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Grövelsjöfjällen
aktiviteter bo smaka upplev

Aktiviteter,
evenemang & sevärdheter

- här finns något för alla!

Café & god mat i
vacker miljö!

Varmt välkommen
till Grövelsjöfjällen
- Sveriges sydligaste fjällvärld

Upplev naturen
Sommarfjällen erbjuder inte enbart härliga vandringsturer i omväxlande
fjällterräng utan här finns även goda möjligheter till fint fjällfiske. Eller
så njuter du av lugnet och inspireras av den vackra naturen.
Sensommaren bjuder på avkoppling för alla sinnen, kombinera gärna
fjällvandring med bärplockning och fyll frysen med hjortron, lingon och
blåbär. I september är luften klar och frisk, då skiftar naturen i sprakande
höstfärger.
Äter och sover gott gör du på våra hotell eller i din egen fjällstuga.
Med andra ord, här i Grövelsjöfjällen finns alla förutsättningar för nya
upptäckter i sommar.

Långfjällets naturreservat och Töfsingdalens
nationalpark. På norska sidan gränsen ligger
Femundmarka och Gutulia nationalparker
samt skyddad natur i form av naturvärnsområden. Samtliga har sin säregna charm
och erbjuder natursköna upplevelser.

Dagstur med fjällguide
Ett bra sätt att upptäcka fjällandskapet är
att följa med på guidad tur. Det är både
spännande och lärorikt att tillsammans med
likasinnade upptäcka fjällnaturen bortom
våra markerade leder.
STF Grövelsjön Fjällstation arrangerar
vandring till Båthusberget varje onsdag
fr.o.m. 1/7-9/9.
www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon.
Föranmälan senast kvällen före i receptionen,
eller via mejl grovelsjon@stfturist.se eller
tel: 0253-59 68 80.

Fjällfiske

Sommaraktiviteter
Vandring för alla sinnen
Det finns gott om omväxlande leder och
stigar som tar dig snabbt och enkelt ut i
naturen och upp på fjället. Dessutom finns
fina utsiktsplatser över Grövelsjön och de
norska fjällen i väster.
Vandringsguide med kortare och längre
turer i närområdet finns att köpa på
serviceställen och boendeanläggningar.
Grövelsjöfjällen omges av nationalparker
och naturreservat. På svensk sida ligger

Prova fiskelyckan i Grövelsjön eller i något
av våra andra fiskevatten. Många platser
når du enkelt med bil. Mer avlägsna vatten
såsom Hävlingen, Storån och Hällsjön
m.fl. når du till fots, ca 13 km vandring från
Grövelsjön.
Vid Hävlingen har Länsstyrelsen Dalarna
en fiskecamp, stugvärd finns på plats från
början av juni till sista augusti.
Tel: 0253-201 15, 010-401 13 36.
STF Storrödtjärn fjällstuga med 20 bäddar.
Bemannas med stugvärd från 18/6 - 27/9
Fiske i bla Slagusjön och Nässjöarna
STF Rogenstugan med 16 bäddar och
bastu. Information: 0253-59 68 80
Bemannas med stugvärd från 18/6 - 27/9.
Fiske i Rogen med kringliggande vatten.
Storsätra Fjällhotell: Fiska öring i Grövlan
direkt från hotelltomten. Mete, spinn eller
flugfiske. Boka 0253-231 50.
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Fiskekort
Fiskekort säljs på anläggningar och diverse
serviceställen. Sjöstugan säljer även fiskekort för norska vatten.

Lövåsgårdens Fjällhotell: Guidning och
kurser i samarbete med Scandinavian
Fly Fishing Guides. Nybörjar- och
fortsättningskurser. För mer information,
ring eller maila Lövåsgårdens Fjällhotell på
0253-29029 eller info@lovasgarden.se
Program i sommar:
Introduktionskurs i flugfiske
26-29/6, 31/7-3/8, 21-24/8, 4-7/9.
Fortsättningskurs i flugfiske
12-15/6, 21-24/8, 4-7/9.

Grövelsjön Alpacka
Vandringar med alpackor onsdag-fredag
kl. 10.30- ca 12.30. Behöver förbokas
dagen innan. Tel. 070-680 53 25.
Min 2 pers./2 djur, pris: 700 kr, 350 kr/djur.
Gårdscafé och butik med försäljning av
strumpor, mössor, vantar och garn från
Alpacka.

