
Femundsmarka
– Rogenområdet  
Femundsmarka – Rogenområdet er 
et vidt og dypt villmarksområde. 
Småkupert storsteinsterreng, storfu-
ruskog og myldret av store og små sjøer 
dominerer kjerneområdet. Slake fjell-
massiver reiser seg over dette 
landskapet. Store sjøer finnes på begge 
sider av riksgrensa. Femund på norsk 
side er vel 6 mil fra nord til sør. Her 
ligger bosteder langs hele sjøen. Båten 
Femund II trafikkerer sjøen sommers 
tid og gir adkomst både for fastboende 
og turister. De store sjøene på svensk 
side, med Rogen og Bredåsjön som de 
største, ligger midt inne i villmarka. 

Fjellturområdet strekker seg fra østen-
for Rogen på svensk side, helt fram til 
Østerdalen og Tynset i vest og nordover 
til Røros, Brekken og Funäsdalen. 
Områdene øst for Femund mellom 
Ljøsnåvollen og Svukuriset og inn forbi 
Rogen oppleves som kjerneområdet. 
Dette er området for villmarksopplev-
elser. Gjennom det indre av dette områ-
det går det knapt turistruter. Det tung-
gåtte terrenget og uoversiktlige landska-
pet gjør at området er mye større og 
dypere enn de geografiske 
avstander skulle tilsi. Både de store 
naturverdiene og Femundsmarkas 
spennende historie gir alle turer her 
store opplevelsesverdier. 

Femundsmarka har tiltrukket seg 
jegere og fiskere, fotturister og kano-
padlere i generasjoner. Selv i våre dager 
med T-merkede ruter og komfortable 
turisthytter står det fremdeles en eim 
av villmark av navnet. Selv om 
Femundslandskapet ikke har store høg-
deforskjeller, gjør de kronglete stor-
steinspassasjer at de fleste av turene i 
kjerneområdet likevel ikke er så lett-
gåtte. Terrenget er lettere sør ved 

Svukuriset, framover mot Røros og 
vestover mot Tynset. Dagsmarsjene i 
området er stort sett korte og middels 
lange. Bare turene mellom Røvollen / 
Svukuriset og Skedbrostugan / 
Ljøsnåvollen er lange. Området egner 
seg særlig godt for dem som søker vari-
erte turer i urørt natur med en spen-
nende historie og mange minner etter 
tidligere tiders virksomheter.   

For deg som vil ha litt avveksling fra fot-
turen kløyver fortsatt Femund II trofast 
innsjøens vannspeil mellom Sørvika i 
nord og Elgå i sør. Med båten kan du 
hoppe over de lengste strekkene, eller 

velge deg et annet start-
punkt for turen inn i villmar-
ka. Kommer du ned 
Røavassdraget i kano på vei 
fra Sverige, kan du ta kanoen 
om bord i båten for å slippe 
de langdryge etappene langs 
Femunden. Er du på sykkel-
tur, kan du laste tohjulingen 
på dekket etter å ha syklet 
inn til Svukuriset. 

Naturlige startsteder: Røros, 
Langen / Synnervika, 
Tänndalen / Käringsjön, 
Grövelsjön, Elgå og Tynset. 
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