
 

 

Löpning i Grövelsjöfjällen 

 

Upptäck Grövelsjöfjällen med löparskor på fötterna! 

I häftet presenteras 10 löpturer av varierande längd 

och svårighetsgrad. 
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Beskrivningarna 

Varje beskrivning innehåller en karta för att visa hur löpturen är tänkt. Höjdkurvan som visas är tänkt 

som en förhandsinfo om var det kan bli mer eller mindre ansträngande vilket gör det möjligt att planera 

klädsel, tempo och eventuella pauser. 

Häftet  

Häftet är tänkt som en löpguide men fungerar alldeles utmärkt som förslag på vandringsturer.  

Turerna är framtagna utifrån författarnas egna löpturer på fjället där upplevelse är lika viktigt som 

själva löpturen. 

Vi är tacksamma för synpunkter på föreslagna löpturer. Ange då även din egen nivå dvs om du är 

orienterare, långdistanslöpare eller motionär och ovan vid terräng etc. Det blir då lättare att i framtiden 

göra beskrivningar där var och en hittar bästa rutt utifrån sin förmåga. 

Orientering 

De flesta av föreslagna löpturer avviker delvis eller helt från markerade leder och stora stigar. Karta 

och kompass rekommenderas och gör det även möjligt att förlänga eller korta av vissa turer. Tänk på 

att underlaget kan variera utan att det syns på kartan.  

Gör en egen bedömning av din orienteringsförmåga och väg in det i vilken tur du tar. 

Tempo 

Ta det lugnt första gången du genomför en rutt. Beroende på kondition samt vana av att springa i 

terräng kan det vara lämpligt att gå vissa sträckor. 

Se gärna de längre turerna som en utflykt där en stillasittande paus planeras in i rutten. 

Ha alltid med dig:   

 Karta och kompass för orientering   

 Förstahjälpen med en elastisk binda för stukningar. 

 Telefon  

 Mat (längre turer) 

 Förstärkningsplagg (längre turer)  

 Regnkläder (längre turer) 

 

Innehåll 

1.     Grövelfjäll 4 km 

2.     Dyllen 4 km 

3.           Valdalsbygget-Gammeldalen 6 km 

4.           Grövelfjäll runt 7,7 km 

5.     Blåkläppen runt 8 km 

6.      Jakobshöjden runt 10 km 

7.       Fosksjökläppen 12 km 

8.        Valdalsfjället – Fjällstationen 14 km 

9.         Salsfjället 14,5  km  

10.         Långfjället runt 25 km 



 

 

 

 

 

1. Grövelfjäll 

 

Om turen:  Kortare tur som går att kombinera med 

intervallträning i slalombacken. 

 

Färdväg:  

1. Följ vinterled längs kraftledningoch vik av på stig med 

skyltning mot Grövelfjäll. 

2. Följ någon av slalombackarna till toppen 

3. Följ fyrhjulingsspår från rengärde tillbaka till grusväg som 

leder tillbaka till startpunkt.     

 

Längd:   ca: 4,5 km  

Terräng:          stigar och fyrhjulingsspår 

Total stigning:     150 m 

Karta:           W51 

 

”© Lantmäteriet Medgivande R12765_130001” 



 

 

 

 

2. Dyllen   

Om turen:  Kortare tur som är lättsprungen med få 

höjdmeter och lättsprunget underlag. Vill man 

förlänga rundan så ä det fint att springa runt 

uppe på höjden Dyllen innan man ansluter till 

rutten igen. 

Färdväg:  

1. Stig, hjulspår som börgar bakom informationstavla 

2. Ta väster på leden. 

3. Gör en avstickare upp på Dyllen. Följ sedan dåligt            

    markerad stig norrut till vägen. 

Längd:   ca: 4 km  

Terräng:          Stig,markerad led och väg. 

Total stigning:     100 m 

Karta:           W51 
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Detta är en runda med väldigt små höjdskillnader 

 

 

 

3. Valdalsbygget-

Gammeldalen   

Om turen:  Kortare tur som är lättsprungen  med få 

höjdmeter och snällt underlag med undantag 

för kortare sträcka mellan Valdalsbygget och 

Gammeldalen där det är lite stenigare. 

  Löpturen går att kombinera med Dyllenturen 

för att få en längre sträcka. 

Färdväg:  

1. Stig, hjulspår som börjar bakom informationstavla 

vid parkering. (ej markerade leden) 

2. Ta höger vid markerad led. Följ led,/stig förbi 

Valdalsbygget mot Gammeldalen. 

3. När du passerat genom Gammeldalen håller du 

höger upp på en ås. 

4. Följ asfalten tillbaka till parkering. 

 

Längd:   ca: 6 km  

Terräng:          Stig,markerad led och väg. 

Total stigning:     60 m 

Karta:           W51 
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4. Grövelfjäll runt  

Om turen:  En löptur som ger både skog s- och 

fjällöpning. 

 Undvik turen om det pågår arbete vid 

renhägnen 

Färdväg:  

1. Följ Nordfjäll-Jopersbubbens väg till fyrhjulingsspår 

2. Håll ovanför renstängsel 

3. Följ Vinterled ner genom renstängsel. 

4. Följ markerad sommarled till Grövelfjälls värdshus. 

5. Leden fortsätter bakom värdshuset tillbaka till       

kraftledning som följs tillbaka till utgångspunkt. 

