellis, Kristian Talvik och 
många fler. 

Konstveckan planeras till den 4-5 & 
11-12 september.

KONSTVECKOR
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Mycket stor 
efterfrågan på fritidshus i 

härliga Funäsfjällen!

Sommaren är på gång och vi har många köpare i kö.

 Sälj med oss! För oss är det viktigt att din bostad/tomt visas 
upp på bästa sätt. Vi ser till att din bostad fotas, filmas och 

publiceras på vår moderna hemsida. För referensobjekt surfa 
till  svenskafjall.husmanhagberg.se 

Välkommen att kontakta oss på 0684-210 00. 



FISKELYCKA FISKELYCKA
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FISKELYCKA FISKELYCKA

Carpe diem: 
carpe piscis 

Tännån är ett populärt fiskevatten som  
ringlar sig mellan sjöarna Stor-Glån, 
Malmagen, Tänndalssjön, Östersjön  
och mynnar till slut ut i sjön Lossen  

vid Tännäs.
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... och fisk

Att njuta av stunden är 
kanske det viktigaste när 

man fiskar, menar Rasmus.
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Begrunda naturen. Vilka insekter är vakna nu?  
Hur strömmar vattnet? Utrustning vald med omsorg.  
Fiske är en sport. Men det är också en utmaning om  

att vara i nuet och följa naturens nycker. 

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT     FOTO: ROGER BORGELID

I  Funäsfjällen finns 200 sjöar och 300 
km strömmande vatten. Vattnen är 
fyllda av öring, röding, harr, abbore 
och gädda. Ett smörgåsbord för den 
som älskar att fiska. Du kan välja 

ensliga högfjällsjöar där du inte ser 
en kotte, vinka till vandrare ifrån dina 
vadarbyxor längs strandkanten eller 
i godan ro, ro ut. Allt beror på vem du 
är, vad du är sugen på för stunden och 
såklart vädret. 

ÄR ATT FÅNGA FISK DET  
VIKTIGASTE? 
Nog rusar adrenalinet när det nappar. 
Spänd förväntan innan fångsten kan 
håvas in (och kanske släpps tillbaka.) 
Men är själva nappandet och fångsten 
det viktiga? Frågar du en ivirg fyraåring 
så får du nog ett rungande JA! Eller, det 
hjälper i alla fall med tålamodet. Men 
frågar du Rasmus som jobbar på Tännäs 
Fiskecentrum får du ett annat svar. 

- Det härligaste med att fiska är att 
få vara ute. Njuta av naturen. Att det 
nappar är en bonus. Så tror jag att de 

flesta som fiskar mycket känner. Man 
vet aldrig hur fisket är för dagen, även 
om man har mycket erfarenhet så är 
det inget fisken bryr sig om. Det som 
är garanterat är en naturupplevelse, 
berättar Rasmus. 

GENVÄGEN TILL FISK 
Erfarenhet tar dig några steg närmare 
att få napp. Att kunna läsa naturen, 
årstiderna, ljuset. Känna vattnen. 

KONSTEN ATT FÅNGA NUET, OCH FISK

Funäsfjällen bjuder på mycket 
varierande fiske i sjöar, tjärnar och 

strömmande vatten. Harrfisket 
i sjöarna är helt unikt! När fjäll 

möter skog innebär det att 
artsammansättningen skiljer sig 
mellan nästan varje fiskevatten. 

Det mest utmärkande för området 
är Härjedalens landskapsfisk, den 

storvuxna sjöharren.
FOTO: Tännäs Fiskecentrum
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Rasmus jobbar bland annat på 
Tännäs Fiskecentrum där du kan 
få all hjälp och ovärderliga tips du 
kan tänkas behöva. 

KONSTEN ATT FÅNGA NUET, OCH FISK
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”Tänka som en fisk.” Genvägen är att 
boka en guidad tur. Då får du med dig 
kunskapen och på köpet.  

EN ANNAN TYP AV GUIDE 
Lokalkännedom tar tid att införskaffa 
sig. En hjälp på vägen är Funäsfjällens 
Fiskeguide som är framtagen av de olika 
Fiskevårdsområdena. Den följer med när 
du köper Fiskepasset eller finns att läsa 
på Funäsfjällens hemsida eller ifiske.se. 
Där finns det lättorienterade kartor över 
de olika Fiskevårdsområdena, fisketips 
som är värda sin vikt i guld eller tips på 
utvalda Guldvatten, särskilt lämpliga 
för den som är ny på fjällfiske. Den 
innehåller även lite förhållningsregler,  
för du får inte fiska överallt, eller med 
vilka redskap som helst, dessutom 
måste du släppa tillbaka vissa fiskar 
om de inte är tillräckligt stora. Mycket 
att hålla koll på. Men guiden hjälper dig 
längs vägen. 

I fiskeguiden kan du bland annat läsa 
om Västra Abborvickarna. De är ett av 
Rasmus bästa tips om du vill hitta och 
fånga den berömda Tännäsharren. Ett 
annat tips, där Rasmus själv ofta fiskar, 
är Tännån. 

SUPERPUPPA ELLER GULD-
RIBBAD HARÖRA? 
Tännån är ett riktigt bra vatten för den 
som vill komma igång med sitt flugfiske 
och i synnerhet den här platsen: Parkera 
nedan bron vid Tännäs Fiskecentrum 
och börja fiska dig nedströms. Här 
strömmar vattnet på men bakom de 
flesta stenar står små öringar och harrar 

och väntar på en förbipasserande fluga. 
Nedströms fiske med nymf eller våtfluga 
fungerar ofta fint på det här partiet 
enligt experterna.  

Då du kommit så långt ner att du ser 
ut till väg 84 så lugnar vattnet ner sig 
och det bildas ett stort, fint område 
där det finns gott om framförallt harr. 
Klassiska mönster som superpuppa, 
E-12 och guldribbad haröra säger 
proffsen funkar mycket bra. 

Tännån är ett såkallat ”Tail water”, dvs 
ett vatten som är reglerat men där man 
gjort insatser för att återställa den så 
mycket som möjligt. Tännån är även 
uppdelad i en rad olika sträckor. Vissa 
får du fiska på med ett särskilt tillstånd, 
andra är förbehållna fiskerättsägarna. 
Här gäller det att du tar reda på exakt 
vad som gäller där du tänkt fiska. Fråga 
gärna någon av Fiskepassets återförsäl-
jare om vad som gäller där du vill fiska. 

Ut och njut av naturen. Och har du 
tur. Så nappar det säkert också – om 
fisken vill. 

Skitfiske på dig!

Här strömmar vattnet på men bakom de 
flesta stenar står små öringar och harrar 
och väntar på en förbipasserande fluga.

FISKETIPS: 

FÖR NYBÖRJAREN: Korta 
avstånd och härliga vatten är 
bra att börja med eller för en 

familjefisketur. Att hyra en båt 
vid Tänndalssjön för att haspel-

fiska eller meta är en härlig tur. 
Eller att hitta varsin plats längs 

Ljusnans strömmande vatten 
eller Mittån. Lätt att ta sig dit 
och enkelt att njuta av allt det 

vackra och med allra största 
sannolikhet: fiskelycka! 

FÖR DEN ERFARNE: Klarar 
du en längre vandring eller 

högfjällets utmaningar är fisket 
underbart vid Bolagen och 

Vigeln mot svansjökläppens 
topp. Där kan du vara i timmar. 
Antingen tar du upp middagen 

eller kör catch and release. 

Välj din fluga med omsorg.

KONSTEN ATT FÅNGA NUET, OCH FISK
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Klädd i vitt, ljuvligt grönskande eller höstigt färgsprakande, 
fjällvärlden är lika mäktig oavsett och varje årstid har sin charm.  

Nu är äntligen sommarsäsongen igång i Funäsfjällen  
och i Tänndalen upptäcker allt fler cyklingen!

TEXT & FOTO: PETTER ELFSBERG

Rasmus Bent visar Tänndalen 
från sin bästa sida.
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Det vankas varmare tempe-
raturer och kring liftarna i 
Hamra byts skidorna ut mot 
fjädrande mountainbikes. 
Den intensiva stämningen 

som ofta infinner sig under vintern 
ersätts nu sakta men säkert av ett 
behagligt lugn som sprider sig över  
hela Tänndalen.

Sol och tvåsiffriga temperaturer i 
alla ära, men att driva en anläggning 
utomhus i fjällvärlden innebär ändå en 
konstant kamp mot vädret, oavsett 
säsong. Under och inför cykelsäsongen 
kan exempelvis snösmältning, regn och 
lera sätta käppar i hjulen för dem som 
arbetar med att underhålla lederna.

Men trots att det är ett hårt jobb som 
anläggningens personal dagligen lägger 
ned för att få Tänndalens stigar att 
uppnå perfektion, så är de tillsynes lika 
lugna i sinnet som övriga besökare under 
sommarsäsongen.

- Stämningen och atmosfären är mer 

avslappnad på sommaren, det är ett 
helt annat lugn. Förklarar Rasmus Bent, 
anläggningschef i Tänndalen.

Några tillsynes glada gäster sörplar kaffe 
på uteserveringen, några andra tvättar 
av cykeln utanför Hamra Sportshop 
och från teknikområdet intill rull-
bands-liften pågår full aktivitet från den 
yngre generationen. ”Bärras flytstig” 
heter barnområdet som består av 
velodromkurvor, spångar och små hopp. 
Härifrån hörs skratt från glada barn som 
entusiastiskt cyklar runt banan, varv 
efter varv, med stora leenden.

- Det är kul! Säger Caspar, ett av de 
cyklande barnen i Tänndalen.

- Ja, jättekul! Fyller lillasyster Klara 
snabbt i och skiner samtidigt som en sol.

Inte långt ifrån sitter barnens pappa, 
Martin Nilsson, behagligt tillbakalutad i 
solen och njuter av lugnet i Tänndalen.

- Det här är andra gången vi är 
uppe på sommaren och cyklar, vi är 
fantastiskt nöjda! Förklarar Martin 
samtidigt som barnen beger sig upp 
med rullbandsliften för ytterligare ett 
varv i ”Bärras flytstig”.

Martin och hans barn är nog de 
typiska gästerna i Tänndalen denna 
tid på året. En barnfamilj som söker en 
aktiv semester, som ska passa såväl 
föräldrar som barn, vilket det uppen-
barligen gör. Alla i detta sällskap ser 
åtminstone fantastiskt nöjda ut med 
rådande tillvaro.

