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Turförslag 
Vandring och paddling med packraft 

Tänndalsvallen - Grövelsjöns fjällstation 

 

 



2 

 

Denna turbeskrivning skrivs i syfte att inspirera till egen tur med packraft. Den föreslagna 

turen präglas av ett virrvarr med sjöar, vikar och bukter inramade av åsar med mycket sten 

på. En skyddad natur med vacker biologisk mångfald. Känslan är “vildmark” med Västra- 

och Östra Rödsjön som kronan på verket. En ”kontrollerad vildmark” rent säkerhetsmässigt 

då platser för skydd, larm och hjälp aldrig är särskilt långt bort.  

 

Turen börjar vid liften Tänndalsvallen, mellan Hamrafjäll och Tänndalen, och sträcker sig 

cirka 65–70 kilometer genom Skedbrostugan, Rogenstugan, Våndsjöstugan, Hävlingstugan 

och slutligen Grövelsjöns fjällstation. Runt 30 kilometer av turen spenderas främst till fots 

vid in- och utmarsch och övrig distans med fördel paddlas och kompletteras med kortare lyft.  

 

Tillsammans med detta beskrivande dokument finns också tillhörande PDF filer som 

översiktligt visar turen med hjälp av lantmäteriets karttjänst. Där representerar blått streck 

den väg som i huvudsak vandrades och paddlades. Röda prickar markerar omnämnda platser 

och andra platser av intresse.  

 

Se till att själv studera din egen karta väl och tänk igenom din egen väg och eventuella 

hinder. Observera att olika upplagor har olika mycket information, dvs alla stigar och 

raststugor finns kanske inte med.  

 

Allmänna tips:  

 

- Mobiltäckningen under turen är varierande. Telenor, Telia och Tele2:s är de 

operatörer som ger bäst täckning över lag men se din egen täckning via de 

täckningskartor som de flesta operatörer erbjuder.  

- Lättare, smidiga skor (springskor, rejäla sandaler) för de korta lyften och lägerskor. 

- Packa vattentätt. 

- Regnskydd på ryggsäcken under paddlingen för att undvika skvätt från paddel, vågor 

och regn. Rätt paddelteknik ger lite stänk, fel paddelteknik ger mer.  

- Lyft av ryggsäcken först, därefter ta upp raften på land och tvärtom vid i- och ur 

stigning. Försöker man lyfta upp eller ner raften med ryggsäcken på är risken att 

tyngden välter allt och det utrustningen blir genomblöt. 

- Karta och kompass lättillgängligt, förslagsvis vattenpackad karta (och mobil) i snöre 

runt halsen.  

- Raften tål mycket men behandla den som om att den inte gör det.  
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Beskrivning sträckan Tänndalsvallen - Skedbrostugan 

Cirka 20 kilometer och 5 timmar aktiv tid  

 

Genom att gå under liften plockas snabbt de få höjdmeter som behövs för att komma upp 

över trädgränsen och på kalfjället. Vandringen härifrån in till Rogens naturreservat är drygt 6 

kilometer och lätt terräng i svagt motlut efter slalombacken. Fina tältplatser finns överallt och 

speciellt kring Rödfjälltjärnen där solen går ner över Svansjön och de norska fjällen längre 

västerut. Börjas turen på sen eftermiddag är det ett hett tips att ta sig upp en bit och tälta här.  

 

 
första tältplatsen strax ovanför Svansjön 

 

Så fort man tar klivet in i Rogens naturreservat blir här terrängen besvärligare på grund a den 

världsunika, inlandsis bildade Rogenmoränen. Leden går här brant nedför och vägval över 

stenar och på stenar är nästan oundvikligt vilket är genomgående för hela turen och också ett 

riskmoment då ett snedsteg kan resultera i stukad/bruten led och dåliga förutsättningar för 

resten av sträckningen. 