Kanot- och Båtuthyrning
Sjöstugan, roddbåtar och kanoter
i Grövelsjön. Tel: 0253-230 45.
STF Grövelsjön Fjällstation,
kanoter i Grövelsjön, Rogenstugan och
Hävlingen. Tel: 0253-59 68 80.
Hävlingen Fiskecamp, roddbåtar och
kanoter. Tel: 0253-201 15, 010-401 13 36.

Båtturer
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M/S Sylöra och M/S Femunden II
trafikerar Grövelsjön och Femunden.
Vid Grövelsjöns södra strand och båtbrygga
utgår M/S Sylöra till Sylen i Norge under
perioden 29/6-29/9. Härifrån kan du sedan
vandra åter över fjället via passet Salsfjället
och Sjöhöjden (turen kan göras omvänt).
Alla dagar utom söndag. Kl. 10, 11 och
15.30 från Grövelsjön, Sverige och 10.45,
12.15 och 16.15 från Sylen, Norge.
Bokning görs via Storsätra Fjällhotell
tel: 0703-362 580.
M/S Femund II tar dig över sjön Femunden
och avgår från Elgå mot Röros med flera
stopp under resan, från 15/6-17/8, från
v. 34-36 t.o.m. 7/9 kör den tis, fre, lör,
sön. Turen kan mycket väl kombineras med
vandring och fisketurer ut i Femundsmarka
nationalpark.
Rundtur tisdag och söndag 6/7-3/8 samt
26/7 från Elgå Brygge.
Från 170:- NOK p/p, 1/2 priset under 15 år
och barn under 5 år gratis.
Bokning/info tel: +47 936 92 017.
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Cykeltur
Det finns fina möjligheter att uppleva vår
fjällvärld på två hjul. Hyr cykel på STF
Grövelsjön Fjällstation, tel: 0253-59 68 80.

Guidade visningar vid Jotli
natur/kultur-område
Fjällbondegård i 1700-1800-talsmiljö.
Timmerbyggnader med många intressanta
detaljer, norsk-svensk timringskonst.
Vattendriven världsunik vadmalsstamp.
Hjulquarn som är en av få i landet, den
enda som finns kvar i Dalarna.
Slåtterängar med skigårdar.
Torsdagar kl. 16 under tiden 18/6-24/9.
Samling vid parkeringen, ligger i byn
Storsätern, nära Storsätra Fjällhotell.
Pris: 100 kr/person, medlemmar samt
barn 0-15 år gratis.
Extravisningar på beställning,
Elvin Persson tel. 0253-233 25.

Upplev samekulturen
Renbiten är ett litet familjeföretag som
kombinerar renskötsel, egen förädling, butik
med café och en mängd olika guidade turer
inom samekulturen. Vi erbjuder samiska
upplevelser där vi anpassar våra aktiviteter
till renen, naturen, gästens förutsättningar
och säsong. För oss är det mycket viktigt att
bevara den samiska kulturen, men vi delar
den gärna med dig. Renbiten är certifierad
enligt ”Renlycka” och ”Sapmi Experience”,
kvalitetssigill som garanterar svenskt
renkött producerat av samer och äkta
samiska upplevelser.
Samekultur delux - Vandra tillsammans med
våra renar till en av våra förfäders kåtor. Där
sitter vi på renfällar kring eldstaden och får
njuta av en samisk måltid, tillagad över elden,
och berättelser om samekulturen.
Måndagar & fredagar: 12-16 (boka dagen
innan). Antal: 4-10 pers. Pris: 950 kr/person.