Familjefesten fortsätter uppe på 
fjället där det är stigcykling i högalpin 
miljö som gäller. Intill avstigningen på 
sittliften startar lederna som sedan 
ringlar ut över det vackra sommarfjället. 
Gnistrande sjöar, porlande bäckar och 
små tjärnar löser av varandra ovanför 
trädgränsen och den grönskande marken 
tillsammans med de snöklädda topparna 

Klara från Stockholm rullar fram i full 
fart längs Bärras flytstig.

I sommar öppnar fler 
leder i Tänndalen.

SOMMAREN RULLAR IGÅNG
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skapar ett iögonfallande landskap att 
beundra från cykeln.

- Detta är unikt för hela Funäsfjällen, 
liftburen stigcykling uppe på fjället. 
Förklarar Rasmus Bent och blickar ut 
över den majestätiska fjällvärlden som 
går i regnbågens alla färger.

”Fjällblå” är, precis som namnet 
tydliggör, en blå slinga runt fjället. Stigen 

är bred och välpreparerad och redan i 
de första kurvorna så är utsikten över 
Fjällnäs och den norska gränsen minst 
sagt magnifik. Fjällblå fortsätter med 
några enkla stigningar men slingan blir 
inte jobbigare än att ett extra varv känns 
inbjudande efter målgången. 

De som vill utmana sig själva 
ytterligare svänger av mot ”Fjällräven” 
som är en rödmarkerad och lite längre 

stig. Här är spångarna smalare och 
stenarna större och både lår och flås 
får arbeta för att transportera cykeln 
längs fjället. Fjällräven är också betydligt 
längre än övriga leder vilket förstås är en 
utmaning i sig.

Den som föredrar enklast möjliga 
vägval beger sig ut på ”Fjällfeeling”, 
Tänndalens gröna fjällstig. Även denna 
slinga är en maskingrävd singletrack, likt 

Entusiastiska gäster med varsin el-mountainbike.

Fjället bjuder på fantastiska  
färger och vyer.

Wow! Det går att ta 
sig fram överallt så 
enkelt, det är helt 
otroligt! 

SOMMAREN RULLAR IGÅNG
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ovan nämnda stigar, och passar de allra 
flesta oavsett tidigare cykelerfarenheter. 
Bästa utsikten nås sannolikt från 
Storkläppen, som är ett populärt 
offpiståk i vintertid, men som under 
årets varmare månader är målet för den 
kombinerade vandrings- och cykelleden 
med det talande namnet ”Utsikten”.

- Wow! Det går att ta sig fram 
överallt så enkelt, det är helt otroligt! 
Tjoar tre glada besökare med varsin hyrd 
el-mountainbike som med lätthet tagit 
dem längs den långa utsiktsleden.

Oavsett stigval i Tänndalen så 
finns här garanterat något för alla och 
cyklingen känns, redan från första 
tramptagen, kravlös och opretentiös i 
positiv bemärkelse. 

- De flesta gillar när det är enkelt. Och 
Tänndalen erbjuder just det, tillrättalagd 
stigcykling på fjället i kombination med 
enkel och lekfull utförscykling, berättar 
Rasmus Bent.

Och den lekfulla utförscyklingen blir 
cyklisterna varse om när det är dags att 
bege sig nedför fjället, såvida det inte är 
liften som tar ekipaget ned. ”Fjällflyt” 
är en flytstig, även kallad flowtrail, som 
ringlar sig nedför berget i en relativt 
flack lutning. Och Rasmus Bents 
beskrivning stämmer faktiskt till punkt 

och pricka. Det är enkelt, det är lekfullt 
och det är framför allt fantastiskt roligt.

Denna nedfart är tillräckligt brant 
för att det ska pirra till när bromsarna 
släpps och velodromerna ger den där 
extra skjutsen i svängarna, men tillräck-
ligt flack för att det ska kännas tryggt 
att ta sig ned oavsett ålder och nivå. 
Efter drygt halva vägen går det att ta 
en avstickare ned till ”Guldgruvan”, som 
är en nygrävd grön led som innehåller 
en riktig läcker tunnel som symboliserar 
själva guldgruvan.

Färden fortsätter ned genom den 
frodiga vegetationen och avslutas 
intill liften. Faktum är att Tänndalens 
backar känns oerhört mycket längre 

på cykel i jämförelse med skidor, vilket 
de också är. Men givetvis finns också 
snabbare vägar nedför berget. Den 
som vill svettas ordentligt väljer någon 
av lederna med högre svårighetsgrad, 
som följer fallinjen i större utsträckning, 
exempelvis ”Downdays”, skräckinja-
gande ”Mardrömmen” eller hoppleden 
”Popcorn”.

Nere vid samlingspunkten kring Ski 
Lodgen rullar, samma trio som för en 
timme sedan med glädje hyllade sina 
elektriska cyklar på kalfjället, in och ser 
tillsynes minst lika glad ut än.

- Så fantastiskt roligt det här är! 
Säger Peter Hammergård, som rest från 
Gävle, och ler mot sina instämmande 
vänner som står bredvid. 

Och det behövs inte någon lång 
pratstund med detta entusiastiska 
gäng som vanligtvis besöker Tänndalen 
under vintertid, för att det ska hagla 
diverse hyllningar till Tänndalen som 
cykeldestination.

SOMMAREN RULLAR IGÅNG

Spångarna är breda och 
enkla att cykla över.

FOTO: Emrik Jansson

Det bästa är att det finns något för  
alla här, gammal som ung och i alla  
svårighetsgrader. Det måste vara  
superbra att att åka hit med barn.

38  



Men lekfull cykling nerför och 
lift upp igen är lätt att vara glad 
och nöjd. FOTO: Emrik Jansson

- Det bästa är att det finns något 
för alla här, gammal som ung och i 
alla svårighetsgrader. Det måste vara 
superbra att att åka hit med barn! Fyller 
en av de tre kamraterna i samtidigt som 
de blickar ut över berget där barnen 
cyklar, hoppar studsmatta och skrattar i 
takt med varandra.

Rasmus Bent påpekar ödmjukt, men 
med största trovärdighet, sin överty-
gelse om att Tänndalen är ett unikum 
i vårt avlånga land vad gäller aktiva 
semesterresor.

- Jag är helt övertygad om att vi har 
den bästa produkten i hela Sverige. 
Cykling i kombination med andra fan-
tastiska naturupplevelser och aktiviteter 
som vandring, fiske, klättring… ja det 
finns massor att göra! Avslutar Rasmus 
med en entusiasm som lyser i ögonen.

Detta är den andra sommaren som 
Tänndalen satsar fullt ut på liftburen 
cykling. Och med tanke på alla lyckliga 
cyklister och all positiv respons som 
cirkulerar i området så är sannolikheten 
överväldigande att detta bara är starten 
på en era av cykling, i såväl Tänndalen 
som övriga Funäsfjällen. Och det tackar 
vi för!

SOMMAREN RULLAR IGÅNG



Att se renar i Funäfjällen är ganska vanligt. Inom Funäsfjällen har 
tre samebyar sina rebetesmarker: Mittådalens sameby i Mittådalen, 
Ruvhten Sijte i Brändåsen samt Handölsdalens Sameby. 

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT     BILD: GÖRAN EDSTRÖM

En vit ren  
symboliserar lycka

40  



Under april – beroende på 
väder och snötillgång – 
börjar renarna vandra till 
sina sommarbetesmarker 
till fjälls. I maj kalvar 

vajorna och fjällen förvandlas till 
en barnkammare. Som nybliven 
vaja – renmamma ter sig allt ännu 
mer hotfullt. Och de vill, som vilken 
förälder som helst skydda sin kalv. 
Blir de rädda kan de faktiskt bli så 
stressade att de överger sin kalv. 

Detta kan vi vara med och förhindra 
genom att lämna dem ifred och hålla 
gott om avstånd. Och har du hund, så 
ska den alltid vara kopplad på fjället. 

I början på juli är det kalvmärkning 
då samerna märker kalvarna i öronen 
med sitt märke. Det är ett löfte att 
ta hand om den och skydda den. På 
hösten innan renarna återvänder 
till vinterbetet är det renskiljning 
och slakt. En av de som förädlar 
renkött är Jillie ren & vilt som finns 
i Ljusnedal. Ett av deras mål är 
att sprida och tillgängliggöra det 
goda och näringsrika renköttet 
och övriga viltköttet, både som 
vardagsmat och delikatessmåltid. I 
Funäsfjällen hittar du renkött både i 
butikerna och på restauranger. 

SNABBFAKTA OM 
RENAR
Vildrenarna försvann från de 
svenska fjällen vid 1900-talets 
början

Renarna är de enda hjortdjuren 
där hornkrona pryder både 
hane och hona.

En vit ren symboliserar lycka.

Renar är duktiga simmare.

Det finns ca 47 000 renar i 
Jämtland Härjedalen
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Kerstin Andersson har fallit för Funäsfjällen. Blivit allt mer förälskad i 
variationsrikedomen i snälla liksom tuffa miljöer. Även i jobbet brinner 
hennes låga för utelivet – för att fler barn ska få lära och vara mer ute.

TEXT: ERIKA ENEQUIST    FOTO: ROGER BORGELID

I UR OCH SKUR
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RAMUNDBERGETS TOPP

Ösjöstugan

Giertebåvnestugan Svaaletjahke
Fältjägarstugan

Gruvorna

SKARSFJÄLLET 1594 m.ö.h MITTÅKLÄPPEN 1212 m.ö.h

FISKE i fjällsjöar och strömmande vatten. 
Finn lugnet och fi skelyckan hos oss. 

GOLF i dalegången med Ljusnan som hinder. 
Spela Sveriges klurigaste niohålsgolfbana. 

Djupdalsvallen 
våffelstuga 

VANDRING i en till synes orörd natur med 
varierande och lättillgängliga leder för hela familjen. 

RAMUNDBERGETS CYKELPARK med det perfekta fl ytet i 
fl owtrailen och stigcykling över trädgränsen. 

Hyr cykeln i byn på Topsport.

FJÄLLGÅRDSBANAN
MICKELINAS VÄRLD är full av bus och äventyr. Upptäck fjället 
och lekvärlden Källar’n på Fjällgården med hela familjen.

RIDNING i storslagen fjällmiljön. Upplev 
naturen och vyerna från hästens rygg.