4 

 

 
Rogens naturreservat sett norr ifrån  

 

I samband med att man åter tar sig in i skogen och förbi Broktjärnskojan planar det ut fram 

till Myskelvadet, där leden passerar över Gaalovenjohke med hjälp av en bro. Här är också en 

mycket lämplig rastplats och också flertalet tältplatser finns att tillgå. Ett av få ställen i 

låglandet fram mot Skedbrostugan. Observera att det är förbjudet att framföra kanot, båt eller 

annat fartyg i sjöarna och vattendragen Myskelsjön-Övre Mysklansamt sjöarna Övre och 

Nedre Muggsjön och Urgtjärnarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron och rastplatsen vid Myskelvadet 
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Därefter passeras Dalstenshån vilket är ett bra tillfälle att i lugn och ro testa raften en kortare 

sträcka från en sandstrand 200 meter in på sommarleden från det att man ser sjön. Vid 

utloppet till Båthån går det fint att komma upp precis innan bron. Slutligen fortsätter leden 

med enkel vandring ner till Skedbrostugan.  

 

 
stranden Dalstenshån 

 

Skedbrostugan ligger fint beläget med utsikt över Skedbrofjället och Bustvålen. En bra plats 

för dagsutflykter upp på just de topparna, in i Rödsjöarna eller ner till vindskyddet i Rödviken 

samt rastplatsen på Kläppnäset där också hällristningar är synliga från vattnet på södra sidan. 

Vill man även testa på hur besvärlig terrängen är till fots och känna att raft var ett bra val 

består leden norr om sjöarna mot Käringsjön av ett ständigt hoppande mellan stenar. Vid 

stugan finns bra tältplatser men vill man ta sig längre bort och vara själv så finns det 

tältplatser på alla öar och holmar ute i Rödsjöarna. Dock endast enstaka bra. Man får leta en 

hel del och inte vara allt för kräsen men miljön är oslagbar! 

 

Beskrivning sträckan Skedbrostugan - Rogenstugan  

Cirka 15 kilometer och 5 timmar aktiv tid (beroende på vägval) 

 

Från Skedbrostugan följer man leden 100 meter söder ut innan det står skyltat “kanot” åt 

vänster ner mot viken längst väster ut i Väster-Rödsjön. Där finns en idealisk plats att lägga i. 

Härifrån orienterar man sig mellan vikar, öar och holmar. En stundtals svårare orientering 

men skulle man paddla fel gör det inget då detta område är fjällpaddlarens paradis rent ut 

sagt! 
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lämplig plats att gå vid Väster-Rödsjön fjällpaddlarens paradis! 

 

För att underlätta orienteringen och inte tappa bort vilken ö eller vik som var vilken så är 

kortare sträckor och många stopp för att kolla kartan bra, samt ta en titt bakåt där man kom 

ifrån. Då det är ganska svårt att bedöma avstånd i och med att man sitter lågt och aldrig kan 

se över eller förbi öarna så gäller det att ta det extra lugnt och metodiskt.  

 

Med det sagt så våga gärna ta en omväg och utforska för som tidigare nämnt är känslan här 

mer stilla och ensam och du ska ha tur (otur) om du möter någon annan på vattnet innan 

Uthussjön. Ta vara på tiden här och gör förslagsvis ett basläger och dagsutflykter som också 

tidigare nämnt. Det finns en fin rastplats i form av ett välutrustat vindskydd på en ås i den 

östra delen av Uthussjön, samt tältplatser där och på holmarna i närheten. Dock inte så långt 

från Käringsjöns parkering så räkna med sällskap.  

 

Denna delsträcka består av många smålyft och en kortare strapats vandring från Hån ner till 

Rogenstugan. Lyften påminner en om den framkomlighet raften möjliggör och hur lätt man 

rör sig i en annars svårare terräng.  

 

 

 

 

 



7 

 

 
läger på en ö i Väster-Rödsjön    någonstans på Väster-Rödsjön 

 

Värt att notera är att rogenområdet är vinterrevir för Sveriges enda grupp av Myskoxar. Det 

är därför högst osannolikt att dem är där på sommaren men oavsett finns det fler än ett skäl 

att dem väljer att vara just i denna speciella miljö. Skulle ett sådant ovanligt möte ske är det 

förbjudet att gå närmare än 100 meter från djuren.  

