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Aktiviteter,
sevärdheter
och upplevelser
- här finns något för alla!

God mat i storslagen miljö
- Välkommen att ta del av fjällens skafferi!

Upplev Sveriges sydligaste
och närmaste fjällvärld.
Här kan du njuta av stillheten,
avskildheten i en orörd och
genuin fjällmiljö!

Varmt välkommen
till Grövelsjöfjällen
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.

Aktiviteter
Grövelsjöfjällen präglas av stillhet och tystnad, men här finns även
ett rikt utbud av aktiviteter för alla, det är bara att välja!
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 Långfjällets
naturreservat och Töfsingdalens nationalpark.
På norska sidan gränsen ligger Femundsmarka
och Gutulia nationalparker samt skyddad natur i
form av naturvärnsområden. Samtliga har sin säregna charm och erbjuder natursköna upplevelser.
VANDRINGSTUR MED GUIDE
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.
Experience Grövelsjön
Här får du den bästa vandringsupplevelsen med
en erfaren guide som gör ett vandringsupplägg
efter dina eller era önskemål och förutsättningar.
Med Experience Grövelsjön kan du boka hel-,
halv eller flerdagsturer på just dina villkor.
De arrangerar även specialturer, företagsvandringar,
löpturer, aktiviteter och fjällkurser på förfrågan.
För mer inspiration, information och bokning:
www.experiencegrovelsjon.se,
info@experiencegrovelsjon.se, 0738-26 60 85.
Storsätra Fjällhotell
Vandringshelg 15-19 augusti och vandringsvecka
1-8 september med professionell guide.
Mer information på www.storsatra.se
Boka på 0253-231 50 eller info@storsatra.se