Oändliga möjligheter
Där vägen tar slut, mitt bland Härjedalens vackra � äll, ligger Ramundberget. Här � nns äventyr för 

alla med nästintill oändligt med turleder och � ällmassiven utanför knuten. Njut av lättillgänglig 
vandring och hela 60 toppar över 1000 meter. Cykling med vida vyer i Ramundbergets cykelpark, 
längs stigar och i pumptrack. Variera turerna utifrån lust och dagsform, vandra, paddla, golfa, rid 

och � ska. För barnen väntar Mickelinas värld både på � ället och i dalen. 
Sommaren är som bäst i det fria!

www.ramundberget.se, telefon 0684–66 88 00



Tänk att vakna på morgonen, 
öppna dörren, titta rakt på 
ett fjäll och andas in den 
friska luften. Att rå om en 
stuga i fjällen är en dröm 

som öppnar upp för många möjligheter 
och kan till och med förändra livet. 

För Kerstin Andersson och Leif 
Karlsson är detta verklighet, och att 
det blev i Funäsfjällen berodde på en 
avgörande faktor.

-Vi valde de närmaste riktiga fjällen, 

säger Kerstin.
I tolv år har de levt med sitt fritidshus 

i Kåvan bakom Funäsdalsberget där 
stolsliften går ner. Det är en dryg 
halvtimmes promenad till Funäsdalens 
by och vandringsleder från toppen går 
ner hit.

- Vi hade besökt både Trysil, 
Vemdalen och Björnrike på sommaren 
men föll för Funäsdalen som har ett 
större utbud av aktiviteter, säger Kerstin 
Andersson. I yrkeslivet är hon VD för 

skolföretaget I Ur och Skur Utveckling 
och maken Leif Karlsson, är pensionerad 
från jobbet som spanare.

 
UTE PÅ JOBB OCH FRITID
I pandemitider arbetar Kerstin vid 
skrivbordet i hemmet i Vendelsö söder 
om Stockholm. Datorn plingar när mejl 
trillar in. Medan hon sköter sitt jobb 
flyger skatorna med kvistar och bygger 
bon utanför fönstret. 

- Jag visste tidigt att jag ville arbeta 
med människor. Det har blivit över 20 år 
med I Ur och Skur, först som rektor i 10 
år. Det ligger mig varmt om hjärtat och 
ger energi, säger hon.

Hela arbetslivet har Kerstin ägnat åt 
skolverksamhet först som förskollärare. 

Det märks att hjärtat är med när 
Kerstin talar sig varm om I Ur och Skurs 
strävande, att fler barn ska få tillgång 
till friluftslivet genom lärandet utomhus 

En av de vackras-
te fikaplatserna i 
världen, en slät-
slipad stenhäll vid 
Livsäterån ovanför 
trädgränsen. Leif 
och Kerstin pustar 
ut över en kopp 
kaffe.

Ett finstämt sommarregn svalkar av 
Kerstin och Leif. Det är en härlig tur på 
över 900 meters höjd som passerar 
Tännån och ett sameviste på sin väg 
mot en av Funäsfjällens nya cykelleder 
mot Långbrottet.

I UR OCH SKUR
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på skoltid både i skolor och förskolor. En 
positiv trend just nu är att fler föräldrar 
söker platser för sina barn. 

UNIKT LEDSYSTEM
I hela livet har Kerstin bott i Haninge 
kommun där livet präglas av att vara 
nära naturen. 

- Vi tog med picknickkorgen och så 
var vi ute i skogen, berättar hon om 
uppväxten.

Med mamma, pappa och syster 
plockade hon bär och åkte längdskidor. 
Skoltidens fritid fylldes med friidott, 
fotboll, basket, volleyboll, hästar och 
stallhäng. Alla kompisarna hade cyklar 
som var deras transportmedel och inte 
minst ett sätt att umgås. 

Det är enkelt att se den röda tråden 
till intressena som återupptas i fjällen. 
Mountainbikecykling, paddling, löpning 
och vandring blir det sommartid. På 
vintern skidåkning både utför och på 
platten även om det blir allt mer av det 
sistnämnda. 

- Ett brinnande intresse för 
längdskidor, lägger Kerstin till med 
efterttryck och relaterar kärleksfullt till 
stugans läge och tillgången på skidleder 
i Funäsfjällen.

Ibland ser Kerstin kungsörnen glida 
högt där uppe över fjällvärlden. Det 
kräver nästan örnens perspektiv för 
att förstå vidden av det stora nätverk 
av skid- och vandringsleder som 
knyter ihop byarna. Längst norrut ligger 

Ramundberget och Bruksvallarna, 
sen kommer Fjällnäs och Tänndalen i 
sydväst, och så Hållan, Funäsdalen och 
Ljusnedal på rad mot sydost. Nederst 
finns Tännäs och Stampen. Hela 30 
mil pistas om vintrarna till breda spår 
med plats för både klassiskt och skate, 
dragna längs fjällsidorna och på höjd 
tvärs över fjällen. Utöver det finns också 
45 mil rösade vinterleder.

- Vi är väldigt bortskämda med 
välpreparerade längdspår, myser 
Kerstin och tillägger att det går att 
ta skidbussen ena vägen för att skida 
tillbaka hem. 

BERGETS SKIFTNINGAR
Fjällstugan förser Kerstin med det 
hon uppskattar mest, närheten till alla 
aktiviteter.

- Det är så häftigt att fastän vi varit 
här i 12 år så hittar vi ständigt nya stigar 
att gå, så många vackra områden, nya 
leder att cykla – det är grymt! Och du 
kan vandra en hel dag utan att möta en 
själ, säger hon. 

Dessutom är miljöerna varierande 
med allt från snälla och mjuka fjäll till 
steniga och dramatiska fjäll. Det finns 

I UR OCH SKUR

En skön plats att pusta ut är Kroktjärn 
som Leif och Kerstin cyklat runt på turen 
mot Långbrottet.

Känslan är att skogen kommer in i rummet. 
Det bästa är att ligga i soffan i stora rummet 
och se bergets skiftningar. 
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alltid alternativ att välja beroende på 
väder och vind.

- När det blåser mycket i Tänndalen 
går vi åt motsatta hållet mot Sylarna 
eller Fältjägaren. Vid lucia var det lite 
dåligt med snö här, men i Fjällnäs fanns 
tillräckligt för att dra spår. Och det finns 
vindskyddade turer nere i skogarna, 
säger Kerstin.

Efter fullt ös och aktivitet finns 
utrymme för stillhet. Från stugan 
kan Kerstin och Leif blicka ut genom 
de stora fönstren och betrakta 
Funäsdalsbergets branta vägg och 
högvuxna träd.

- Känslan är att skogen kommer in i 
rummet. Det bästa är att ligga i soffan i 
stora rummet och se bergets skiftningar. 
Ibland är molnen så låga att själva 
berget är skymt samtidigt som man kan 
se solen gå ner bakom berget, beskriver 
Kerstin.

I UR OCH SKUR

I Ur och Skur Utveckling ägs av 
Friluftsfrämjandet. Företaget 
driver åtta egna skolor och 
förskolor, medan uppåt 180 drivs 
på licens. Ännu en egen öppnar i 
Nynäshamn och målet är att fler 
ska bli licenstagare. 

De använder bland annat 
Friluftsfrämjandets verksamheter 
som Skogsmulle med vänner, 
skidskola men arbetar också med 
hållbar livsstil. Allt genomsyras av 
de tre ledorden ekologi, ekonomi 
och socialt. 

Kerstin Andersson är VD och 
ansvarar för uppdraget att nå fler 
barn med utomhuspedagogik och 
friluftsliv. I Ur och Skur-skolor 
finns från Kiruna i norr till Ystad 
i söder. 

I UR OCH SKUR

STRESSEN RINNER AV
Efter att ha svettats på cykeln eller i 
vandringsskorna kan Kerstin byta om till 
baddräkt och bara en minut bort hitta 
svalka i Ljusnans klara vatten. 

- Det är underbart med stugans läge i 
Kåvan. Vattnet är stilla här och det finns 
badställen med sandbotten. Det går att 
paddla högre upp och ta sig från Flon 
och neråt, det är stilla medströms ner till 
Bruksgården där kanoterna kan tas upp. 

Inte sällan kommer de rödbruna och 
småpratande lavskrikorna på besök 
runt stugan. De smarta fåglarna har 
ett utvecklat språk som lär vara lika 
avancerat som primaters, med olika 
varningsläten för olika rovdjur. De kan 
gömma runt 50 000 matbitar i sitt revir 
och hitta allihop. 

Det är en härlig och varm stund, den 
där efter paddlingen och kaffet, när 
ett svalkande bad stundar. Kerstin 

laddar inför doppet. 

Alldeles stilla rinner vattnet i Tännån 
från fjället ner mot Tänndalen. 
Kerstin och Leif paddlar njuter av 
lyxen att paddla medströms på det 
blanka vattnet. 
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- När man matat dem och sedan drar 
iväg så följer de med på turen. De vill ha 
mat förstås, och det är riktigt trevligt, 
berättar Kerstin.

Livet i fjällstugan är ibland en kär 
kontrast till vardagslivet hemma. 

- Ibland lever jag väldigt stressat på 
hemmaplan. Bara jag kommer upp hit 
och ser Funäsdalsberget rinner all stress 
av mig. Det inger verkligen ett lugn.

Det behövs inte mycket fantasi för 
att tänka sig att detta också gällt maken 
Leif som tills för några år sedan jobbade 
som spanare i Stockholm.

NÄSTAN ONATURLIGT BLÅ
Hamrafjället har kalkrik jord och är 
därmed en fullpoängare näringsmässigt 
för blommor. För Kerstin är det och alla 
andra slåtterängar och gynnsamma 
miljöer för fjällblommor en ynnest:

- Jag älskar blommor och växter, det 
finns otroligt mycket. Fjällgentianan 
som är så klarblå att det nästan är 
onaturligt, fjällsippor, fjällglim och alla 

olika ljungsorter. Speciellt i slutet av juni 
och början av juli är det hela ängar fulla av 
orkidéer – det är fantastiskt vackert.

Även de vindpinade fjällbjörkarna och 
annan tålig växtlighet bidrar till en särskild 
känsla, en känsla som fjället har gemen-
samt med havet, en särpräglad dimension 
av vidder och snabbt skiftande väder som 
ofta är hårt. Men också vackert och soligt.

Medan Kerstins tankar för en inre kamp 
om vilken årstid som är bäst skrattar hon 
och säger:

- Jag tycker om ljuset och snön… Jag 
kan tycka om och förundras över alla 
årstider, säger hon. 