Samiska berättelser i vår kåta - Vandra
tillsammans med våra tamrenar till vår kåta.
Lyssna till berättelser kring en renskötares liv.
Onsdagar: 14-16 (boka dagen innan).
Antal: 4-20 pers.
Pris: 350 kr/person, 250 kr/barn 6-15 år.
En vandring i samernas spår - Lär dig
läsa av naturen och hitta spår från historisk
verksamhet, som fångstgropsystem, mjölkningsvallar och samiska boplatser.
Kaffe och olika samiska delikatesser ingår.
Torsdagar: 14-18 (bokas dagen innan).
Antal: 4-10. Pris: 890 kr/person.
En vandring med renar - Upplev känslan av
att komma riktigt nära renen. Njut av kaffe
och berättelser om den samiska kulturen.
Tisdagar: 14-16 (bokas dagen innan).
Antal: 4-10. Pris: 249 kr/person.
Renen- ett fantastiskt djur!
Träffa våra tamrenar, mata dem och bli fascinerad av vilket fantastiskt djur det är, helt
anpassat efter ett arktiskt klimat.
Tis, ons, tors.: 10-11 (bokas dagen innan).
Antal: 4-20. Pris: 100 kr/person.
Kontakta Renbiten för ytterligare information,
tel. 0253-233 30, 070-577 93 76.
www.renbiten.se
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Omtyckta besöksmål

Grövelsjön sommarviste

Jotli natur- och
kulturområde 2
Här kan Du på egen hand strosa omkring
efter eget tycke och hittar då bland
annat: Fjällbondegården med gamla
restaurerade detaljrika timmerbyggnader i
1700-1800-talsmiljö. Blandad norsk-svensk
timringskonst. Blomstrande slåtterängar
ingärdade med “skigårdar” på riktigt
gammalt vis. Den världsunika vattendrivna
vadmalsstampen som är en rekonstruktion
med förlaga från 1830-talet. Hit fraktades
ylletyger i väglöst land ända från delar av
Mellansverige och Norge för att få dessa
stampade till vadmal. Hjulquarnen, en av
få i landet och den enda kvarvarande i
Dalarna.
Området är lättillgängligt i byn Storsätern,
nära Storsätra Fjällhotell.
Gångstigarna inom Jotli-området har viss
anpassning för rörelsehindrade. Slåtterängarna utefter ån Grövlan nås lätt via strandpromenaden. Lättaste stigen till stamp och
quarn går direkt från parkeringarna.
Vissa byggnader måste vi hålla låsta men
besök gärna våra visningar då Du kan
se det mesta, se sidan 5. Vi har även en
aktivitetsdag under sommaren, läs mer på
sidan 13.
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Gutulisetern, Norge

3

Gutulisetern, områdets finaste säter från
mitten av 1700-talets ligger i Gutulia Nationalpark. Byggnaderna, en samling brunbrända timmerstugor är skyddade och har
upprustats, här finns numera en raststuga
som alltid står öppen.

Olåns vindskydd &
Oskarsstugan 4
Lätta och behagliga dagsturer för alla.
Passa på och njut av vyerna och fjällnaturen,
väl framme erbjuder rastskydden lä för vind
och möjlighet att avnjuta matsäcken i lugn
och ro.

Valdalsbygget
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En gammal fäbod med trevlig raststuga.
Ca 500 m före Norge-gränsen, mot Elgå,
finns P-plats och följ sedan markerad led
genom vacker fjällbjörkskog. I området
finns gott om urgamla torrakor.

Linné gick här 1734

Floåsen gammelsåg
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Från Grövelsjöns sydstrand kan du följa i
Linnés fotspår. Linnéstigen ringlar sig upp
för Salsfjällets sluttning och fortsätter in i
Norge. Linné och hans sällskap gick ända
till Röros.

Grövelsjön sommarviste

I Floåsen, de gamla sågarnas by, finns
Sveriges ålderdomligaste vattendrivna ramsåg från 1856 (byggåret finns inskuret i en
av stockarna) som restaurerats och som
fortfarande är i körbart skick. Gångstigen
slingrar sig ca 400 m genom skogen från
mitten av byn. Nära vägen finns också en
nyare cirkelsåg, driven av en ovanligt stor
och häftig tändkulemotor. I samma byggnad finns också en prototyp till dagens sk.
Solo-sågar, kända över hela världen, och
framtagen av uppfinnaren Jöns Olsson från
Floåsen.
Tips! Gammelsågens dag, läs mer på sid 13.
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Samer har verkat i området i flera sekler
och det finns många spår av rennäringen.
Sommarvistet byggdes på 40-talet och
ursprungligen har det funnits två bostadskåtor samt en ladugårdskåta. Idag finns
den ena bostadskåtan och ladugårdskåtan
kvar. Av den andra bostadskåtan syns
endast rester i marken. Utsikten härifrån är
fantastiskt fin! Vistet ligger strax norr om
STF Grövelsjön Fjällstation, skyltad led.