STF Grövelsjön Fjällstation
Arrangerar vandring till Båthusberget varje
onsdag mellan vecka 25-39.
Mer information och bokning:
www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon.
E-post: grovelsjon@stfturist.se tel: 0253-59 68 80.
Sweden Outdoors
Boka din egen vandringsguide i Grövelsjöfjällen.
Vi erbjuder hel-, halv eller flerdagsturer.
Vi tar oss fram i det tempo ni önskar och dagens
fylls av era önskemål och utifrån era förutsättningar. Vi kan även erbjuda flerdagsturer på
fjället där vi ex lagar mat över öppen eld, sover i
tält eller varför inte sova under bar himmel.
Färdiga paket:
Upplevelsevandring i Grövelsjön 2/8-5/8 .
All inclucive med boende på Storsätrafjällhotell.
För mer info: info@swedenoutdoors.se eller tel.
0734-25 55 68. Läs mer på www.swedenrunners.se
1. Grövelsjön Alpacka
Vandringar med alpackor där du leder din egen
alpacka, onsdag-lördag kl. 09.30- ca 11.30
(3/7-29/9). Behöver förbokas dagen innan.
Min 2 pers./2 djur, pris: 700 kr.
VANDRA PÅ EGEN HAND
I Grövelsjöfjällen finns mängder av fina dagsturer
du kan göra i olika längd- och svårighetsgrad.
Köp gärna vår guide ”23 turer på egen hand”.
På sidan ”vandragrovelsjon.worldpress.com”
finner du också tydliga förslag på turer.
Ta med dig en fjällkarta på turen, finns att köpa
på olika serviceställen i Grövelsjön.
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.
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TRAILRUNNING/FJÄLLÖPNING
Sweden Runners
Boka din egen guidade löprunda i Grövelsjön.
Hel-, halv eller flerdagsturer där vi även kan tälta
på fjället. Vi kan ordna med transport, utrustning,
guider osv. Vi erbjuder färdiga paket:
• Upplevelselöpning i Grövelsjöfjällen 2-5/8 2018.
All inclucive med boende på Storsätra fjällhotell.
• Ultraläger på Södra kungsleden 18-22/7 2018.
För mer info: info@swedenrunners.se eller tel.
0734-25 55 68. Läs mer på www.swedenrunners.se
Löparläger med Runacademy
Runacademy tar dig med på ett utvecklande
löparrangemang. Löpskolning med fokus på trail,
föreläsning och styrketräning. Tel: 0253 59 68 80.
www,svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
FJÄLLFISKE
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 21/6-30/9.
Fiske i bl. a. Slagusjön och Nässjöarn.
STF Rogenstugan med 16 bäddar och bastu,
bemannas med stugvärd från 21/6-30/9.
Fiske i Rogen med kringliggande vatten.
Information: 0253-59 68 80.
Lövåsgårdens Fjällhotell
Här bor du med helpension eller i självhushåll.
804 m.ö.h. vid trädgränsen med närhet till fina
fiskevatten i älvar/tjärnar och sjöar.
Vi arrangerar även guidade fisketurer för den
mindre gruppen med spännande fiskeupplevelser
och mat i det fria. Förbokas.
Kontakta oss gärna för mer information på
tel: 0253-290 29, info@lovasgarden.se
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.
BÅTTAXI
Sjöstugan: Boka transport över sjön.
Tel: 0253-230 45.
2. BÅTTURER
M/S Sylöra och M/S Femunden II trafikerar
Grövelsjön och Femunden.
M/S Sylöra
Vid Grövelsjöns södra strand och båtbrygga
utgår M/S Sylöra till Sylen i Norge under
perioden 25/6-30/9. Härifrån kan du sedan
vandra åter över fjället via passet Salsfjället
och Sjöhöjden (turen kan göras omvänt).
Alla dagar från Grövelsjön:
Kl. 10, 11.30 och 14.30.
Alla dagar från Sylen, Norge:
Kl. 10.45, 12.15 och 15.15.
Bokning görs på tel: 070-336 25 80.
Turerna måste förbokas!
För information och priser se www.sylora.se
M/S Femund II
Avgår dagligen Elgå-Röros 9/6-12/8 2018
samt tis/fre/lör/sön 14/8 - 2/9 2018.
Kör under sommaren med servering och tar upp
till 100 passagerare.
Avgår från Elgå vid sjön Femunds östra sida
mot Röros. Njut av fantastiska vyer mot fjällen
och Femundsmarka runt den över 60 km långa,
203 km² stora sjön. Turen kan kombineras med
vandring och fisketurer ut i Femundsmarka
nationalpark eller vandra en eller flera dagar och
ta båten tillbaka.
Båten tar med cyklar och kanoter, hundar mot
avgift.
M/S Femund kan även bokas för större grupper.
Rundtur med M/S Femund:
Två timmars rundtur 1/7- 5/8 2018.
Avgång Elgå Brygge kl. 11.50 tisdag, torsdag och
söndag. 200:- NOK /person, barn under 5 år
gratis, 1/2 priset upp till 15 år.
Bokning/info tel: +47 936 92 017.

UPPLEV SAMEKULTUREN
Sveriges sydligaste sameby ligger i norra
Dalarna. Här har du möjlighet att uppleva och
fascineras av både samekulturen och renar.
RENBITEN
• Taste of Sápmi
Vill ni uppleva det samiska köket och få en
upplevelse för alla sinnen?
Under 2-3 timmar varvar vi berättelser kring den
fantastiska matkulturen, samtidigt som ni får
njuta av en mängd olika samiska rätter, tillagade
över elden. En middag och upplevelse som ni
kommer att minnas länge.
Måndag kl. 18. Pris: 650 kr/person.
Övernatta i våra kåtor på renskinn till knastret
från eldstaden. Pris: 1000 kr/kåta och natt.
• Renen under åtta årstider
Samerna, de åtta årstidernas folk, har sedan urminnes tider följt renarna och dess förflyttningar.
Vandra tillsammans med våra tamrenar till vår
kåta. Lyssna till berättelser kring en renskötares
liv och njut av det samiska sättet att dricka kaffe,
med en bit torkat renkött i koppen.
Onsdag kl. 14-16. Pris: 390 kr/person,
250 kr/barn 6-15 år, 150 kr/barn 2-5 år.
• Vandra tillsammans med renar
Upplev känslan av att komma riktigt nära renen,
medan vi tillsammans vandrar bland våra fantastiska fjäll. Njut av kaffe och berättelser om den
samiska kulturen.
Tisdag och torsdag kl. 14-16. Pris 390 kr/person,
250 kr/barn 6-15 år, 150 kr/ barn 2-5 år.
• Renen- ett fantastiskt djur!
Träffa våra tamrenar och deras små kalvar, mata
dem och bli fascinerad av vilket fantastiskt djur
de är, helt anpassat efter ett arktiskt klimat.
Visste du t.ex. att renen kan se saker våra ögon
inte klarar? Tisdag, onsdag och torsdag kl. 10-11.
Pris: 140 kr/person.