Och lägger till att här måste man 
hela tiden ha med sig alla kläder – alltid 

ullfrottéstrumpor mössa och vantar är på.
Vid en djupdykning ner i ryggsäcken 

som är med på alla Kerstins turer finns 
extrakläder i form av plagg som är 
värmande och står emot regn, plus ett 
förstahjälpen-kit. Till matsäcken hör 
matiga smörgåsar med kaffe och en 
fruktsoppa. Choklad, russin och nötter 
ger snabb energi.

- Fast helst vill jag stanna till och laga 
mer riktig mat på stormkök ute på tur, 
säger hon.

DRÖM OM HELÅR
Vid midsommar händer det att fjället 
är fullt med renar inför kalvmärkningen. 
På en cykeltur på Hamrafjället hamnade 

Ljuvligaste stunden - Kerstin och Leif 
lutar sina ryggar mot den solvärmda 
och blankslitna klipphällen i Livsäterån. 
Lyssnar till vattnets brus och vindens sus.

På väg ner i den begynnande 
fjällskogen, från Livsäterån och 

Flåten mot Hållan. Det är en 
lättillgänglig tur som mestadels går 
ovanför trädgränsen med massor av 

fjällkänsla och vida vyer. 
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KERSTINS 5 BÄSTA

1  Paddling i Tännån. Hyr  
 kanoter i Tänndalen och åk en 

bit nedströms. Då kan paddlingen gå 
först medströms till Tännsjön och 
sen tillbaka igen. Det är skönt att 
kunna flyta med lite men det är ändå 
så långsamt så att det enkelt går att 
paddla tillbaka.

2  Dagstur till Rogenstugan.  
 Parkera vid Käringsjövalen. 

Det är helt galet, när man kommer till 
Rogen känns det som vid havet. Det 
ärfantastiskt vackert att gå på hösten 
när träden började ända färg. Sen 
kommer lite myr, verkligen annorlunda 
fjällandskap.

3  Livsäterån är så nära  
 och ger ändå riktig fjällkontakt. 

Det är verkligen rofyllt att ligga där 
och titta på hur vattnet rinner över 
de flata stenhällarna. Perfekt för 
barn och det går att gå, springa 
eller cykla dit. Ån ligger ovanför 
trädgränsen och är vindskyddad då 
den är nersänkt i en sänka. 

4  Tväråns naturliga spa   
   når du från Ramundberget. Gå 

upp längs Tvärån och du kommer 
passera några fina ”badhål” bland 
annat den med strömmande 
vatten som kallas jaccuzin. Uppifrån 
kalfjället har du vyer över Skarsfjället. 

5 Anåfjället är en tur med   
 äkta fjällkänsla och varierande 

natur från kargt till frodigt med 
Sveriges högsta trädgräns på  
1 050 meters höjd. Du går bland 
annat förbi en fäbod, en fjällsjö, en 
sänka med ny typ av natur och når 
slutligen toppen av fjället. 

Kerstin och Leif med vänner mitt i en 
flytt av renar. 

- Det måste varit tusentals renar som 
efter renmärkningen drevs med helikop-
ter och mc. Plötsligt kom de springande 
mot oss, vi stannade och väntade för 
att se hur nära de skulle komma. Hastigt 
vek de av och en tom klyfta bildades 
runt oss, berättar Kerstin. 

Renköttet utgör en lokal delikatess 
både på restauranger och butiker. 
Även ädelfisken från fjällvattnen är en 
specialitet. Andra mattraditioner är att 
plocka hjortron som det blev mycket av i 
augusti i sensomras.

- Både det lokala hantverket och 
mattraditionerna är fantastiskt. Det 
finns så många skickliga människor i 
näringsverksamheten, säger hon.

Dessutom är folk här trevliga och 
tillmötsgående vilket underlättar livet. 
När något gått sönder är inställning att 
allt är möjligt, vilket Kerstin upplever 
som att människor är servicemindade på 
ett äkta sätt.

Livet här uppe innebär många fördelar: 
Alla uteaktiviteter, avsaknaden av 
stress, tillmötesgående människor. 
Leif har redan nått pensionsåldern 
och för Kerstin närmar den sig. Paret 
anar möjligheten att tillbringa mer tid i 
fjällstugan. 

- Min dröm är att prova att bo där ett 
helt år. Även de årstiderna som är mellan 
turistsäsongerna, oktober – november 
före snön, maj – juni när det är grått och 
trist, avrundar Kerstin.

Kerstins ord är som en injektion av 
Funäsfjällen. Den innehåller inte bara 
det soliga och enkla, utan en variation 
av mysigt och dramatiskt som räcker i 
oändlighet. Och visst kommer det att 
förändra deras liv, den dagen Kerstin och 
Leif packar och drar iväg för ett helår i 
stugan i Kåvan.

I UR OCH SKUR
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när måltiden blir  
en upplevelse

FOTO: RICKARD BERGSTEDT
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Ibland säger man att det är orörd 
vildmark i Funäsfjällen, men det 
är en sanning med modifikation. 
För här har marken brukats länge 
av både av bönder och samer. Till 

exempel har just Bruksvallarna har fått 
sitt namn från fäbodkulturen, där kan du 
fortfarande se betande djur och hitta ett 
rökeri som förädlar bland annat kött och 
fisk. I Ljusnedal och Funäsdalen har det 
har det odlats potatis sedan 1700-talet i 
sluttningarna. Och går du Päråkerstigen 
ser du fortfarande potatisodlingar. Detta 
kulturlandskap har gett oss en del av 
den rika matkultur som finns här idag. 
Men det ligger mer bakom än så. 

SKOGEN OCH VATTNENS RIKEDOM 
Fiskfyllda vatten och stora skogar ger 
ett enormt skafferi av de finaste skatter 
du kan tänka dig. Glänsande röding och 
öring, glittrande harr. Gyllene hjortron, 
rubinröda lingon och skogshallon. 
Sammetslena soppar och skogens guld  
- kantareller. Skogarna dignar också av 
vilt. Här är jakten en stor del av livet. 
Råvaror som landar direkt på bordet. 
Mer närproducerat blir det knappast. 

NÄRHETEN TILL NORGE 
OCH HAVET 
Det är inte bara det närodlade som har 
influerat matkulturen i Funäsfjällen. 
Trondheim är en anrik handelsstad och 
ligger bara några timmar bort. Därifrån 
importerades det tidigt både kaffe, 
te, saffran och andra delikatesser. Här 
kompletterades även sötvattenfisk med 
färsk fisk och skaldjur från havet. 

I dagens Funäsfjällen förs arvet 
vidare. Kulturen har utvecklats, men 
det viktigaste lever kvar. Frodas i 
restaurangköken. Och presenteras på 
tallrikarna. Det är en smak av något mer, 

en smak av våra fjäll. Vår historia. Det är 
rektun mat – riktig mat. 

Kanske är det lite förmätet att 
inleda med en referens till Fäviken. 
Men det viktigaste jag tog med mig 
från den upplevelsen är kärleken till 
platsen och de lokala råvarorna. När 
det inte längre bara handlar om vad 
som är gott och vällagat, utan också 
om måltiden i sitt historiska och 
geografiska sammanhang. Och där 
levererar Funäsfjällen, nästan oavsett 
vilken restaurang du väljer. I allt från en 
enkel burgare och pizza till både 3- & 
7-rätters fasta menyer. 

Jag tror inte det är en slump att en av världens mest kända och 
uppskattade restaurangupplevelser Fäviken låg i en ”lada” i de 

svenska fjällen. En måltidsupplevelse med extra allt behöver inte 
bara vara guldkantad. Det kanske viktigaste kommer med de 

gröna skogarna och naturen. Och arvet som bor däri. 

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT

Från skogens skafferi hämtas  
guldet och hamnar på menyerna.

FOTO: Nick Grappone
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TILL SIST, SOM KRONAN  
PÅ VERKET 
Platsen syns inte bara i maten. Här 
ligger alla restauranger med ett 
fördelaktigt läge. Att få äta bland 
fjälltoppar. Där luften är extra frisk. 
Där du efter vandring eller cykling 
arbetat upp en hunger. Det är det som 
kröner varje upplevelse här. Oavsett 
om du sitter med en tunnbrödmacka 
med Vôllarskinka på café eller bokat 
restaurangbord med full service. 

Jag ger det tre stjärnor alla dagar. 

EN NY UPPLEVELSE FÖR  
VARJE DAG 
Kanske vill man inte äta ute varje dag 
(Helt ärligt blir det ju liiite dyrt). Men om 
vi får boka in oss på en drömvecka tipsar 
vi om dessa; 

SKOOGS KROG SAMT BISTRO & 
DELI - FUNÄSDALEN 
Skoogs krog bokar du i förväg om 
du sugen på en hedonistisk helkväll 
bokar och avnjuter rätt efter rätt 
på avsmakningsmenyn för en 

gastronomisk explosion. Missa inte 
det tillhörande dryckespaketet! Både 
det alkoholstinna och alkoholfria 
passar perfekt ihop med rätterna 
och är körsbäret som kröner 
måltidsupplevelsen. 

På Skoogs Bistro & Deli slinker du 
med fördel spontant in på ett glas i 
goda vänners lag. Antingen köper du 
hem middagen: kött från lokala gårdar 
eller dagens fångst från Åre Atlantfisk 
samt chark och ost. Eller så tar du ett 
till glas och beställer något från den 
enkla men väl uttänkta menyn. Har de 
kvar av marmeladen? Köp på dig ett 
lager innan den tar slut. 

FJÄLLKÄLLANS KÖK 
FUNÄSDALEN/HÅLLAN 
Uppför backen från Funäsdalen 
mot Hållan ligger denna pärla. 
Sida vid sida vid andelsstugorna 
– i huvudbyggnaden hittar du 
Fjällkällans ”kvarterskorg” – men 
som är mycket mer än så. Deras 
välkomponerade meny bestående 
av utvalda och lokala råvaror och 

ackompanjeras av en liten men 
naggande god vinlista. Allt med 
lagas och presenteras med stort 
hjärta och känsla. Menyn varierar 
efter årstid, men ser du råbiffen på 
menyn - beställ den utan att tveka. 
Likaså med cremé bruleên, ta in en 
extra eller tre. Ett perfekt avslut på 
en strålande måltid. 