Längd:   ca: 7,7 km  

Terräng:         Grusväg, stigar och fyrhjulingsspår 

Total stigning:     200 m 

Karta:           W51 
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5. Blåkläppen runt   

 

Om turen:  Kortare tur där du med fördel värmer upp med 

gång tills grusvägen slutar. Det är ont om 

vatten längs denna runda så om du beräknar 

vara ute mer än 1 timme bör du ta med dig 

lite. 

Färdväg:  

1. Följ grusväg (Nordfjällvägen) 

2. Följ fyrhjulingsspår sedan stig förbi rengärde. 

3. Vänta med att ta höjd till du passerat Blåkläppstoppen. 

4. Från toppen håller du norrut mot leden som du sedan 

följer ner till Parkering och avslutande grusväg.  

Längd:   ca: 8 km  

Terräng:          Grusväg, stigar och fjällhed 

Total stigning:     250 m 

Karta:           W51 
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6. Jakobshöjden runt   

 

Om turen:  En tur som bitvis är teniskt krävande med 

stenigare partier. Man kan med fördel värma upp 

med gång till punkt 2. Det är fin utsikt över 

Grövelsjön och lättsprunget från punkt 3. 

Färdväg:  

1. Följ naturstigen motsols. 

2. Följ någon av stigarna längs bäckravinen 

3. När du passerat den steniga passagen håll en bit norrut                                     

    gira sedan åt sydost för anslutning till stig/led 

4. Följ fyrhjulingsspår där det skiljer sig från sommarleden. 

    Spring på fyrhjulingsspåret till leden från 

    Fosksjöarna/Storvätteshågna ansluter. Följ leden hem.                     

Längd:   ca: 10 km  

Terräng:          Grusväg, stigar och fjällhed 

Total stigning:     350 m 

Karta:           W51 
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7. Fosksjökläppen 

 

Om turen 

 En fin runda som mestadels går på lättsprungen och 

slät fjällhed. Vatten finns vid Foskbäcken som 

passeras 2 gånger. Vacker utsikt från 

Fosksjökläppen. 

Färdväg  

1: Från fjällstationen spring in på grusvägen      

Nordfjellvägen och följ den upp till sommarled mot 

Storvätteshågna. 

2:Vid ledens högsta punkt viker du av mot 

Fosksjökläppens topp och fortsätter ner på södra 

sidan. 

3:Håll ut från Blåkläppen och runda ner till renstig. 

När du kommer ner till stigen följer du denna förbi 

rengärdet sedan längs fyrhjulingsspår till grusväg och 

hem igen.  

Längd: ca 12 km 

Terräng: Grusväg, vandringsled och fjällhed  

Stigning: ca 400m 

Karta: w 51 
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8. Valdalsfjället –Grövelsjön 

Om turen:  Turen, som startar på norska sidan, bjuder på närkontakt med de fjäll som 

syns på avstånd från matsalen på fjällstationen. Rejäl stigning i början men 

sedan svagt utför i fem kilometer. Mestadels mjuka, torra fjällhedar. Bäckar 

med dricksvatten finns längs vägen. 

Färdväg:  

1. Följ stigen på höger sida av bäcken. 
2. Lämna stigen, gå oledat ned till gränsen med genomgången i renstängslet. 
3. Följ leden till Sjöstugan 
4. Leden fortsätter på andra sidan vändplan. Fortsätt på spängerna. 

Följ enbart orange markering på stenar och träd.  

Längd:   ca: 14 km  

Terräng:          stigar och fjällhed 

Total stigning:     400 m 

Karta:           W51 
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9. Salsfjället 

Om turen:    En lättorienterad runda som ger fin utsikt. 

 Linnéstigen är lättsprungen och ryggen nedför 

Salsfjellet består av mjuk dämpande ljung. 

 Vatten finns längs hela Linnéstigen. Om du 

börjar vid Sjöstugan är sträckan knappt tre km 

kortare. 

Färdväg: 

1. Följ asfaltsvägen eller sommarled genom  

skogen till Sjöstugan.   

2. Följ Linnéstigen till förgrening mot Valdalen. 

3. Följ Salsfjällets rygg till orangemarkerad 

genomgång i renstängsel. Ta sedan leden till sjön  

4. Passa på att göra en topptur. Brant stigning ca 

150höjdmeter. 

 Längd:   ca: 14.5 km  

Terräng:          Grusväg, asfalt, stigar och fjällhed 

Total stigning:     600 m 

Karta:           W51 
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10. Långfjället runt   

Om turen:  En lång tur på Långfjället mestadels utanför leder, 

som ger fin utsikt över Grövelsjön. Turen är 

mestadels lättsprungen. Bäckar med dricksvatten 

finns längs vägen. 

Färdväg:  

1. Följ naturstigen motsols. 

2. Följ någon av stigarna längs bäckravinen. 

3. Håll tillräckligt högt för att inte hamna i ravinerna. 

4. Svårlöpt parti från riksröset till leden Sylen/    

    Hävlingen. 

5. Följ fyrhjulingspåret fram till leden Storvätteshågna/ 

    Grövelsjön 

6. Några hundra meter stenig mark på leden fram till den 

    grusade delen av leden. 

7. Följ vägen från övre parkeringen tillbaka till stationen. 

Längd:   ca: 25 km  

Terräng:          stigar och fjällhed 

Total stigning:     600 m 

Karta:           W51 
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