 

Beskrivning sträckan Rogenstugan - Hävlingestugorna  

Cirka 20 kilometer och 5 timmar aktiv tid  

 

Kanske efter ett bastubad i Rogenstugan fortsätter turen syd-väst och allra först skall Rogen 

korsas. Då sjön kan blåsa upp rejält på bara några minuter så rekommenderas det starkt att 

inte paddla rakt över utan ta sig ner mot Sandholmen och Bredåholmarna och på så vis paddla 

på den sida som är i lä och också alltid ha nära till land. Därefter väntar utloppet till Bredån 

och ännu ett riktigt fint vindskydd med kringliggande tältplatser på plan yta. Skulle man 

kvällen innan ha krafter kvar eller vill vara mer för sig själv och prognosen säger att kvällen 

ska bli lugnare än morgonen är ett gott tips att ta sig hit för att slå läger.  
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lägerplatsen utloppet Bredån med grillmöjligheter och bra tältplatser  

 

Följ stigen som går norr om Bredån och förbi Bredåtjärnen. Den är torrast och mest plan. Att 

gena över ån resulterar antagligen i en blöt fot och sedan en jobbig och krånglig väg över 

stenar och åsar. Nu när det blir lite längre till fots rekommenderas det att packa ihop raften i 

stället för att lyfta, både för din och raftens skull. Gå i där stigen eller vinterleden går ut över 

sjön beroende på om man väljer den enkla eller sen svårare vägen över till Bredåsjön. Likt 

Rogen kan också Bredåsjön blåsa upp fort. Följ därför kanten söderut och håll dig nära öarna 

i södra delen av sjön för att ta dig över. Det finns sedan en stig strax sydost om vinterleden 

som passar för ett lyft.  

 

  
Bredåsjön sett från vinterleden  viken med tillhörande stig på andra sidan Bredåsjön 

och den rekommenderade  

platsen att lägga i  
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Väl framme i viken på andra sidan i änden av Läsjön väntar vanligtvis lite mer mygg än 

tidigare. Här kommer sedan ett kortare lyft över både gränsen mellan Dalarna och Härjedalen 

och de fastland som delar Läsjön och Stor-Våndsjön.  

 

 
“myggviken” 

 

Paddlingen fortsätter söder ut genom Grötsjöarna och Klacken, förbi flertalet fina rastplatser i 

form av Våndsjöstugona, fina vindskydd och prismaskydd. Från Nedre Grötsjön och till 

Klacken finns ett båtdrag och en stig parallellt om ett par hundra meter vilka båda lämpar sig 

för lyft.   

 

 
båtdrag  

 

Avslutningsvis fortsätter fin paddling i Hävlingen, omsluten av höga toppar och glada 

hälsningar från fiskare som utgått från Hävlingstugorna. Här finns både bastu och fina 

tältplatser om man inte vill ta sig upp på kalfjället en bit och tälta där. 
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Beskrivning sträckan Hävlingsstugorna-Grövelsjöns fjällstation  

Cirka 13 kilometer och 2,5 timmar aktiv tid  

 

 
Storvätteshågna  

 

Denna avslutade utmarsch består av en stigning upp över trädgränsen, svagt motlut till 

Jakobshöjdens fot samt skön nedförsbacke till station. Fin vandring där man gärna får vända 

sig om för att blicka ut över Hävlingen och den sträcka man tagit sig. Storvätteshågna är 

ständigt närvarande österut och likväl Jakobshöjdens mast som aldrig tycks komma närmre. 

Känner man sig spänstig och vädret tillåter är en avstickare upp på just Storvätteshågna, 

Svealands högsta topp, aldrig fel.  

 

Väl på Grövelsjöns fjällstation finns alla bekvämligheter man kan tänka sig.  

 

 

 

      Turbeskrivning av Sven Mattsson 2021 