och fascineras till hur hans liv sett ut. Sommaren
2016 hittade vi tillsammans med en arkeolog
ännu en kåtaplats som vi kommer att besöka.
Ta med dig lunch, så bjuder vi på samiskt kaffe.
Fredag kl. 11-14. Pris: 490 kr/person.
STF GRÖVELSJÖN FJÄLLSTATION
• Bildföredrag: Taste of Sápmi
Genom bilder och berättelser får ni följa med på
en resa in i den samiska matkulturen.
Vecka 34-39 på STF Grövelsjön Fjällstation.
Onsdagar kl. 20.30 (ca 1 timmes föredrag).
Förbokning behövs inte. Betalning sker i
fjällstationens reception, och om den är stängd i
restaurangen.
För dig som önskar äta middag i fjällstationens
KRAV-certifierade restaurang i samband med
föredraget, erbjuder vi denna kväll ett samiskt
tema på vår meny.
Som middagsgäst ingår föredraget.
Middagen behöver förbokas.
E-post: grovelsjon@stfturist.se, tel: 0253-59 68 80.
ORIENTERING
Orienteringstävlingar
Fyra tävlingar arrangeras i Grövelsjön 2018:
2 augusti, tävling i Nybo, lång.
3, 5 augusti, tävling i Lövåsen, medel.
4 augusti, tävling i Lövåsen, lång.
Anmäl och info på: eventor.orientering.se,
anmälan på plats är också möjligt.
Naturpass
20/6-1/9, fyra olika områden med ca 20 kontroller
på varje område som preliminärt säljs på Fjällbua,
Lövåsgården, STF Grövelsjön och Turistbyrån
Idre. De kostar 70 kr/st som swishas vid köptillfället. Kartorna kan också köpas som träningskartor via www.o-resa.se
Det finns totalt 30 kvm orienteringskartor i
Grövelsjön, så träningsläger kan med fördel
läggas här.

• Ol Antas boplats
I början av 1900-talet var Ol Anta utplacerad på
västra sidan av Grövelsjön för att vakta gränsen
mot Norge. Vi kommer att besöka hans boplats
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Omtyckta besöksmål
3. JOTLI NATUR- OCH KULTUROMRÅDE
Här kan Du på egen hand strosa omkring efter
eget tycke och hittar då bland annat:
Fjällbondegården med gamla restaurerade
detaljrika timmerbyggnader i 1700-1800talsmiljö. 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.
Vi har även en aktivitetsdag under sommaren,
läs mer på sidan 13.

• Guidade visningar vid Jotli
Torsdag kl. 15 under tiden 14/6-27/9.
Samling vid parkeringen belägen i byn
Storsätern, nära Storsätra Fjällhotell.
Pris: 100 kr/person, medlemmar samt
barn 0-15 år gratis. Extravisningar på beställning,
tel. 0253-233 25 Elvin Persson.
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4. GUTULISETERN, NORGE
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.
5. OLÅNS VINDSKYDD & OSKARSSTUGAN
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.
6. LIVALLEN
Mitt i fjällvärlden långt från mänsklig bebyggelse
och vägar, finns en fäbodvall med en omtalad
naturskönhet. Här finns möjlighet att bo för er
som vill komma bort från vardagens stress och
uppleva tystnad och rofylldhet.
Kontakta Renbiten för mer information,
tel. 0253-233 30, 070-577 93 76.
7. GRÖVELSJÖN SOMMARVISTE
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 bostads-kåtor 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.
8. NASJONALPARKSENTER I ELGÅ
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. Öppet: 25/6-20/8 alla dagar
kl. 10-16.30, 26/8-3/9 lör, sön kl. 10-16.30.

