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TUR F2   5 dager
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Den 
alternative
turen til 

Skedbrostugan, 
selvbetjent STF, 
9 t, er en lengre og 
mer tunggått tur, 
men bringer 
deg gjennom denne 
villmarkas kjerneom-
råder. Terrenget er mer 
kronglet. Ruta går gjennom 
tunggåtte storsteinsområder, men 
også over lettgåtte 
rygger og godt fast myrterreng.  
Riksgrensen krysses ved Rogens vestende.  
Fra Skedbrostugan kan man gå videre
nordover og sørover i det svenske 

Fra Svukuriset 
til Røros  
Fem dager i Femundsmarka
aaac
Vi velger å ta denne turen fra sør til nord 
for å komme fram til Bergstaden til fots 
siste dag på turen. Turen bringer oss 
gjennom deler av det storsteinete 
Femundsmark-terrenget og ender opp 
gjennom Rørosviddas lettgåtte «kultur-
landskap». Dette er en fin tur for barn fra 
ca 10 års alder. 

Røros er et naturlig utgangspunkt for denne 
turen. Det er bussforbindelse mellom Røros 
og Synnervika (Sørvika) hver morgen og 
ettermiddag som korresponderer med båtrute 
og kommunikasjoner på Røros mot nord og 
sør. Vi drar første ettermiddag fra Røros inn 
til Langen gjestegård, betjent, privat. 

Vi tar båten sørover Femunden mot 
Svukuriset, betjent, DNT OA, om morgenen. 
Fra Langen er det ca 3 km å gå etter vei til 
Synnervika der båten går. Båtturen tar vel 
to timer og er en flott opplevelse. Fra 
Revlingoset , 662 m, er det god grusvei ca 
4 km opp til Svukuriset, 830 m. De spreke 
rekker fint en tur på Store Svuku, 1410 m, 
før middag. Man regner 3-4 timer rolig tur 
opp og ned fra hytta. Det er også en natursti 
ved hytta. Fra Svukuriset kan man gå østover 
inn i det svenske hyttenettet mot Ryvang 
(Sylen) og Grövelsjön.

Ruta til Røvollen, selvbetjent, DNT OA, 6 t, 
passerer flere interessante fenomen. Et par 
km nord for Svukuriset kommer man inn på 
"tundraen" i Femundsmarka, et goldt, øde 
landskap, nesten uten trær. Ved 
Falkfangerhøgda er skiltet til en utgravd, 
gammel falkfangerhytte.  Nede i dalen mot 
Røa kommer man inn i områder med typisk 
Femundsmark-terreng med store blokksteiner 
og skrinne furutrær, avløst av glitrende 
småvann mellom morenerygger og frodig 
bjørk-og furuskog.  Ofte kan det være godt å 
bruke vandrestav i dette terrenget.  

Rutebåten på Femund. Foto: Erik Stabell

Røvollen ligger lunt til nede i storfuruskogen.  Foto: Erik Stabell

Store Svuku
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drift i Røros i dag. Gammelveien følges 
derfra opp over ryggen av Rådlausfjellet. 
Fra Åsvollen skrår man ned til Stikkilsdalen 
etter utydelige gamle seterveier. Dette området 
huser mange vakre seteranlegg. Seterveien føl-
ges så fram mot Røros hvor man igjen 
kommer inn på merkaruta. Det er vakkert å 
komme fram til Røros gjennom Småsetran, 
innunder slagg-haugan og fram til 
Malmplassen. 

Vinter:
Omtrent samme rute kan man også gå vinters 
tid og det er en flott tur. I dette området må 
man regne med å brøyte selv. Det kan være 
dypt og tunggått her inne, men det er også peri-
oder med faste forhold med stor aksjon-sradius. 
Til Svukuriset kommer man da med transport 
om Elgå sør for Svukuriset eller Jonasvollen 
vest for Femunden. Svukuriset er bare åpen i 
påska og har ikke selvbetjent kvarter utenom 
denne perioden. Det er enkelt ubetjent kvarter 
på Ljøsnåvollen utenom sommersesongen (ikke 
i elgjakta). Overnatting her kan erstattes med 
Langen. Likevel anbefaler vi at turen også 
vinters tid legges om Muggsjøen og Mugg-
sjølia. Fjølburøsta er bare tilgjengelig med helt 
begrenset overnsttingskapasitet vinters tid. 