FJÄLLBÄCKEN LODGE 
BRUKSVALLARNA 
800 m.ö.h ovan Bruksvallarna by 
ligger fantastiska Fjällbäcken Lodge. 
Lika vacker och unik som platsen 
är, lika stor är matupplevelsen. 
Vandra gärna dit för att arbeta 
upp aptiten. Det blir den perfekta 
starten på en oförglömlig middag. 
Till de välkomponerade rätterna följer 
också härliga historier från dåtid och 
nutid och välvalda drycker. För en 
helhetsupplevelse stannar du med 
fördel kvar över natten – så se till att 
boka i god tid. 

Visste du att du även kan boka 
in en matupplevelse utomhus med 

MAT SOM UPPLEVELSE
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Jon från Fjällbäcken? Njut av rätter 
som tillagas på öppen eld efter en 
vandringstur.

FJÄLLNÄS RESTAURANG 
FJÄLLNÄS 
I en unik och avslappnad miljö, precis 
vid vattenbrynet till sjön Malmagen 
ligger Sveriges äldsta fjällhotell: 
Fjällnäs est. 1882. Här kan du bo, 

uppleva äventyr, gå på spa eller 
boka brunch, lunch eller middag. 
En perfekt start eller avslut på 
fjälläventyret där lugn och upplevelse 
är i fokus. 

Köket är klassiskt nordiskt med 
traditioner. Maten tillagas med 
eftertänksamhet, noggrannhet 
och inte minst uppmärksamhet där 
råvaran är i centrum. Det blir inte 
bara en gourmetupplevelse utan du 
får också uppleva Funäsfjällens rika 
kultur och historia i varje tugga.  
För en total upplevelse, boka in  
dig på Mii Gullo Spa ett par timmar 
innan middag. 

BRASSERIE KERSTIN 
BRUKSVALLARNA 
I den gamla vävstugans lokaler i 
Bruksvallarna öppnades i januari 
2019 Brasserie Kerstin. En ombonad 
och gemytlig restaurang med plats 
både inne och ute. Dagtid hittar 
du en lättare lunchmeny, hembakt 

fika och de frasigaste våfflor du kan 
tänka dig. Kvällens á la carte-meny 
varierar efter säsongen men har du 
möjlighet att beställa den gravade 
älgen – rekommenderas det starkt. 
Vegetariska alternativ står inte alltid 
på menyn, men fråga kocken så får 
du garanterat en underbar rätt! 

Du kan även uppleva Brasserie 
Kerstins mat i stugan! Du beställer 
enkelt de antal rätter du vill ha på 
deras hemsida, hämtar det dagen 
efter och gör den sista touchen 
hemma enligt instruktioner. 

ERIKS KÖK & BAR 
FUNÄSDALEN
Vid foten av Funäsdalsberget ligger 
Eriks Kök & Bar – Eriksgårdens 
Fjällhotells egen Restaurang. Där 
hittar du vällagade rätter och lokala 
delikatesser. Enkel mat som går 
rätt till hjärtat. Börja gärna med 
den samiska rätten Gahkku: grillat 
tunnbröd med souvas och rökt 
märgben från Jillie. Efter en heldags 
vandring sitter Eriks burgare som 
pricken över i tillsammans med en bra 
lager– finns både som en köttversion 
och vegoversion. Inte fått nog? 
Beställ in en dessert eller två. 

Det finns många mer helt fantastiska 
restauranger att besöka. Du hittar dem 
på funasfjallen.se 

Njut av vällagat mathantverk 
och genomtänkta upplevelser 
med råvarorna i fokus. 
FOTO: Rickard Bergstedt

Funäsfjällens vatten är fyllt av bland 
annat öring, röding & harr.
(Är de så här små åker de dock tillbaka 
för tillväxt.). FOTO: Michael Yero

MAT SOM UPPLEVELSE

53



Bo mitt i Funäsfjällen med nära till allt. Hotell Funäsdalen  
är ett av den svenska fjällvärldens klassiska hotell  

med restaurang, lounge och bar. Välkommen!

Se sommarerbjudanden på Hotellfunäsdalen.se eller ring 0684-214 30

Snabbaste vägen mellan Härjedalen och Stockholm 
Kampanjbiljetter från 595 SEK

Kontakta oss på
bokning.airport@herjedalen.se Tel. 0680-100 95

MED FLYG TILL AFFÄRSMÖTET – ELLER FJÄLLÄVENTYRET
Härjedalen Sveg Airport, tidigare Svegs Flygplats, är en regional flygplats som ligger fyra kilometer utanför Sveg. Via transfer 

når du snabbt Härjedalens samtliga fjälldestinationer. Flygplatsen ägs av Härjedalens kommun och trafikeras av reguljärflyg till 
och från Stockholm. Med morgonflyget från Arlanda till Sveg kan du vara i fjällen före lunch, oavsett om du ska på affärsmöte, 

konferens eller semester. Härjedalen Sveg Airport har avgångar och ankomster till
och från Stockholm sex dagar i veckan (ej lördagar) med priser från 595 kr enkel resa. Läs mer på herjedalen.se/airport.



Vackra Funäsfjällen är ett gigantiskt smörgåsbord för den som vill 
vandra och övernatta. Kalle Johansson som driver Fjällnäs Explore ger 
några goda råd för att tälta under sommaren och delar också med sig 

av några smultronställen i Funäsfjällen. 

TEXT: PETTER ELFSBERG

Vilken dröm att vakna till den här utsikten.
FOTO: Göran Edström
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-Även om det 
är stenigt att 
vandra så är Rogen 
otroligt vackert! 
Västra Kroktjärn 

är också en personlig favorit, där är det 
enkelt att gå och väldigt fint också, 
berättar Kalle.

I jämförelse med att tälta på vintern, 
så är det rent praktiskt mycket som är 
enklare under sommaren. Du behöver 
exempelvis inte släpa på vattenflaskor 
eller smälta snö för att släcka törsten 
längre, för vattendrag finns det gott om.

Men kan vi egentligen dricka allt 
vatten i fjällvärlden?

- På sommaren tas vatten från 
fjället, rinnande vatten är oftast okej. 
Tjärnar ska som regel vara minst en 
meter djup och ha en diameter på tio 
meter. För att vara på den säkra sidan 
kan man förstås koka vattnet, men jag 
har aldrig gjort det och jag har aldrig 
blivit dålig heller.

Även mat finns att tillgå på 
fjället under årets varmare månader, i 
synnerhet i form av bär och fisk. Skulle 
fiskelyckan, mot förmodan, vara dålig 

så är det givetvis viktigt att ta med sig 
näringsrik kost till fjälls.

- Mycket kalorier, det gäller sommar 
som vinter. För att tillaga det du ska 
äta räcker ett lätt gasolkök gott under 
sommaren, men att släpa upp ved  
på fjället känns otänkbart för mig, 
menar Kalle.

BÄRA PACKNINGEN
Och att packa lätt är ännu viktigare 
under sommaren i jämförelse med 
vintern eftersom möjligheten att dra 
packningen med en fjällpulka inte finns.  

- Ta inte med någonting onödigt 
och se till att så mycket som möjligt 
är multi-funktionellt. En lätt puffjacka 
fungerar exempelvis utmärkt som 
kudde också. Bilden av ett tält på en 
fjälltopp i stilla solnedgång med en 
bäck som porlar är förstås drömmen 
för de flesta.

Men att hitta en plats att slå läger 
på är inte alltid det lättaste, blåst och 
mygg är två parametrar som kan vara 
svåra att balansera. 

- Mygg kontra vind. Längre ned finns 
myggen och högre upp finns vinden, 
det gäller att hitta en bra kompromiss, 
skrattar Kalle.

GODA RÅD FÖR ATT 
TÄLTA PÅ SOMMAREN
• Ta med ett par lätta sköna  

tofflor, det är guld värt i lägret.

• Håll tältet rent, gå inte in med 
skor eller smutsiga stövlar.

• Ska ni tälta flera nätter kan det 
vara en god idé att stämma av 
med markägaren innan.

• Sköt toalettbesöken, se till att 
ha med en spade för att gräva 
och bränn allt papper.

• Packa lätt, multi-funktionella  
plagg rekommenderas starkt.

MED HELA FJÄLLET SOM SOVRUM

Mygg kontra vind, att hitta  
en bra lägerplats kan vara  
utmanande. FOTO: Göran Edström
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WHERE WILL YOU SLEEP NEXT?

Comfor table, quiet, spacious and cosy.
Designed for humans.
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BO I VACKRA 
FJÄLLHUS
Våra stugor ligger på ca 700 meters höjd 
på Hemkrökets sydsluttning mitt i hjärtat 
av Tännäskröket och med närheten till 
fjällen. 

MAT & GOTT 
ATT DRICKA 
Restaurang Àrran serverar lunch och 
fika varje dag. 

Välkomna till oss i sommar!

UPPLEV
SOMMAREN
Bestig K1 och K2 - våra två ”egna 
toppar”. En guld tur med oslagbara vyer 
och en hel del höjdmeter i benen.
Sov en natt i tält på K2 och vakna upp 
med vidunderlig utsikt över Funäsfjällen. 
Utrustning hyr ni hos oss. Efter en dag 
på fjället med aktiviteter vad är då bättre 
en ett dopp. 
Bada i vår i tjärn eller hyr en SUP 
(Stand up paddeling).
Cykla – på stigar och fjäll, flowtrail eller 
landsväg.
Paddla i Rogen och njut av vildmarken.
Fiska områdets största Öring och 
förbered den till middag i vår rök.

ETT EGET STÄLLE I 

FJÄLLEN

www.tannaskroket.se    //  0684 - 24 000    //   bokning@tannaskroket.se   

WWW.SPORTLADAN.SE     //    @SPORTLADAN    //     0684 - 240 10     //     BYGATAN 2, TÄNNÄS

 Alltid bra 
kampanjer 

i butik
KLÄDER & UTRUSTNING  •  VERKSTAD  •  FISKEPASS



När du besöker hägnet 
får du inte bara en 
naturupplevelse utöver 
det vanliga, du hjälper 
också till att finansiera 

hägnets viktiga arbete med att be-
vara myskoxen i Sverige och världen. 
Idag kan du bland annat få träffa 
Neassa, Härje, Kompis & Helga. 

ETT CENTRUM FÖR 
MYSKOXENS SKULL
Hela anläggningen är 15 hektar stor 
och består av tre hägn som används 
för visning, avel, karantän och 
forskning. Syftet med hägnet är att 

bevara den vilda myskoxstammen i 
västra Härjedalen, delvis genom att 
minska störningarna myskoxarna 
utsätts för i det vilda genom att 
låta turisterna komma till hägnet 
och besöka myskoxarna istället. 
För nog kan det vara häftigt att se 
en myskoxe i det vilda – men de 
beundras då allra bäst på avstånd. 
De är tämligen vresiga djur och 
dessutom överraskande snabba. 
Så för din egen skull och för djurets 
skull, är du närmare än 200 m gör 
du bäst i att backa. 