Nasjonalparksenter i Elgå

10

Minnen från andra
världskriget 11
Som alla västsvenska gränsbygder påverkades även Grövelsjöområdet av den tyska
ockupationen av Norge. En av de mest
kända påminnelserna från den tiden är det
flygplansvrak som delvis sticker upp ovan
Grövelsjöns vattenyta. Nedanför Sjöhögda
ligger resterna av det tyska planet, en
Heinkel 111 som under andra världskriget,
juni 1940, nödlandade på Grövelsjön.

8

Nasjonalparksenter ligger i Elgå, ca 22 km
från Grövelsjön, den södra vildmarksporten
till Femundsmarka Nasjonalpark. Här finner
du utställningar som handlar om Femundsmarka Nasjonalpark och Gutulia Nasjonalpark.
Nasjonalparkssentret arrangerar dagsturer
till nationalparkerna.
Öppettider 21/6-17/8 kl. 10-16.30,
22/8-7/9 fre, lör, sön kl. 10-16.30,

Numren avser plats på kartan, se sid. 9.

Härligt badliv
Ta ett härligt uppfriskande dopp vid någon
av våra sköna badplatser. Grövelsjöns
södra ände liksom små sjöar uppe på
Långfjället erbjuder fina badmöjligheter.
Stora sjön Femunden i väster har jättefina
stränder på flera håll. Fjellguttusjön strax
inne på norska sidan lockar med fantastisk
fin och mjuk sandstrand.

Nedre/Övre fallet, Storsätern

9

Det vackra vattenfallet ligger vid södra
infarten till byn. Här intill finns en rastplats.
Övre fallet ligger bakom klockstapeln i
Storsätern.
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Ljusgudstjänst
En gudstjänst med möjlighet att tända ljus
för någon eller något i samband med förbönsmomentet (förbönslåda finns i kapellet).
Under Gudstjänsten ges möjlighet att
önska psalmer som vi sjunger tillsammans
- passa på att önska Din favoritpsalm!
V 26-40: Torsdagar kl 20.00.
Fjällpräst telefon tel. 0253-59 61 54
Fjällkantor telefon tel. 0253-59 61 57
www.idresarnaforsamling.se

Stenkyrkan i Storsätern

14

Ett litet vattenfall som ligger strax vid Olåns
vindskydd, ca 3 km västerut med start intill
Sjöstugan.

Den stensatta samlingsplatsen söder i
byn ligger strax intill gamla skolan mellan
vägen och ån. Här hölls gudstjänster i det
fria under prästhelgen på sommaren i byn.
På senare år hölls gudstjänsterna i den
nya skolan som byggdes 1923. Traditionen
togs åter upp på 70-talet. I år hålls samlingen den 4 augusti kl 10.00.

Om du har tid över...

Bröllop

Silverfallet
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Röros den norska bergsstaden med gammal
välbevarad bymiljö, med anor från 1600talet är med på UNESCOs världsarvslista.
Besök Fulufjället naturum och Sveriges
högsta vattenfall, med en fallhöjd på 97 m.
En kort bilresa som tar dig genom fantastisk
fjällmiljö och fina rastplatser utmed vägen.

Storsäterns Kapell
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Unikt för kapellet är att det saknar
altartavla, istället kan besökare njuta
av fjällvärldens årsskiftningar genom
det höga korfönstret. Kapellet står
alltid öppet för besök och andakt.
Musik i Sommar- och höstkväll
Olika musiker gästar oss och delar sin musik,
någon kväll kan det bli allsång istället. Kvällen
innehåller också en aftonbön. Programmet
kommer på hemsidan, se nedan.
V. 30-39: Tisdagar kl 20.00.
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Drömmer ni om att gifta er i fjällen? Kyrkligt
eller borgerligt? I Storsäterns kapell, på en
fjälltopp eller vid Grövelsjöns strand?
Oavsett vad ni väljer är ni omgivna av vacker
fjällnatur. Kontakt och vidare information:
Fjällpräst tel: 0253-59 61 54, Fjällkantor
tel: 0253-59 61 57. För borgerlig vigselförättare kontakta STF Grövelsjön
Fjällstation tel. 0253-59 68 80, Storsätra
Fjällhotell tel. 0253-231 50 eller Renbiten
tel. 0253-233 30.
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Silverfallet
Storsäterns kapell
Stenkyrkan i Storsätern