Båtruta på Femunden: 
Det går båtrute på Femunden i 
sommersesongen. Båten går om 
morgenen fra Synnervika (i nord-
enden av Femunden) til Elgå og til-
bake igjen på ettermiddagen. 
Noen dager går båten lennger sør 
til Buvika eller Femundsenden. Båten 
tar innom mange anløps-
steder på ruta. Etter ca 20.08. kan 
det være færre dager den går. 
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hyttenettet. 
Ruta fra Skedbrostugan til Ljøsnåvollen,
 betjent, privat, 8 t, går også i ulendt terreng 
den første biten. Siden blir det lettere. Ruta 
møter merkinga fra Røvollen, 7,5 t, nordvest 
for Volsjøan. I godvær legger vi selvsagt 
hovedrasten ved Muggsjøens karakteristiske 
hvite sandstrender. I Muggsjølia er 
Statsskogs restaurerte hytte åpen både for 
rast og enkel overnatting for dem som har 
med mat, sovepose, underlag osv. Går man 
fra Røvollen til Ljøsnåvollen, passeres 
Langeggtjørnan på en flott grusrygg, en 
esker. Er man heldig, kan man treffe både 
tamrein, elg og 
endog moskus i 
området
 mellom Røvollen 
og Muggvass-
draget.  Når man 
nærmer seg 
Ljøsnåvollen, blir 
terrenget lettgått.  

Fra Ljøsnåvollen 
følges merket sti 
sør for Feragen. 
I vassdraget 
mellom Femunden 
og Feragen  er de 
gamle tømmerren-

nene satt i stand. 
Her ligger også 
fløtningsbuer som  
minner etter tida 
da tømmer 
ble fløtet fra 
områdene inne ved 
Femunden mot 
Røros. 
Vi tar fram til 
Fjølburøsta, 
ubetjent, privat, 
3,5 t. Det eldste 
av husene i 
Fjølburøsta som 
står i dag er satt 
opp i 1845. Vi 
kan overnatte her  
eller fortsette til 
Marenvollen, 
selvbetjent, DNT 

OA, 4 t. Her er i 1999 reist en ny, fin selv-
betjeningshytte. 
Siste dagsetappen fram til Røros går i lett-
gått, åpent terreng, 5 t. Man har to veivalg, 
men uansett kan en avstikker i starten av 
turen opp på Rauhammaren, 977 m, anbe-
fales. Dette er et av mange steder på 
Rørosvidda med rester etter gammel kobber-
drift. Man trenger ikke å følge merkaruta 
nordvestover Skåkåsfjellet.  Like fint er å gå 
utenom og f eks ta på nordsiden av 
Brannfjellet og følge stien til Pantslåtten, 
846 m, det høyest beliggende gårdsbruket i 

Fra ruta gjennom Vigelfjellene mot Ljøsnåvollen.  Foto: Erik Stabell

Rutebeskrivelser: 
DNT-boka "Til fots i Norge" beskriver turene 
på norsk side av Femundsmarka.

Kart: 
1: 50 000 Røa, Elgå, Brekken og Røros og 
svenske fjällkart 1:100.000 blad Z 8 Helags – 
Funäsdalen – Rogen og W 1 Rogen – 
Grövelsjön – Idre (for varianten om 
Skedbrostuagan) eller turkart 1:100 000 
nordre og søndre Femund. Nytt turkart er 
under utarbeidelse.  

Maria Sand

Seterbua utgjør hovedhuset på seterkvarteret Ljøsnåvollen.  Foto: Erik Stabell

De vakre hvite strendene på Muggsjøen.  Foto: Erik Stabell


