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TUR F3   8 dager

Utsikt fra Skedbrostugan. Foto: Erik Stabell
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over i 
Rogens 
naturreservat 
og er midt inne 
i et eldorado av et 
kanolandskap. 
Fra Rogenstugan til 
Skedbrostugan, selv-
betjent, STF, 5t, kan man 
velge om man vil gå på 
nord eller sørsiden av de store 
sjøene nord om Rogen.  Det er 

Stor runde i Femunds- 
og Rogentraktene
En ukestur
aaac
På denne ukesturen gjennom Femunds- 
og Rogentraktene får vi oppleve hele 
denne fjellnaturens store variasjons-
rikdom. Vi passerer gjennom kjerne-
områdene og ender opp gjennom Røros-
viddas lettgåtte «kulturlandskap». Mange 
vil ha fordel av å bruke vandrestav i 
Femundsterrenget.  Dette er en fin tur 
for barn fra 10 års alder med tålmodige 
foreldre.
 
Røros er et godt utgangspunkt for turen. Vi 
drar første ettermiddag fra Røros inn til 
Langen gjestegård, betjent, privat med bil 
eller buss, evt drosje. 

Vi tar båten sørover Femunden mot 
Svukuriset, betjent, DNT OA. Fra Langen er 
det ca 3 km å gå etter vei til Synnervika 
(Sørvika) der båten går. Båtturen tar vel to 

timer. Fra båthavna er det ca 4 km opp til 
Svukuriset. De spreke rekker en tur på Store 
Svuku, 1410 m, før middag. 

Man har flere valgmuligheter til Grövelsjöns 
fjällstation, betjent, STF. Man kan enten gå 
om Revlingsjøene, etter Linnés rute langs 
nordsiden av Forbogen og over Salsfjellet, 
7 t, eller over Sylvola til gården Ryvang 
(Sylen), 5 t, og ta båt over Grövelsjön. 
Ryvang er et fint overnattingssted, privat, 
betjent. Med overnatting her kan en ta merka 
rute direkte over om Hävlingstugarna. Ta 
videre neste dag over Långfjället og ned mot 
Hävlingen med avstikker til Hävlingstugarna, 
ubetjent, noe proviantsalg, privat drevet med 
stugvärd, 3,5 t. Langs Hävlingvassdraget 
gjelder særlige regler for rasting og bålbren-
ning. I jevn stigning opp til 
Storrödtjärnstugan, selvbetjent, STF, 2,5 t. 
Vi er nå i Långfjällets naturreservat (tilsvarer 
det norsk landskapsvernområde). 

Videre neste dag går omtrent rett nordover til 
Rogenstugan, selvbetjent, STF, 5 t. Utsikten 
fra Tandsjøvålen er flott. Nå er man kommet 

Svukuristet. Foto: Erik Stabell

Store 
   Svuku
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på Ljøsnåvollen utenom sommersesongen 
(ikke i elgjakta) Vinters tid kan turen legges 
om Langen. Fjølburøsta er bare tilgjengelig 
med begrenset kapasitet om vinteren. 
 
Rutebeskrivelser: 
Boka "Til fots i Norge" beskriver turene på 
norsk side av Femundsmarka. Opplysninger 
om forholdene på svensk side: 
Internettadresse: www.meravsverige.nu  
(STF’s hjemmesider på Internett)

Kart: 
1: 50 000 Røa, Elgå, Grøthogna, Vonsjøen, 
Brekken og Røros eller turkart 1:100 000 nor-
dre og søndre Femund (nytt turkart er under 
utarbeidelse) og svenske fjällkart 1:100.000 
blad Z 8 Helags – Funäsdalen – Rogen og W 1 
Rogen – Grövelsjön – Idre.

Maria Sand

Grövelsjön fjällstation.  Foto Erik Stabell
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T merkete ruter på begge sidene. Hytta ligger 
vakkert til ved Skedbrosjön. Det karakteris-
tiske Skedbro-fjället er godt synlig over store 
deler av det nordøstlige Femundsområdet. 
Ruta mot Ljøsnåvollen, betjent, privat, 8 t, 
tar opp på ei karakteristisk hylle innunder 
Skedbro-
fjället, krysser grensa og kommer inn på ruta 
fra Røvollen rett før Muggsjøen med de fine 
hvite strender. I Muggsjølia står en av 
Statsskogs hytter åpen. 

Mot Fjølburøsta, ubetjent, 
privat, 3,5 t passeres vassdraget mellom 
Femunden og Feragen. Her er gamle tøm-
merrenner satt i stand. Her ligger også fløt-
ningsbuer som står åpne. Dette er minner 
etter tida da tømmer ble fløtet fra områdene 
inne ved Femunden mot Røros. Vi kan over-
natte på Fjølburøsta, enkel overnatting, 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. Det anbefales en avs-

tikker i starten av turen opp på 
Rauhammaren, 977 m. Dette er et av mange 
steder på Rørosvidda med rester etter gam-
mel kobberdrift. Man trenger ikke å følge 
merkaruta nordvestover Skåkåsfjellet. Like 
fint er å gå utenom, f eks ta om Pantslåtten, 
over Rådlausfjellet og ned om Stikkilsdalen. 
Det er en vakkert avslutning på denne ukes-
turen å komme fram til Røros gjennom 
Småsetran, innunder slagghaugan og fram til 
Malmplassen. 

Vinter:
Omtrent samme rute kan man også gå vinters 
tid. Dette er en flott påsketur. I dette området 
må man regne med å brøyte selv. Det kan 
være dypt og tunggått her inne, men det er 
også perioder med faste forhold med stor 
aksjonsradius. Vanligvis vil det være lett om 
vinteren å ta to korte sommerdagsmarsjer på 
en dag. 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 bare 
et enkelt ubetjent kvarter som er tilgjengelig 

Det er alltid koselig med et kaffebål.  Foto Dag Sand

Storrödtjärstugan ligger høgt og fritt.  Foto Erik Stabell