Besök våra ”minituristbyråer” och få fler tips på sevärdheter och besöksmål i området.
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Café & Restaurang

Femund Fjellstue, Elgå, Norge

Tel: 0047-95175989. Helår.
Vår restaurang är öppen från juni till oktober.
Här serveras dagens rätt, middagar,
korvmeny, våffelmeny, kakor, kalla och
varma smörgåsar m.m. Bar, fullständiga
rättigheter. Info på www.femundfjellstue.no

Grövelsjön Alpacka

Tel: 070-680 53 25.
Öppet 14/5-20/9, onsdag-söndag kl. 14-17.
Gårdscafé med hembakat bröd från
Tyskland och Sverige samt våfflor.

Lövåsgårdens Fjällhotell

Tel: 0253-290 29. Öppet: 18/6–5/10.
Vår restaurang har en hänförande utsikt
över myrar och norska fjäll - med den
magnifika ”Dronningen”, Rendalsølen, i
blickfånget.
Våra omtyckta trerättersmiddagar bjuder
på smaker och influenser från den vildmark
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vi har omkring oss, med företrädelsevis
lokala råvaror, av god kvalitet och noga
utvalda. Till maten rekommenderar vi gärna
något från vår gedigna vinkällare, vårt utbud
innehåller även gott om alkoholfria alternativ.
Självklart är även du som inte bor på hotellet
varmt välkommen på middag.
Trerätters värdshusmeny alla dagar kl. 19.
Rödingafton, fredagar.
Menyer finns på www.lovasgarden.se
Särskild barnmeny finns.
Bordsbeställning senast kl. 12.00 samma dag.

Renbiten, Storsätern

Tel: 0253-233 30.
I vårt café serverar vi dagligen samiska
läckerheter och samiskt kaffe. Vi erbjuder
även catering.
Öppet måndag-fredag kl. 10-18,
lördag-söndag 10-14
Torsdagsspecial kl. 11-14: Renpita och
Renbitens Gorpirulle.

STF Grövelsjön Fjällstation

Tel: 0253-59 68 88.
Genom matsalens stora fönster har du en
magnifik utsikt mot de norska fjällen vilket
gör alla bord till fönsterbord.
Vår restaurang är KRAV-certifierad och
du kan avnjuta både kravmärkta och
ekologiska viner.
Hos oss kan du varje dag äta frukost, lunch
och middag med största möjliga utbud av
ekologiskt och lokalt producerade råvaror.
12-16 Café iDyllen serveras varm och kall
dryck, nygräddade våfflor och hembakat
kaffebröd.
12-14 Dagens lunch
12-16 Dagens soppa
Middagsbuffé alla dagar med teman som
Bygdemiddag, Samiska smaker och
Grövelsjöbuffé.
Middag förbokas senast kl. 16.00, gärna
dagen innan

Storsätra Fjällhotell

Tel: 0253-231 50. Öppet: 26/6–4/10.
På Storsätra Fjällhotell, Grövelsjöns enda
4 - stjärniga hotell, är det lätt att koppla
av från vardagen. Varje måltid lagas med
omtanke och omsorg. Bra råvaror är en
självklarhet och på menyn står ofta vilt och
fisk från nära håll. Till middagen rekommenderar vi gärna något från vår välsorterade
vinkällare. Efter måltiden smälter du maten
och dagens intryck i vår trevliga lounge.
Ofta sprakar brasan och gör den ombonade
miljön ännu mysigare. Glöm inte att ta med
dig en god bok! Restaurangen är även
öppen för gäster som inte bor på hotellet.
Dagservering kl.12-15.30: Smörgås,
kakor, kaffe, choklad, läsk mm.
Lunch kl. 12-14: À la carte.
Trerätters Värdshusmiddag kl. 18.00.
À la carte alla dagar från kl. 19.00.
Middag bokas gärna dagen innan.