FRAMGÅNG MED IDUN
Utsättningen av en av hägnets 
myskoxar, Idun, har resulterat i 
flera nya kalvar på fjället. Genom 
att bedriva avel hjälper de också 
Sveriges djurparker att få en större 
variation i blod och gener hos arten. 
Det ger en mer livskraftig stam.

BOKA EN GUIDAD TUR
Från Härjebrygg i Tännäs går i stort 
sett dagliga turer till hägnet. En 
otrolig upplevelse. Och du, följer 
du inte redan @myskoxcentrum 
på instagram, gå in och kika. Du 
får goda skratt och en unik inblick i 
arbetet med dessa enastående och 
roliga djur. 

På Myskoxcentrum i Tännäs kan du träffa på dessa storslagna små 
urtidsdjur. En brokig skara med lång historia. Idag finns det vilda 

myskoxar i Sverige, men de blir allt färre. Men det är bland annat det 
som Myskoxcentrum vill ändra på.

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT    FOTO: MYSKOXCENTRUM
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Kristallklart vatten, sand mellan 
tårna, pooldopp och att 

långsamt soltorka på en 
brygga. Det är kanske 
inte det första som du 
tänker på när du hör 
fjällsemester, men i 
Funäsfjällen finns gott 

om möjligheter att njuta 
av en sol- och badsemester 

med extra allt.

     TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT   
FOTO: ROGER BORGELID & JOCKE LAGERCRANTZ

Längs Ljusnan bildas det både vackra 
sandstränder och korv-formade små sjöar.
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Porlande friskt fjällvatten du 
kan dricka direkt från källan. 
Lyssna till den vackra melodin 
under en paus. Rika fiske-
vattten fyllda öring, röding, 

harr och aborre, Med över 200 sjöar 
och flertalet strömmande vattendrag är 
Funäsfjällen ett fantastiskt vattenland 
med gott om underbara badplatser. Det 
finns både lättillgängliga platser och de 
som du belönas med efter en vandrings-, 
cykel- eller paddlingstur. Så packa ner 
badkläderna bredvid kängorna, spöt eller 
hjälmen. Har du glömt badkläderna går 
det lätt att hitta en egen avskild sjö att 
njuta av i all din nakenhet.

FJÄLLENS EGNA JACUZZIS
Tvärån   Njut av naturens egen 
spaavdelning. Tvärån når du via guldtur 
nummer 151 med startpunkt en bit 
från Ramundberget. Efter ungefär 8km 
vandring belönas du med klart och friskt 
strömmande vatten och små vattenfall. 

Naturen har ordnat trevliga pooler att 
njuta av och vattenfallen blir en intensiv 
massagestråle. Här och var strömmar 
det på ordentligt och ån är ganska brant, 
så det är bäst ta det lite lugnt med 
simningen i de djupare delarna. 

Livsäterån   Via guldtur nummer 550 
från högsta Hållan tar du dig upp på 
vackra Flåten, som i säsong är fylld av 
hjortronmyrar och puffig ängsull. Efter ett 
par kilometer når du Livsäterån. Där finns 
det gott om perfekta klipphällar att slå 
sig ner på. Porlande friskt vatten rinner 
bredvid, redo att skopas upp och drickas. 
I sluttningen bildas små pooler, perfekt 
för ett fotbad eller svalkande dopp innan 
du vänder tillbaka.

KORVSSJÖAR OCH VACKRA 
SANDSTRÄNDER
Ljusnan    Har du inte badat i en korvsjö, 
ja, då har du missat något. Ljusnan slin-
grar sig från sin urkälla i Ramundberget 
nedåt Bruksvallarna och Ljusnedal och 

har mejslat fram vackra sandbanker. 
Man säger att ån meandrat (fint ord för 
slingra i s-form) i tusentals år och skapat 
korvsjöar vilket är som namnet antyder är 
just korv-formade sjöar. Roligt att säga. 
Roligt att bada i. Du kan hitta många 
orörda platser där du med lätthet kan 
spendera en hel sommardag med kanot, 
fiskespö och fika i ryggsäcken – utan 
att träffa på en kotte. Tänk på att det 
på många ställen är strömmande vatten 
och att även om det ser lugnt ut, kan vara 
mer strömt än du tror. 

Precis efter att Ljusnan lämnar 
Bruksvallarna bildas det särskilt många 
sandstränder där du kan gå i land med din 
kanot, kajak eller sup.  

SJÖSTRÄNDER & BADBRYGGOR
Tänndalen beach   Solen skiner, det 
är en perfekt dag att bara ligga och 
jäsa på stranden. Men så kom du på 
att du är på fjällsemester och… packar 
handduken och drar till beachen ändå. Vid 
badplatsen vid Tänndalssjön njuter du 

Är vattnet lite kallt? Varma kramar får snabbt upp 
temperaturen inför nästa dopp!
FOTO: Roger Borgelid

Svalka dig i Tännån. 
FOTO: Roger Borgelid

SOL OCH BADSEMESTER
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Livsäterån erbjuder både 
pooldopp och fotbad.
FOTO: Roger Borgelid

SOL OCH BADSEMESTER
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av friskt svalkande fjällvatten och vackra 
vyer. Känner du för att ta en cykeltur på 
eftermiddagen finns det gott om tid till 
det med. Vill du hitta en alldeles egen 
palts kan du hyra en kanot och ta en tur 
längs Tännån. 

Playa del Funäsdalen    I Funäsdalen 
är playan aldrig långt borta. (Nåväl, den 
söta lilla stranden.) I början av juni får 
du en frisk upplevelse a la atlanten men 

mot augusti värms sjön upp som av 
själva gulfströmmen. Funäsdalssjön fylls 
på av Ljusnan och har många fina och 
lättillgängliga badplatser. Vid Risnäsets 
fritidsområde finns en fin badplats med 
en liten sandstrand. Här har du nära till 
parkering och byliv. Nedanför byhotellet 
hittar du både en badbrygga och en liten 
betongpir. Tar du cykeln (eller bilen) mot 
Tännäs och svänger in på strandvägen så 
hittar du ytterligare badplats med en liten 
strand. Där finns brygga, omklädnings-
rum och grillplats. 

ENSAMBAD I KLARA 
SKOGSTJÄRNAR
Bland tomtar och troll i Tännäskröket
Känn dig som en vacker nymf som tagen 
ur någon av John Bauers illustationer. 
Mellan Tännäskrökets två berg gömmer 
sig den lilla stilla skogstjärnen. Där är du 
oftast helt för sig själv och kan ta några 
simtag i det klara, friska vattnet med 
omgivande bergstoppar speglandes på 
vattenytan. En upplevelse för alla sinnen. 

Rofyllt i Rogen    Ett ganska långt 
stenkast bort från Tännäs ligger Rogens 
naturreservat med vackra orörda sjöar. 
Hyr en kanot och hitta ditt eget lilla 

paradis. Här är du så långt ifrån glass-
kiosker du kan komma. Rogen utlovar 
inga delfiner i sitt klara vatten men väl 
glittrande öring och en vacker tystnad. 

SOL OCH BADSEMESTER

Hitta din alldeles egen sandstrand. 
FOTO: Roger Borgelid

Medhavd fika är kronan på verket.
FOTO: Roger Borgelid

Klart och mycket friskt vatten. 
FOTO: Roger Borgelid

En egen spaavdelning i Tvärån.
FOTO: Jocke Lagercrantz
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Kan man gå barbent upp på Mount 
Everest? I Tänndalen kan man!
FOTO: Emrik Jansson
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Tänk att stå på toppen av 
Mount Everest, eller att 
vandra upp för Kilimanjaro. 
En dröm för många. Men 
också långt bort. Tills nu.  

I Tänndalen kan det enkelt bli verklighet 
för hela familjen, ja åtminstone i mindre 
skala. För på sju av topparna i Tänndalen 
hittar du sju andra toppar: förutom 
Mount Everest & Kilimanjaro hittar du 
Denali, Mt. Vinson, Elbrus, Puncak Jaya 
samt Aconcagua. 

Förutom att belönas av strålande 
utsikter och den känsla som kommer 

när man tagit sig igenom en utmaning 
kan de som antar utmaningen belönas 
med medalj när man kvitterat ut ett 
stämpelkort. Det kostar 80 kronor  
per barn. 

Vad behövs för att klara utmaningen?
Mini-topparna i Tänndalen kräver 
betydligt mindre förberedelse än sina 
verkliga motsvarigheter. Men, bra skor 
och en ryggsäck med lite vatten och 
något snacks är alltid bra. Man vet 
aldrig när energin tryter. Sen kan det 
vara bra att man har en grundkoll på 

hur man läser en karta, eller så tar du 
genvägen och laddar ner och läser in 
GPS-koordinaterna i telefonen.

Sen är det bara att kvittera ut 
stämpelkortet och ge sig ut på äventyret 
och börja samla stämplar. Det finns 
ingen tidsbegränsning utan det kan ta 
en vecka eller hela säsongen. 

Att bestiga den högsta toppen på världens sju kontinenter är 
en av de största utmaningarna för bergsklättrare och kallas 

ofta The Seven Summits (de sju topparna).  
Men nu har Tänndalen gjort det enkelt för hela familjen  

att erövra topparna. 

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT     FOTO: EMRIK JANSSON & WILLE JONASSON 

Toppen bjuder på strålande utsikt.
FOTO: Wille Jonasson

Klättersele behövs inte. Men ibland kan 
man lyxa till det med sherpa hjälp i form 
av en förälder. FOTO: Emrik Jansson

SJU TOPPAR
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Det krävs gott om energi i tanken, benen och ryggsäcken för 
att bestiga en tusenmeters topp. Men för Flatruet behöver du 

bara energi i tanken (och lite i bakluckan.) 

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT     FOTO: GÖRAN EDSTRÖM

Flatruet, Sveriges högst belägna 
landsväg går mellan Mittådalen 
och Ljungdalen, 975 meter 
över havet där högsta punkten 
heter Falkvålen. Du kan med 

andra ord köra rakt upp på kalfjället och 
stanna där det behagar för att plocka 
fram fikat. Magiskt kalfjäll med noll 
fysisk insats. Utsikten är spektakulär 

och från vägen ser du hela vägen till 
Helagsfjällen.

