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N tømmer ble fløtet fra områdene inne ved 
Femunden mot Røros. Det eldste av husene 
i Fjølburøsta som står i dag er satt opp i 
1845.  Eller vi tar turen helt fram til 
Marenvollen, selvbe-tjent, DNT OA, 4 t på 
en dag fra Ljøsnåvollen. Her er i 1999 reist 
en ny, fin selvbetjeningshytte. 

Siste dagsetappe fram til Røros 
går i lettgått, åpent terreng, 5 t. 
Her er to vegvalg. Uansett 
anbefales en avstikker i start-
en av turen opp på 
Rauhammaren, 977 m. Dette 
er et av mange steder på 
Rørosvidda med rester etter 
gammel kobberdrift. Like fint 
som å følge merkaruta nord-
vestover Skåkåsfjellet, er å gå 
uavhengig av merkinga, f eks 
ta på nordsida av Brannfjellet og 
følge stien til Pantslåtten, det 
høgest beliggende gårdsbruket i drift 
ved Røros i dag, 846 m. Gammelvegen 
følges herfra opp over ryggen av 
Rådlausfjellet. Fra nede i skogen tas på skrå 
ned til Stikkilsdalen etter utydelig gammel 
setersti. Her er det mange vakre seteranlegg. 
Setervegen følges fram mot Røros hvor en 
igjen er inne på merkaruta. Det er vakkert å 
komme fram til Røros 
gjennom Småsetran, innunder slagghaugan 
og fram til Malmplassen. 

Vinter:
Omtrent samme rute anbefales også for vin-
terturer. Det er ikke brøyta inn til Nedalen 
fra Stugudal. Ruta om Skardøra anbefales 
som 1. dagsetappe. Eller vinterstakinga kan 
følges direkte inn. Vi passerer gjennom det 
store vinterturistområdet Funäsdalsfjällen. 
Her er det mye aktivitet og tilrettelegging. 
Fra Vigelfjella er det ikke vintermerking eller 
kvisting. Vær oppmerksom på at det kan 
være krevende å finne fram gjennom det 
uoversiktlige terrenget ved Ljøsnåvollen. Et 
enkelt ubetjent kvarter er tilgjengelig på 
Ljøsnåvollen utenom betjent sesong  (ikke i 
elgjakta). Vinters tid kan overnatting her 
erstattes med Langen, betjent, privat. 

Rutebeskrivelser: 
De merka og umerka rutene og mange 
varianter og toppturer i Sylene, også litt inn 
på svensk side, er beskrevet i TTs håndbok 
Sylene og Trollheimen. Boka "Til fots i 
Norge" beskriver turene på norsk side av 
Femundsmarka. Opplysninger om 
forholdene på svensk side: STFs e-post-
adresse er info@stfturist.se og internett-
adresse www.meravsverige.se. 
Se også  www.funasdalsfjall.se. 

Kart: 
1:50 000 Stugusjø. Svenske fjällkart 
1:100.000 blad Z 6 Storlien - Vålådalen – 
Ljungdalen og Z 8 Helags – Funäsdalen – 
Rogen. Det svensk-norske turkartet 1:100 
000 Sylan erstatter Stugusjøkartet og Z 6. 
Turkartet 1:100 000 nordre Femund dekker 
ruta mot Røros. Nytt turkart over Femunds-
marka er under utarbeidelse. 
Eller bruk 1:50 000 Røa, Brekken og Røros. 

Erik Stabell

Fra Sylene, om 
Funäsfjellene til Røros 
En ukestur i grensetraktene 
aaac
Vi starter i Nedalen, passerer 
Funäsfjellene og ender opp på Røros. Vi 
får med oss de sørlige deler av fjellturom-
rådet Sylene på begge sider av grensa, litt 
av Rogen- / Femundstraktene og 
Rørosviddas «kulturlandskap». Litt fjell-
vante barn fra ca 12 års alder med trygge 
foreldre kan godt gå turen. Turen er en 
flott vintertur, f eks i påska. 

Til Nedalshytta, betjent, TT; kommer vi med 
bil nesten helt fram eller med buss til 
Stugudal og drosje eller skyss inn. Turen til 
Helagsstugorna, selvbetjent, STF, 8 t, går i 
lett terreng hele vegen. Det er vinterstaket 
rute fra Ekorrdörren og ned til Mieskentjakke 
på ruta mellom Sylstationen og Helags. En 
dag ekstra på Helags kan benyttes til topptur 
på Helagsfjället, som er 25 m høgere enn 
Storsylen, 1797 m. Turen til den høgtliggen-
de Fältjägerstugan, selvbetjent, STF, 4 t, er 
en lett tur i trivelig 
terreng. 

Nå er vi ute av de sentrale deler av fjell-
turområdet Sylene og skal passere det store 

vinterturistområdet "Funäsdalsfjällen". Etter 
at STFs kvarter Klinkenstugan brant ned, er 
det ikke lenger noen turisthytte i dalen. Så vi 
legger turen ned til Ramundberget, 5 t. Her 
er det flere overnattingssteder. Ta kontakt 
med STF om hva som anbefales. Turen 
videre går til det trivelige Fjällnäs, betjent, 
privat eller til overnattingssteder i 
Tänndalen, begge 6 t. Det er merket til 
begge steder fra Ramundberget. I Tänndalen 
finnes mange trivelige og rimelige steder å 
overnatte, bl a STFs vandrarhem. Vanligvis 
er det godt om plass, men ring på forhånd. 

Nå legger vi turistområdene og skiheisene 
bak oss. Vi skal inn i villmarken. Vi tar turen 
over Vigelmassivet og ned til Ljøsnåvollen, 
betjent, privat, 5 t. Turen starter med 
båtskyss over vatnet Malmagen, evt etter veg 
og sti på vestsida. Ved overnatting i 
Tänndalen anbefales å ta opp etter merka 
ruter langs Rutfjället og et kort stykke uten 
merking fram til merkinga fra Fjällnäs. Eller 
en kan 
få skyss til vestenden av Malmagen. Fra 
Tänndalen er dette en 7 - 8 timers tur. Det er 
flott utsikt framover mot Femunden og 
Femundsmarka etter passering av det sven-
ske rastskyddet på bandet mellom toppene i 
Vigelfjellene. 

Vi tar fram til Fjølburøsta, enkel ubetjent, 
privat, 3,5 t på sørsida av Feragen. I vass-
draget mellom Femunden og Feragen er de 
gamle tømmerrennene satt i stand. Her ligger 
også fløtningsbuer som minner etter tida da 

Helagsstugorna ble helt fornyet tidlig på 1980-tallet. 
Her er en av de nye hyttene. 
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