Spa & Relax
Avsluta dagen med ett varmt utomhusbad eller tillåt dig en stunds
avkoppling med t.ex. skön massage
efter en dag på fjället.
Storsätra Fjällhotell
Privathyra av hela relaxen kl. 18-21 vid
Grövlans strand med dam- och herrbastu,
350C badtunna för 11 pers. och öppen
spis. Bokning, tel: 0253-231 50.
STF Grövelsjön Fjällstation
Fjällspa med olika kurbehandlingar och
massage för både honom & henne.
Bokning, tel: 0253-59 68 80.
Lövåsgårdens Fjällhotell
Relax-avdelning med bastu och badtunna
med utsikt över myr och norska kalfjäll.
Bokning, tel: 0253-290 29.
Yogavecka: 4-10/8.
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Boende

Vill du sköta dig själv i en stuga eller föredrar du boende på hotell?
Är husvagnscamping något för dig? Här finns boende för alla.

Björnlidens Fjällby
Tel: 070-651 61 56. www.bjornlidensfjallby.se
Fullt utrustade lägenheter för självhushåll,
4-6 bäddar.
Femund Fjellstue, Elgå, Norge
Tel: 0047-95175989. www.femundfjellstue.no
Rum och stugor, camping.
Fjällbua
Tel: 0253-230 10. www.fjallbua.se
Lägenhet för självhushåll, upp till 8 personer.
Grövelsjön Booking
Tel: 0253-291 29. www.grovelsjonbooking.se
Stugförmedling av privata stugor med
upp till 14 bäddar i Lövåsen, Björnliden,
Sågbäcken, Västerbäcken och Huskläppen.
Grövelsjögården
Tel: 0253-231 00. www.grovelsjogarden.se
Stugor.
Grövelfjäll Fritidscentrum
Tel: 0253-230 00. www.grovelfjall.se
Lägenheter för självhushåll, husvagnscamping.
Lövåsgårdens Fjällhotell
Tel: 0253-290 29. www.lovasgarden.se
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Enkel-, dubbel- och familjerum med helpension. Självhushåll med dusch och toalett.
Renbiten, Storsätern
Tel: 0253-233 30 eller 070-577 93 76.
www.renbiten.se. Lägenhet med 12 bäddar.
Sjöstugan
Tel: 0253-230 45. www.sjostugan.se
Rum och stugor för självhushåll.
Småbruket Västerbäcken
Tel: 0253-233 00. www.grovelsjon.nu
Stugor och stugförmedling.
STF Grövelsjön Fjällstation
Tel: 0253-596 880.
www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
Hotell, rum, stugor, husvagnscamping,
även rum med självhushållsmöjligheter.
Storsätra Fjällhotell
Tel: 0253-231 50. www.storsatra.se.
Fyrstjärnigt hotell med boende i enkel-,
dubbel- och familjerum.
Valdalen Gård, Norge
Tel: +47-624 595 47.
Stugor och pensionat (mat förbokas).

Evenemang i Grövelsjöfjällen!
Midsommarfirande, Grövelsjön Fjällstation
Midsommarafton
12-14.00 Midsommarlunch
14.30 Samling för resande av midsommarstång, dans och lekar till musik.
Kaffe och tårta till traditionell folkmusik.
18.30 Midsommarbuffé (förbokas).
Söndag 21/6 Gammelsågens dag i Floåsen
Kl. 14. Upplev hur virke sågades utan
elektricitet under 1800-talet. Njut av musikunderhållning, tipspromenad med kulturfrågor,
jönnbrö gräddat över öppen eld och mycket
trivsel. För mer information ring
Elvin Persson 0253-233 25.
Jotlidagen i Storsätern
Tisdagen den 4 augusti kl. 11-16.
Upplev bland annat filmvisning, servering,
hantverk, musikunderhållning samt guidade
visningar av gård, quarn och vadmalsstamp.
Varmt välkomna önskar
Gröveldalens fornminnesförening.