Som namnet antyder ett flackt fjäll. 
Låt barnen springa över fjället och leta 
skatter medan du själv njuter av medhavt 
kaffe i termos. När någon blir trött är det 
bara att lasta in i bilen och köra tillbaka. 

Flatruet måste upplevas, det är 

svårbeskrivet hur det känns att köra 
på så hög höjd. Ta det lugnt med 
renarna bara så att ni inte stör dem, på 
Flatruet är de många. Dubbelkolla också 
att vägen är öppen på Trafikverkets 
hemsida. Beroende på väder och säsong 
stängs den ibland. 

FLATRUET

En vackrare parkeringsplats 
är svår att hitta.

En topptur utan ansträngning. Som att köra genom en tavla. 
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Spektakulära vyer, med 
absolut noll fysisk insats
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Malin Stang är ridlärare, 
skidlärare och fast-
boende i Funäsfjällen 
sedan 2017. Hon är ett 
fan av alla säsonger, 

men håller med om att det är något 
särskilt med just hösten. 

- Kontrasterna är magiska och ingen 
dag är den andra lik, berättar hon. 

- Ena dagen möts du av strålande 
sol och andra dagen regnar det och 
topparna täcks i snö. Otroligt vackert. 
Det man behöver vara extra beredd på 
är just växlande väder. 

Finns det något särskilt man bör tänka 
på när man är ute om hösten? 

- Lager på lager. Att vara just beredd 
på alla väder. Ull närmast kroppen och 
sedan en vind- eller regnjacka. Och 
gärna en förstärkningsjacka i rygg- 
säcken. Just när du cyklar blir du lätt 

varm, men när du stannar och är svettig 
blir du snabbt kall. Se även till att ha 
vattentäta skal om prognosen säger 
regn. Du vet aldrig med fjällen. När du 
cyklar om hösten vintern är det också 
extra skönt att ha vattentäta handskar 
och överdrag till skorna. 

- Är det riktigt fjällväder planerar 
jag ofta lite kortare rundor än jag 
annars brukar göra. Man anpassar sig 
efter säsongen. Mitt i sommarn cyklar 
jag exempelvis väldigt sällan långa 
skogsturer utan väljer högfjällsturerna.

Varför då?
- Mygg, säger Malin och skrattar 

innan hon fortsätter: i somras var jag 
och några vänner ute när det var som 
varmast. Då hade ju såklart myggen 
kläckts i horder. Vi hade en hand på 
styret och en hand viftandes för att 
försöka undvika åtminstonde några 

När sommarloven är över säger många att säsongen är slut. 
Men då har den bästa tiden bara börjat. Under den perioden 

är det som om hela fjällen slår om och står i lågor. Marken går 
i röd och rostbrun, björlöven slår om till guld och den svala 
fjällluften förstärker färgerna. Det är som om sommaren 

avtackas i den mest spektakulära fyrverkerishow du sett. Det 
är då man verkligen ska njuta av det fjällen erbjuder.

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT     FOTO: EMELI NILSSON

MALIN STANG
ÅLDER: 35

BOR: Funäsdalen

GÖR: Skidlärare, ridlärare,  
personlig tränare och 

fjällälskare

FAMILJ: Sambon Jonas, 
schanuzern Fokus & hästen 

Bylting

HÖST I FUNÄSFJÄLLEN
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Knotig fjällbjörkskog blandas 
med makalösa vyer på 

Glimtjärnsrundan.
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myggbett. Då gällde det att cykla riktigt 
snabbt. Ett tips är också att välja den 
liftburna cyklingen, i anläggningarna 
blåser det mer = inte lika mycket mygg.

VACKER CYKLING FÖR ALLA
En av Malins absoluta favorritturer 
är den nydragna Glimtjärnsrundan 
vid Djupdalsvallen i Bruksvallarna. 
Sommaren 2020 byggde man ut leden 
uppe i kläppenområdet och byggde 
till ett vindskydd. Leden går bland 
annat i närheten av den legendariska 
Mittåkläppen.

- Just Glimtjärnsrundan har jag 
rekommenderat till alla mina vänner och 

Ut på tur – aldrig sur! Gäller både 
vandring, turskidor och cykel.

Fokus får inte följa 
med på cykelturer 

men vandrar gärna!

Messlingen har verkligen 
spektakulära leder som inte 
många vet om. Tycker man 
om fjällcykling ska man inte 
missa det!

HÖST I FUNÄSFJÄLLEN
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3 SNABBA TIPS FÖR 
HÖSTCYKLING

1  Packa rätt. Kläder efter   
 väder gör att du kommer långt. 

Ingen gillar att frysa på fjället och 
kom ihåg: det är tyngre att trampa 
genomfrusen än att bära med sig 
en jacka.

2  Packa fika. Varm dryck och 
 en god bulle gör vilken tur som 

helst ännu härligare. 

3 Cykla på lederna. Mest för  
 naturens skull. Nog för att  

cykeln och du klarar lera, men 
lederna är dragna och byggda 
för att hålla för cykling under 
säsongen. Marken bortom lederna 
är extra känslig under hösten på 
grund av vätan.

Vid fikapauser kommer  
förstärkningsjackan till stor  
nytta och ökar trivselfaktorn rejält!

alla som frågat efter bra cykelleder. Det 
är verkligen en perfekt runda. 

Ett annat område Malin gillar är 
Messlingen. 

- De har verkligen spektakulära leder. 
Otroligt vacker omgivning och rolig 
cykling som inte så många vet om. Men 
vill man ha underbar fjällcykling ska man 
verkligen inte missa det!

HÖST I FUNÄSFJÄLLEN
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Att åka på läger är en given 
del av mångas barndom, 
men varför sluta för att man 
blir vuxen? Att samlas kring 
en gemensam passion. Dela 

kunskap. Lära sig nytt. Utmana sig själv. 
Det finns det ingen åldersgräns på. 

Både sommar och vinter anordnas det 
många olika läger i Funäsfjällen. Ofta 
kombineras aktivitet som vandring och 
cykling med mindfullness som yoga. En 
av lägerledarna är Mikaela Sundbaum. 
Skidproffs och yogafrälst. Den 1-4 fjärde 
juli kan man följa med på en djupdykning 
inom yoga och vandringsupplevelser. 

- Vårt läger går bortom det fysiska 
och vi lär oss hur vi ska inkludera yoga 
i det dagliga livet. Yoga praktiseras 
inte för att du ska bli bättre på yoga 
- utan för att bli bättre på att leva. Vi 
undersöker hur vi kan använda yogan för 

att utveckla och balansera alla aspekter 
av vår person - fysiskt, mentalt, känslo- 
mässigt och själsligt och kombinerar det 
med rogivande vandringar. 

Under lägret är även maten en 
mycket viktig del. 

- All kost under helgen är vegetarisk 
och väldigt god, berättar Mikaela. Ett 
läger för både kropp och själ. 

FLOW PÅ MATTAN OCH  
FJÄLLSTIGARNA 
Förutom yoga och vandringsläger hålls 
det även olika cykelläger. Ett leds av 
fjällguiden Louise Östberg, där hon 
kombinerar fjällcykling med yoga. 

- Vi startar morgonen med yoga och 
väcker kroppen. Sedan ger vi oss ut på 
dagens äventyr där vi upptäcker allt 
från fjällstigar till flowtrails. Matsäcken 
avnjuts med strålande vyer. Väl tillbaka 
tar vi hand om kroppen med yoga, 
stretch och avslappning och avslutar 
med en gemensam måltid. Sen är det fri 
lek och inga obligatoriska läggdagstider, 
säger hon med glimten i ögat. 

Just fjällcykling kan vara något utman-
ande. Och även om Louise säger att de 
anpassar dagarna efter kunskapsnivån 

Förväntan. Nya ansikten. Kanske lätt nervositet  
som både kittlar och kryper i magen.  

Nu blir det dagar som ska fyllas av äventyr. 
Naturupplevelser. Upptäcksglädje. Och såklart 

champagne, vin och öl för den som vill.  
Det är lägerliv i Funäsfjällen. 

TEXT: JOSEFIN TORENFÄLT    
FOTO: MIKAELA SUNDBAUM & LOUISE ÖSTBERG

LÄGERLIV I FJÄLLEN

Tillsammans på fjället utforskas 
nya upplevelser och det jagas 
både äventyr och den perfekta 
rastplatsen.
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i gruppen så bör du ha suttit på en 
mountaibike ett par gånger. Men lägret 
är absolut både för de som är relativt nya 
på MTB och de som cyklat länge. 

- Det fina med fjällcykling är att du 
kan lägga nivån själv. Utmana dig rejält 
eller ta det lugnt fortsätter Louise. Och 
yoga behöver du inte ha erfarenhet av, 
du behöver bara ha ett öppet sinne och 
vilja utforska och lära dig nytt. 

FRÅN SOLOHIKER TILL 
LÄGERDELTAGARE 
En av besökarna på förra årets MTB-
läger var Betty. En fjällbiten friluftsäl-
skare som ofta gör långa vandringar 
själv. Hon har bland annat vandrat gröna 

bandet, gjort långa paddlingsäventyr 
och är ganska ny på just cykel. 

- Jag blev utmanad och kunde 
växa med min cykling. Instruktörerna 
varvade teknik-tips, uppmuntrande 
ord och nya varierande stigar att 
cykla på. I kombination med yogan blev 
MTB-lägret verkligen en fantastisk 
helhetsupplevelse. Men det bästa med 
lägret var ändå alla nya vänner och de 

Slå dig ner. Andas den friska 
fjälluften. Känn lugnet. 

Lär dig byta slang mitt på fjället. 

LÄGERLIV I FJÄLLEN

Yoga varvas med fjälluplevelser. 
Stressen är sedan länge borta och 
lämnar gott om plats för lugn och 
nya intryck. FOTO: Rasmus Ekman

vackra fjällvyerna. Rekommenderar alla 
att åka på läger! Nog är det fantastiskt 
att njuta av naturen själv, men det är en 
helt annan upplevelse att upptäcka den 
tillsammans. 
Är du inte yogaintresserad? Ingen fara. 
Det finns även helt renodlade läger. Där 
bland annat Funäsdalen cykel och Fritid 
har ett fjällcykelläger med 100% cykling. 
Där man en av dagarna tar sig till Helags. 
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LÄGERLIV I FJÄLLEN

På väg mot än mer 
storslagna vyer.