9. LINNÉ GICK HÄR 1734
Från Grövelsjöns sydstrand kan du vandra i
Linnés fotspår. Linnéstigen ringlar sig upp för
Salsfjällets sluttning och fortsätter in i Norge.
Linné och hans sällskap gick ända till Röros.
10. NEDRE/ÖVRE FALLET, STORSÄTERN
Det vackra vattenfallet ligger vid södra infarten
till byn. Här intill finns en rastplats.
Övre fallet ligger bakom klockstapeln i Storsätern.
11. FLOÅSEN GAMMELSÅG
I Floåsen, de gamla sågarnas by, finns Sveriges
ålderdomligaste vattendrivna ramsåg från 1856
(byggåret finns inskuret i en av stockarna) som
restaurerats och somfortfarande 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 s k Solo-sågar, kända över hela världen,
och framtagen av uppfinnaren Jöns Olsson från
Floåsen. Varje år arrangeras Gammelsågens dag
som i år är den 24 juni. Läs mer på sidan 13.
12. VALDAGSBYGGET
En gammal fäbod med trevlig raststuga.
Ca 500 m före Norge-gränsen, mot Elgå, finns
P-plats. Följ därifrån markerad led genom vacker
fjällbjörkskog. I området finns gott om urgamla
torrakor. Ta med dig en god matsäck och fika i
raststugan eller ute vid husen.
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.
13. SILVERFALLET
Ett litet vattenfall som ligger strax vid Olåns vindskydd, ca 3 km västerut med start intill Sjöstugan.

14. MINNEN FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET
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.
ÖVRIGA UTFLYKTSMÅL...
• Röros den norska bergsstaden med gammal
välbevarad bymiljö, med anor från 1600-talet.
Röros är med på UNESCOs världsarvslista.
Från Grövelsjön till Röros är det 160 km.
• 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.
Granen ”Old Tjikko”, med rotsystem ända upp till
ca 9500 års ålder, har hittats på Fulufjället och är
världens nu äldsta levande trädindivid.
• Storvätteshågna, 1204 m.ö.h. är Svealands
högsta fjäll. En tur upp på Långfjället bjuder på
fina vyer över Grövelsjödalen och de norska fjällen
i väster.
• Lomviksgården, vid Flötningsjön nära Svensk/
Norska gränsen i Norra Dalarna är K-märkt och
arrenderas av Dalarna Femund Forkörarförening.
Gården drivs på gammalt vis som ett levande
museum med häst och gamla redskap. Sommaröppet i juli fre-sön, övrig tid endast förbeställning.
Skyltat från Rv 70 mellan Drevsjö och Idre.
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FJÄLLKYRKOVERKSAMHET
15. STORSÄTERNS KAPELL
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 kapellet och delar sin musik
med oss, någon kväll kan det bli allsång istället.
Kvällen innehåller också en aftonbön.
Programmet kommer på hemsidan.
www.idresarnaforsamling.se
Tisdagar kl 20.00 vecka 26-31, 36-39.
• 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!
Torsdagar kl. 20.00 vecka 26-40.
FULUFJÄLLET, SÄRNA
• Friluftsgudstjänst på Naturum Fulufjället
Naturum och församlingen bjuder på kyrkfika,
Torsdagar kl. 14.00 21/6, 5/7, 16/8, 13/9.
• Vandringsgudstjänst på Fulufjället
Lördag 21/7. Heldag från förmiddagen.
Se annonsering i Fjällposten och hemsidan.
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GRÄNJESÅSVALLEN
• Friluftsgudstjänst på Gränjesåsvallen
I Grängesåsvallen vid Städjans fot ligger
församlingens fäbod. Inomhus vid regn.
Söndagar kl. 15 v. 25-35.
Församlingen bjuder på eldkokt kyrkkaffe med
liten kaka i störröset (eldpallkojan). För den som
vill: Gemensam vandring från Fjällkapellet
Idre Fjäll kl. 14. Återvandring på egen hand.
Fjällpräst tel. 0253-59 61 54
Fjällkantor tel. 0253-59 61 57
Fjälldiakon tel. 0253-59 61 64
www.idresarnaforsamling.se
BRÖLLOP
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.
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BESÖKSMÅL/UTFLYKTER I GRÖVELSJÖFJÄLLEN
1
2
3
4
5
6
7
8