Aktiviteter på Femund Fjellstue
Fisketävling, Fredag 20 juni kl. 19,
lördag 21 juni kl. 16.
Fjellstueträff, 17 juli – 19 juli.
Dragspelsmusik, god mat mm.
Viltafton, lördag 5 september kl. 19.00.
Årets matfest med rätter från naturens skafferi.
Info.: 0047-62 45 95 41, 0047-951 759 89.

Turkartor:

Konferera året om
Här finns alla chanser att bli inspirerad i
gemytlig fjällmiljö året om. Förutom möte i
rogivande atmosfär erbjuder våra anläggningar kreativ konferensmiljö med anpassade aktiviteter, spa och måltider som
baseras på fjällets skafferi.

Grövelsjöfjällen utflyktskarta 1:20 000,
W 51 Grövelsjön 1:50 000,
W 1 Grövelsjön-Lofsdalen 1:100 000.
Norska sidan:
Elgå 1:50 000,
Femund 1:100 000.
Kartor finns att köpa på serviceställen
och boendeanläggningar.
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Service i området
Affär & minilivs
Fjällbua, Storsätern
Mat- och friluftsbutik samt
försäljning av fiskekort.
Mån - fre kl. 10-18
Lör kl. 10-17, Sön kl. 12-17
Tel: 0253-230 10.
Grövelfjäll Fritidscentrum
Servicebutiken har begränsade
öppettider i sommar p.g.a.
ombyggnationer.
Tel: 0253-230 00.
Grövelsjögården
Minilivs. Försäljning av
fiskekort.
Alla dagar kl. 8.30-10.30,
15-19. Tel: 0253-231 00.
Renbiten, Storsätern
Sameprodukter: försäljning
av bl.a. renkött, fisk, samiskt
hantverk och slöjd samt fina
presenter.
Mån - Fre kl. 10-18
Lör - Sön kl. 10-14
Tel: 0253-233 30 eller
070-577 93 76.
Sjöstugan
Souvenirbutik, kiosk samt
försäljning av fiskekort.
Öppettider, se anslag eller ring
för mer info.Tel: 0253-230 45.
STF Grövelsjön Fjällstation
Butik med proviantförsäljning,
livsmedel, tidningar m.m.
Alla dagar kl. 8.30-19.30
Tel: 0253-59 68 80.
Apotekombud
Fjällbua, Storsätern.
Mån - Fre kl. 10-18
Lör kl. 10-17, Sön kl. 12-17
Tel: 0253-230 10.
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Bank & Post
Bankomat i Idre.
Kontantuttag kan göras
hos Fjällbua.
Betalservice ombud
ICA Idrebua, Idre.
Tel. 0253-200 03.
Coop Konsum, Särna.
Tel: 0253-101 07, 101 26.
Här kan du betala räkningar via
PlusGirot/Bankgirot,
inlösen och göra kontantuttag
med svenska bankkort.
Lantbrevbärare, kommer under
eftermiddagen till området.

Hantverk & Konstnärer
Boken Grövelsjöfjällen
”Gränslösa fjäll” finns att köpa
på serviceställen och
anläggningar i området.

Bensin
Gulf, Idre.
Tel: 0253-201 12

Renbiten
Säljer genuin sameslöjd och
lokalt hantverk. Tel: 0253-233
30 eller 070-577 93 76.

Bilbärgning
Falck Räddningskår, Idre.
Tel: 0253-240 56.
Biluthyrning
AVIS, Gulf Idre 0253-201 12.
Hyrbilen, Särna 0253-104 43.
Bilverkstad
Gulf, Idre. Tel: 0253-201 12.
Fjällräddning
Fjällräddning leds av Polisen.
Vid nödsituationer som kräver
omedelbar hjälp ring 112.
I icke brådskande fall ring 114 14.
Entreprenad
Enarssons Gräv & Service
Tel: 070-591 04 71.
Leif Valdal Entreprenad
Transporter, lastmaskin och
snöröjning.
Tel: +47 416 604 11 eller
070-239 05 59.

Britts Konsthantverk
Björnliden
Smycken, tavlor och
konstverk. Britt Rehnborg.
Tel: 0253-290 17.
John Porter
Västsätern
Knivslöjd. Tel: 0253-233 16.