Det finns med andra ord något för alla. 
Det gemensamma intresset och ak-

tiviteten blir lägerelden att samlas kring. 
Sällskapet och äventyren tillsammans är 
det som gör det unikt och oförglömligt. 
Kanske knyter du nya vänskapsband, 
eller kommer hem med nya lärdomar – 
måhända även om dig själv. 
Så, oavsett om du är 12, 42 eller 62. 
Våga läger! 

_
Reds anm. Alla läger följer såklart de 
rådande rekommendationerna och 
anpassar verksamhet och dagar efter 
dessa. Så du kan tryggt och säkert njuta 
av gemenskap med gott om avstånd. 

...även till staden och hemmakontoret i sommar!  
Hos oss finns vackra stigar i högfjällsmiljö, både 

för vandring och cykling. Välkommen till  
oss i Funäsdalen, navet i Funäsfjällen.

Håll avstånd

Se våra sommarerbjudanden på Funäsdalen.se

Instagram @funasberget



Under en solig dag i januari 
sitter jag och min dotter 
och dricker varm choklad 
intill Skarvarna. Den 
kylslagna luften tindrar 

men trots något kalla fötter så kan vi 
ändå känna hur solen verkligen värmer 
för första gången på länge. Tystnaden 
är så påtaglig att vi kan höra en lätt 
fjällbris svepa fram längs ledkryssen. 

Vårt halvdana fika smakar som det 
godaste av bakverk och när jag ser på 
bergen tillsammans med min dotter så 
ser jag på för första gången på länge 
hur stora de faktiskt är. 

Fjällvärlden genom ett barns ögon, att 
se det lilla i det stora, är en befriande 
upplevelse som gör gott för själen för 
en småbarnsförälder. Pulsen sjunker, 

andningen blir lugnare och tillståndet 
upplever jag närmast meditativt.

En månad senare är jag tillbaka på 
samma plats tillsammans med en 
grupp äventyrslystna vuxna människor. 
Under samma blåa himmel och 
omgiven av samma tindrande kyla så 
tar vi oss upp till en av tidigare nämnda 
bergstoppar, denna gång med skidor 
under fötterna. Vi avhandlar livet i stort 

Ljuvliga vinter, tack för den här gången, det har varit en ära  
att uppleva och upptäcka fjällvärlden tillsammans med dig.  
Du har fått mig att se saker och ting ur ett annat perspektiv  

och du har fått mig att vidga mina vyer. Vi har förändrats tillsammans  
du och jag och nu är jag redo att möta sommaren!

TEXT: PETTER ELFSBERG

VINTERKÄNSLOR

Solnedgång över 
Skarvarna och tid för 
reflektion.
FOTO: Petter Elfsberg
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längs vägen upp och vi får känna på 
orörd snö längs vägen ned. Farten är 
hög, fokuset är stort och snön yr likt en 
komet efter oss. Högljudda glädjerop 
och skratt bryter tystnaden och ekar 
mellan fjälltopparna.

Svetten rinner och kroppens egna 
hormoner och substanser skjuter i 
taket. En cocktail av endorfin, adrenalin 
och mjölksyra. Åter igen, en minnesvärd 
upplevelse som gör lika gott för kroppen 
som dagens första kopp kaffe.

Två vitt skilda upplevelser. Samma 
plats. Så lika. Men ändå så otroligt olika.

Vad vill jag säga med detta? Jo, att 
saker och ting är föränderliga. Vi kan 
återanvända och återvända till platser 
vi varit på förut och se på dem på ett 
annorlunda sätt, tillsammans med 
andra människor eller med hjälp av 
nya redskap. Det är bara vi själva som 
sätter gränserna. Och därför kommer 

jag troligtvis aldrig att tröttna på 
Funäsfjällen. Hänger ni med?

Oavsett hur mycket eller hur lite vi 
vistas här - och oavsett om vi gör det till 
fots, på längden, utför, med stighudar, 
på skoter, med pulka, från en isvak eller 
liggandes på ett sittunderlag - så finns 
det alltid mer att upptäcka. Vi kan se 
världen från olika håll och att lära oss 
att vrida, vända och vinkla perspektiven 
samtidigt som vi låter kroppens sinnen 
jobba på olika sätt.

Fjällvärlden ser annorlunda ut från en 
hästrygg i jämförelse med hur den ser 
ut från en skoter. Snön känns alltid 
bättre när du gått uppför i jämförelse 
med när du tagit liften upp, och 
vårsolen upplevs nästan tropisk efter 
årets kallaste och mörkaste månader.

Snön är också föränderlig. Dessa 
ljuvliga små sammanfogade iskristaller 
som faller från himmelen titt som tätt, 
ingen är den andra lik och när de väl 

Fjällvärlden ser annorlunda ut från en hästrygg 
i jämförelse med hur den ser ut från en skoter... 
och vårsolen upplevs nästan tropisk efter årets 
kallaste och mörkaste månader.

VINTERKÄNSLOR

Det finns alltid mer att upptäcka om 
vi ser oss omkring.
FOTO: Martin Olson
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Fyll på 
med energi!
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lagd sig på marken så fortsätter de 
att utvecklas och förändras. Puder, 
skare, slask och sockersnö. Det sägs 
att samerna har över 200 ord för olika 
typer av snö, och det ligger sannolikt 
någonting i det.

Denna underbara snö. Vinterns 
vita guld. Är vi aktsamma så är snön 
lekfull och skänker oss glädje. Det är 
ju fantastiskt roligt med snö. Och våra 
konstanta funderingar angående detta 
väderfenomen är lika lätt att socialisera 
kring som vädret i allmänhet. Och snö 
finns det gott om i Funäsfjällen, det 
är väl en av anledningarna till att så 
många hittar hit under vintern?

Och det är därmed också en av 
anledningarna till att alla fantastiska 
möten mellan alla människor som vistas 
här faktiskt sker. För bakom ytan av 
all lekfull snö finns de ju, människorna 
som vi möter i Funäsfjällen. Och tro 
mig, i dessa möten finns mycket att 
lära. Här har åtminstone jag fått insikter 
om det enkla och det värdefulla i livet, 
långt bortom vardagens bestyr, som jag 
kommer ta med mig livet ut.

Så när solen nu sakta går ned bakom 
Skarvarna efter lång vinter så ser jag 
tillbaka på all glädje som denna årstid 
har gett mig. Och jag ser tillbaka på 

VINTERKÄNSLOR

Fjällvärlden ser annorlunda ut 
från hästryggen.
FOTO: Petter Elfsberg

Att uppleva fjällvärlden med ett barns 
ögon är befriande. FOTO: Petter Elfsberg

alla människor jag mött (om än på ett 
betydligt längre avstånd än vanligt) och 
jag känner att jag lärt mig något längs 
vägen. Jag skulle kunna sträcka mig 
så långt att säga att jag har blivit en 
lite bättre människa under den gångna 
vintern. Jag har förändrats, precis som 
snön, och precis som vintern.

Vintern helar, inifrån och ut, från det 
glada och spralliga på ytan till det djupa 
och insiktsfulla på insidan. Och jag ser 
redan fram emot nästa, för vem vet 

vilken snö och vilka människor som 
väntar då? Och vem vet vad Skarvarna 
bjuder på för äventyr nästa vinter?

Tills dess ska jag njuta av sommaren. 
Kanske nyttja någon av Funäsfjällens 
fantastiska cykelleder. Men framför allt 
så ska jag bada i Ljusnans kalla vatten 
och påminna mig själv om att kylan 
snart kommer tillbaka, för vintern är på 
något vis alltid nära i Funäsfjällen. 

Tack för den här vintern. Vi ses snart 
igen!

Fyll på 
med energi!
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063 - 51 09 09
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INFORMATION PÅ
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VI FLYGER I FUNÄSDALSFJÄLLEN 
ONSDAGAR OCH LÖRDAGAR UNDER 

SOMMARMÅNADERNA SAMT 
ALLA DAGAR UNDER 

SMÅVILTSJAKTEN VECKA 35. 

Välkomna! Ida och 
Marie Klockervold

Sörmovägen 212 · 846 96 Ljusnedal · Tel. +46 (0)70 511 36 00
sormons.stugby@telia.com  ·   sormonsstugby.se sormonsstugby

* Vandrings- och cykelleder 
direkt från stugan

* 150 m till Ljusnan, ingår 
i Fiskepasset

* 18-håls golfbana, 1 km
* Naturskönt Bruksområde
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Destination Funäsfjällen AB 
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Att vara ute i naturen får 
oss att må bra. Det är 
sen gammalt. Och sedan 
80-talet i Japan har man 
faktiskt ordinerat just 
skogsbad eller shirin-yoku 
som det också kallas. Man 
såg de positiva effekterna 
av skogens lugn, och man 
har även i studier fått det 
bekräftat att denna typ av 
naturterapi motverka  
stress och kan hålla oss  
mer hälsosamma. 

TEXT: MARIA PETTERSSON & 
JOSEFIN TORENFÄLT

Nog är vandring, löpning eller 
cykling ute också bra men 
att skogsbada handlar mer 
om att vara i nuet i naturen 

än att vara aktiv. Det är att bada  
sina sinnen. I Tännäskröket har man  
skapat både stigar och platser där  
eftertanke och avslappning är i fokus.  
Just miljön och naturen i Tännäs  
bjuder särskilt in till en upplevelse.  
I Tännäs karga moränjordar och i det 
kalla, torra klimatet dominerar några 
få hårdhudade växter: tall, kråkbär, 
lingon, blåbär. Och så förstås olika 
sorters vackra lavar och spretiga, 
mjuka, bulliga mossor. Där är det  
bara att ta ett kliv utanför stug- 
dörren och hamna i nuet.

SKOGSBADA I SEX 
ENKLA STEG
1. Gå ut i skogen    

Hitta en plats där det är tyst  
och lugnt.

2. Låt mobilen vila    
Det gäller att vara i nuet, inte 
fånga känslan på foto att njuta 
av senare. 

3. Stå stilla och lägg märke till 
vad som finns runt dig    
Vad är det för miljö, se hur 
rötterna slingar sig, tallbarren 
sakta vajar i vinden, marken du 
vandrar på.

4. Promenera långsamt och 
uppmärksamt  

5. Stanna till och utforska med 
alla sinnen   
Känn på barken av ett träd: lent 
ljust björknäver eller en skorvlig 
tall. Dofta på jord och växter, 
lyssna på vind den och känn hur 
den känns mot kinden. Hör du 
fåglarnas kvittrande?

6. Bara sitt stilla en stund    
Vandra så tillbaka lugnt och stilla.
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Välkommen 
till fjällen på riktigt
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