Grövelsjön Alpacka
M/S Sylöra & M/S Femunden ll
Jotli
Gutulisetern, Norge
Olåns vindskydd & Oskarsstugan
Livallen
Grövelsjöns sommarviste
Nasjonalparksenter i Elgå

9
10
11
12
13
14
15

Linné gick här 1734
Nedre/Övre fallet i Storsätern
Floåsens gammelsåg
Valdalsbygget
Silverfallet
Minnen från andra världskriget
Storsäterns kapell

Besök våra ”minituristbyråer” och få fler tips på sevärdheter och besöksmål i området, se vilka på sidan 15.
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Restaurang och Café
- En matupplevelse för alla sinnen -

Femund Fjellstue, Elgå, Norge
Tel: 0047-951 759 89. 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. 3/7-29/9
Gårdscafé med hembakat fikabröd och våfflor.
• Tisdag-lördag kl. 14-17
• Enklare maträtter serveras kl. 17-20, Behöver förbokas dagen innan.

Renbiten, Storsätern

Tel: 0253-233 30.
I vårt café serverar vi dagligen hembakat och
samiskt kaffe. Vi erbjuder även catering.
• Måndag-fredag kl. 10-18
• Lördag-söndag kl. 10-14
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Lövåsgårdens Fjällhotell

Tel: 0253-290 29. 28/6–7/10.
Vår restaurang har en hänförande utsikt över
myrar och norska fjäll - med den magnifika
”Dronningen”, Rendalsølen, i blickfånget.
Alla dagar i veckan så erbjuder vi följande:
• Frukost kl. 8-9.30
Börja dagen med en rejäl frukost innan ni beger
er ut på fjället. Här finns även möjlighet att packa
sig en lunchlåda från frukostbordet!
• Fika/våfflor kl. 12-15
Här finns möjlighet att få sig en god smörgås,
fikabröd eller varför inte en frasig våffla med sylt
och vispgrädde!
• Middag kl. 18.30
Vi serverar vår uppskattade tre-rätters middag.
Barnmeny finns. Vi jobbar företrädesvis med
lokala råvaror kombinerat med ett trevligt utbud
av goda viner, för de som önskar. Efter middagen
så finns möjlighet att koppla av en stund framför
brasan nere i vår gillestuga, eller varför inte på
vår altan om vädret tillåter.
Boka bord senast samma dag kl. 13.00.

Sjöstugan

Tel: 0253-230 45.
Café med vacker utsikt över Grövelsjön. Här
serveras kaffe, bullar, kakor, smörgåsar mm.
Öppet från 1 juli.

STF Grövelsjön Fjällstation

Tel: 0253-59 68 80.
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.
• Frukostbuffé kl. 8.00-9.30
• Café iDyllen kl. 12-17
Här serveras varm och kall dryck,
nygräddade våfflor och hembakat kaffebröd.
• Dagens lunch kl. 12-14
• After Fjäll kl. 16-17
• Kvällens middag från kl. 18.
Förbokas senast kl. 12 samma dag.

Storsätra Fjällhotell

Tel: 0253-231 50. Öppet: 29/6–7/10.
På Storsätra Fjällhotell, Grövelsjöfjällens 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.
• Trerätters Värdshusmiddag kl. 18.
Middag bokas senast kl. 12.00 samma dag.