Turid Valdal
Valdalen Gård, Norge.
Textilt hantverk, bl. a quilt,
band mm.
Tel: +47-624 59 547.
Kiropraktik
Lenas Kiropraktik, Idre
Tel: 0253-202 21.
Polis
Tel: 114 14 (dygnet runt)
Sjukvård
Särna vårdcentral
Sjukvårdsrådgivning:
vardagar kl. 7.00 -16.00
Tel: 0253-49 87 00.
Sjukvårdsrådgivning
Dalarna, vardagar
kl. 16.00–07.00 och helger
(dygnet runt). Tel: 11 77.
Stugtillsyn/Städ/Flytt
Marita Vestergård
Tel: 0253-291 00.

Sportbutik & Uthyrning
Fjällbua, Storsätern
Produkter för friluftsliv och
fjällsport.
Öppet: Mån-Fre kl. 10-18
Lör kl. 10-17, Sön kl. 12-17
Tel: 0253-230 10.
STF Grövelsjön Fjällstation
Uthyrning av fjällutrustning
samt butik med försäljning
av proviant, kläder och fjällutrustning.
Öppen alla dagar
kl. 8.30-19.30
Tel: 0253-59 68 80.

Systembolag
Idre. Tel: 0253-201 22
Ombud Fjällbua, Storsätern.
Tel: 0253-230 10.
Tandvård
Folktandvården Idre
0253-49 87 50.
Folktandvården Särna
0253-49 87 40.
Veterinär
Distriktsveterinär, Drevsjö,
Norge. Tel: +47 6245 9159.
Distriktsveterinärerna Mora
Tel: 0250-179 00.

Turistinformation
Välkommen in till våra
”minituristbyråer”. Här kan du
hämta broschyrer, få allmän
turistinformation, tips på
aktiviteter och besöksmål,
köpa diverse kartor, vykort m.m.
Följande värdföretag hjälper dig:
Lövåsgården Fjällhotell,
Grövelsjögården, Storsätra
Fjällhotell, Fjällbua, Renbiten,
Femund Fjellstue och STF
Grövelsjön Fjällstation.
www.grovelsjon.com

GRÖVELSJÖFJÄLLEN
TURISTFÖRENING
GTF är en ideell förening som bildades 1983 på initiativ av den lokala näringen för
att främja en positiv utveckling av Grövelsjöfjällen som turistmål.
Vad gör GTF?
GTF producerar skidspårskarta, vandringsguide samt informationsfoldrar av olika slag.
Föreningen utvecklar och underhåller det 100 km långa skidspårssystemet, ett flertal
vandringsleder i närområdet, administrerar snörapportering och Text-TV och mycket
annat till glädje för besökarna i området.
GTF har idag c:a 400 medlemmar. Vi hoppas att du och alla andra gäster i vårt område vill stödja vår verksamhet genom att bli stödmedlem!
Enskild person/år: 350 kr (vi fakturerar om du önskar).
Betala till vårt PlusGiro: 481 78 53-7 OBS! Glöm ej ange namn, adress och e-post.
För mer information om GTF och medlemskap:
info@grovelsjon.com
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Upplev Grövelsjöfjällen i vinter!
De alpina anläggningarna bjuder på utförsåkning för hela familjen. Här finns
gott om utrymme i backarna och ingen trängsel i liftkön. I området finns även
drygt 100 km välpreparerade skidspår och utflyktspår samt markerade vinterleder
i många riktningar som tar dig ut i ett gnistrande vinterlandskap med vackra vyer.
Tillsammans med de familjevänliga skidbackarna blir det alla tiders fjäll!
Våra preparerade skidspår är öppna för såväl klassisk åkning som skating.
Utflyktsspåren är perfekta för familjer med pulka och där är även hundar
välkomna. Spårsystemet är väl skyltat och du har alla möjligheter att njuta av
fin skidåkning både på svenska och norska sidan.

www.grovelsjon.com

Sommarguide är producerad av Fjällposten i samarbeta med GTF. Foto: Anders Dahlin/privata bilder, Anders Persson, Helena Andersson. Storsätra, Lövåsgården.
Grövelsjöns Fjällstation. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i programmet.

I Grövelsjöfjällens natursköna fjällmiljö öppnar sig många
valmöjligheter för en fulländad vintersemester.