Spa & Relax
Avsluta dagen med ett varmt utomhusbad
eller tillåt dig en stunds avkoppling med t.ex.
skön massage eller inpackning efter en dag
på fjället.
LÖVÅSGÅRDENS FJÄLLHOTELL
Privathyra av hela relaxen med badtunna ute på
träddäcket samt dam/herrbastu. Kl. 19.30-21.00.
Bokas på tel. 0253-290 29 alt.
bokning@lovasgarden.se.
Fullständiga rättigheter.
STF GRÖVELSJÖN FJÄLLSTATION
Klassisk massage och behandlingar under vissa
perioder i sommaren. Kontakta stationen för mer
information tel: 0253-59 68 80.
STORSÄTRA FJÄLLHOTELL
Privathyra alla dagar 18-21. Bastu, badtunna
under öppen himmel vid Grövlans strand med
40°C vattentemperatur, modernt reningsverk
samt relaxavdelning med öppen spis.
Fullständiga rättigheter.
Bokning, tel: 0253-231 50.

Konferens
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.
Kontakta våra boendeanläggningar för mer
information om prisvärda paket och erbjudanden.
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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.
Öppet året runt.
Daniels Fjällstugor
Tel: 0253-59 68 80.
www.danielsfjallstugor.se
Grövelsjöns högst belägna stugby.
7 timmerstugor, 4-8 bäddar nära
STF Grövelsjön Fjällstation.
Femund Fjellstue, Elgå, Norge
Tel: 0047-951 759 89.
www.femundfjellstue.no
Rum och stugor, camping.
Bokning av grupper med boende
och mat efter överrenskommelse.
Fjällbua
Tel: 0253-230 10. www.fjallbua.se
Lägenhet för självhushåll, upp till
8 personer.
Grövelsjön Booking
Tel: 0253-291 29, 070-972 91 29.
www.grovelsjonbooking.se
info@grovelsjonbooking.se
Stugförmedling av privata stugor
med upp till 14 bäddar i Lövåsen,
Björnliden, Sågbäcken,
Västsätern och Huskläppen.
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Grövelsjögården
Tel: 0253-231 00.
www.grovelsjogarden.se
Stugor med 2-18 bäddar.

Småbruket Västerbäcken
Tel: 0253-233 00.
www.grovelsjon.nu
Stugor och stugförmedling.

Grövelfjäll
Tel: 0253-230 00.
www.grovelfjall.se
Husvagnscamping och
ställplatser för husbil.
Se hemsidan för priser.

STF Grövelsjön Fjällstation
Tel: 0253-596 880.
www.svenskaturistforeningen.se/
grovelsjon
Hotell, rum, stugor, husvagnscamping, även rum med
självhushållsmöjligheter.

Lövåsgårdens Fjällhotell
Tel: 0253-290 29.
www.lovasgarden.se
Hotell, beläget 804 m.ö.h. vid
trädgränsen med bedårande
utsikt över fjäll & myr.
Boende i enkel-, dubbel- och
flerbäddsrum med helpension.
Självhushåll med dusch, toalett
samt kökspentry.

Storsätra Fjällhotell
Tel: 0253-231 50.
www.storsatra.se
Fyrstjärnigt fullservicehotell
med boende i enkel-, dubbeloch familjerum.
Utsedd till årets Private Luxury
Hotel of the Year 2018 Luxury
Travel Guide!

Renbiten, Storsätern
Tel: 0253-233 30 eller
070-577 93 76. www.renbiten.se
Lägenhet med 12 bäddar.
Kåtor. Stugor vid Livallens fäbod.
Renvaktarbostäder på fjället.

Valdalsbygget
Tel: 0761-18 37 19.
www.valdalsbygget.se
Enkel boende i fäbodmiljö.
Rum med två bäddar som värms
med kamin.

Sjöstugan
Tel: 0253-230 45. www.sjostugan.se
Rum och stugor för självhushåll.
Camping för husvagn och husbil.
Fullt utrustad med el, latrin,
dusch, bastu, diskmaskin och kök.

Valdalen Gård, Norge
Tel: + 47 624 595 47, + 47 930 524 60.
+ 47 992 931 25. www.valdalen.no
Stugor och pensionat (mat
förbokas).

Evenemang i Grövelsjöfjällen
I Grövelsjön arrangeras under året många roliga och spännande evenemang.
Se anläggningarnas egna hemsidor eller grovelsjon.com för mer information.
MIDSOMMARFIRANDE
på STF Grövelsjön Fjällstation
Midsommarafton
Kl. 12-14 Midsommarlunch
Kl. 14.30 Samling för resande av
midsommarstång. Dans och lekar till musik,
därefter kaffe och tårta.
Kl. 19.00 Midsommarbuffé ( förbokas).
GAMMELSÅGENS DAG
24 juni kl. 14-16.
Servering av bl a Jönnbrö, bygdens delikatess.
Grillad korv, kafe kokt över öppen eld mm.
Tipspromenad med Elvins kända frågor.
Underhållning.
LÖVÅSLOPPET
10 juli, start kl. 10.
6,5 km löpartävling för hela familjen.
För mer info besök sportklubbens facebook-sida.
AKTIVITETER PÅ FEMUND FJELLSTUE
FEMUNDFESTIVALEN 25-29 juli i Elgå.
Torsdag 26 juli: Efter sikmässan kl. 18.00 serveras
sik och römgröt på Femund Fjellstue ca kl. 20.00,
bordsbeställning: 0047-951 759 89.
DRAGSPELSTRÄFF 17-19 augusti.
Alla som önskar att spela får spela.
Anmälan: 0047-951 759 89.
VILTAFTON lördag 1 september kl. 19.00.
Årets matfest med rätter från naturens skafferi.
Info.: 0047-951 759 89.

GRÖVELDALENS BYAFESTIVAL 27 juli
Kl. 11-16 Jotlidagen i Storsätern
Se och upplev Fjällbondegården. Bildvisning från
vårt tidigare fotoprojekt med berättelser kring
dåtidens fjällfolk. Kom gärna och bidra med dina
berättelser. Musikunderhållning och fika med
hembakat. Guidade visningar av området.
Kl. 12-21 Matfest i Renbitens partytält
Förboka gärna på tel. 0253-233 30.
Kl. 21-01 Dans på Storsäterns utedansbana
Westlights, ett dansband från Älvdalen.
Välkommen till en trevlig kväll på dansbanan
som för övrigt ligger under tak.
Servering av varm korv och kaffe.
GRÖVELSJÖORIENTERINGEN
2-5 augusti, Nybo och Lövåsen
Mer info på eventor.orientering.se/events

Foto: Sven Lundbäck

Läs mer om sommarens
evenemang på grovelsjon.com
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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.

STF Grövelsjön Fjällstation
Butik med friluftsutrustning,
livsmedel, souvenirer och slöjd,
tidningar, kartor mm.
Alla dagar kl. 8.30-19.30,
10/6-24/9.
Tel: 0253-59 68 80.
APOTEKOMBUD

BENSIN
Gulf, Idre
Tel: 0253-201 12.
BILBÄRGNING
Assistancekåren
Tel: 0253-104 60.

Grövelsjön Alpacka

Gårdscafé och butik med
försäljning från alpacka som
vantar, mössor och strumpor
och garn.
Tis-lör kl. 14-17 (3/7-29/9).
Tel. 070-680 53 25.

Fjällbua, Storsätern
Mån-Fre kl. 10-18,
lör kl. 10-17, sön kl. 12-17.
Tel: 0253-230 10.

Falck Räddningskår
Tel: 020-38 38 38.

BAGERI

AVIS, Gulf Idre
Tel: 0253-201 12.

Grövelsjön Booking
Hemgjord sylt, ved, hantverk
mm. Linne för uthyrning.
Loppishörna.
Ni hittar oss på vägen mot
Lövåsen.
Tel: 0253-291 29, 070-972 91 29

Grövelsjön Fjällbageri
Bakar och säljer surdegsbröd
och bullar bakad på ekologiska
råvaror.
Ons-lör kl. 08-14, efter kl. 14
självbetjäning (22/6-6/10)
För information och pizzakvällar
@grovelsjonfjallbageri
Tel: 073-583 80 50,
info@grovelsjonfjallbageri.se

Grövelsjögården
Minilivs. Försäljning av fiskekort.
Alla dagar kl. 8.30-10.30,
15-19. Tel: 0253-231 00.
Renbiten, Storsätern
Exklusiv samisk konst och slöjd
och egenproducerat renkött, vilt,
horn och vackra 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.
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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.

BILUTHYRNING

Hyrbilen, Särna
Tel: 0253-104 43.
BILVERKSTAD
Gulf, Idre
Tel: 0253-201 12.
Idre Fordonsservice
Tel: 073-021 19 91,
073-061 61 91.
FJÄLLRÄDDNING
Fjällräddning leds av Polisen.
Vid nödsituationer som kräver
omedelbar hjälp ring 112.
I icke brådskande fall ring 114 14.
HANTVERK & KONSTNÄRER
Boken Grövelsjöfjällen
”Gränslösa fjäll” finns att köpa på
serviceställen och anläggningar i
området.

Britts Konsthantverk,
Björnliden
Smycken, tavlor och konstverk.
Britt Rehnborg.
Tel: 0253-290 17.
Renbiten
Säljer genuin sameslöjd och
lokalt hantverk.
Tel: 0253-233 30 eller
070-577 93 76.
Turid Valdal
Textilt hantverk, quilt, band mm.
Tel: + 47 624 595 47,
+ 47 930 524 60, + 47 992 931 25.
www.valdalen.no

SPORTBUTIK & UTHYRNING

TANDVÅRD

Fjällbua, Storsätern
Produkter för friluftsliv och
fjällsport.
Mån-Fre kl. 10-18, lör kl. 10-17,
sön kl. 12-17.
Tel: 0253-230 10.

Folktandvården Idre
Tel: 0253-49 87 50.

TURISTINFORMATION
STF Grövelsjön Fjällstation
Uthyrning av fjällutrustning samt
butik med försäljning av proviant,
kläder och fjällutrustning.
Alla dagar kl. 8.30-19.30,
10/6-24/9.
Tel: 0253-59 68 80.

Grövelsjön Booking
Tel: 0253-291 29, 070-972 91 29.
info@grovelsjonbooking.se

Välkommen in till våra
”mini-turistbyråer”. 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, Fjällbua, Storsätra
Fjällhotell, Femund Fjellstue,
Renbiten, och STF Grövelsjön
Fjällstation. www.grovelsjon.com

SYSTEMBOLAG

VETERINÄR

Idre. Tel: 0253-201 22
Ombud Fjällbua, Storsätern
Tel: 0253-230 10.

Distriktsveterinär, Drevsjö,
Norge Tel: +47 6245 9159.

STUGTILLSYN
POLIS
Tel: 114 14 (dygnet runt)

Folktandvården Särna
Tel: 0253-49 87 40.

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.

Distriktsveterinärerna
Mora Tel: 0250-179 00.

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? Föreningen producerar skidspårs- och vandringskarta samt informationsfoldrar, sköter
information på skidspar.se, samordnar och bedriver spårkörning och övrigt arbete med det 100 km långa
skidsystemet i området. Föreningen underhåller och reparerar fortlöpande vandringsleder, broar och
skyltning mm i spårsystemet.
FÖR MER INFORMATION: Besök gärna vår hemsida grovelsjon.com eller
skicka e-post till info@grovelsjon.com
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Upplev Grövelsjöfjällen i vinter!
I Grövelsjöfjällens natursköna fjällmiljö öppnar sig många
valmöjligheter för en fulländad vintersemester.
Den alpina skidanläggningen Grövelfjäll 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.

Sommarguiden är producerad av Fjällposten, Idre i samarbeta med GTF. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel
och ändringar i programmet.

www.grovelsjon.com

