
FAMILJEFJÄLLVECKA FÖR BARN OCH UNGDOMAR 

MED DOWNS SYNDROM 
 
Hej och välkommen till en vecka för hela familjen i Grövelsjöfjällen! 
Det blir en vecka fylld med spännande aktiviteter, naturupplevelser, kunskaper och 
nya eller kanske gamla kompisar!  
 
Start: Dag 1 19.30 med Välkomstmöte i Norska rummet 
Avslut: Dag 7 efter frukost. 

Resa 
 

Det går att resa till STF Grövelsjön Fjällstation kollektivt med tåg till Mora och därifrån 
anslutande buss fram till fjällstationens entré. Läs mer på: 
www.sj.se och www.dalatrafik.se 
 

Om Grövelsjön 
 

Grövelsjön är både en ort och en sjö i nordligaste Dalarna vid gränsen till Norge.  
STF Grövelsjön Fjällstation ligger vid vägs ände nära trädgränsen. Fjällstationen är 
den sydligaste av STFs fjällstationer. 
 
STF Grövelsjön Fjällstation är en anläggning miljömärkt med Svanen, 
KRAVcertifierad restaurang och är bland de första arrangörerna som blev ekoturism 
certifierade med Naturens Bästa. Vi arbetar aktivt för att bli Sveriges miljövänligaste 
fjällanläggning. Därför letar vi ständigt efter förbättringar på miljöområdet. Vår 
målsättning är bland annat att våra gäster, nu och i framtiden, ska få uppleva 
oförstörd fjällnatur. Vår filosofi är en kombination av nytänkande och tradition inom 
natur- och kulturturism. 

 

 



 

Boendet på stationen   
 

Fjällstationen erbjuder flera olika typer av boende. Det finns några större rum med 
fyra bäddar samt wc/dusch. Några rum har fyra bäddar med handfat och wc/dusch i 
korridor eller i två stora bastuavdelningar. Några rum är små och mysiga med två 
bäddar, handfat och wc/dusch i korridor. 
 
En trappa ner i huset finns lekrum, sällskapsrum, konferensloka och pingisrum.  

Aktiviteterna 
 
Veckan leds av erfarna fjällguider som gör det möjlig för deltagarna att uppleva fjället 
på bästa möjliga sätt.  
 
Dagsturerna anpassas efter väder och därför kastar vi om i programmet när det 
behövs. Vi är ute alla dagar men kanske gör vi lite kortare turer om det regnar eller 
blåser. Vissa dagar finns det möjlighet att välja mellan en längre eller en kortare tur. 
Vi tar det alltid lugnt och anpassar takten till gruppen. Ibland går vi längs stigar och 
ibland i obanad fjällterräng. Aktiviteterna varieras så mycket det är möjligt.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vi samlas oftast kl. 10 utanför stationens entré. Vi är tillbaka vid 15-tiden. Det kan bli 
tidigare eller senare beroende på vilken tur/aktivitet man valt. Varje kväll träffas vi i 
Norska rummet (samlings-/konferensrum) för summering av dagen och information 
om nästa dags aktiviteter. Vissa dagar erbjuds det kvällsarrangemang som 
exempelvis föreläsning, musikstund, pyssel eller disco. 
 
Under en av veckans dagar kommer det att erbjudans en syskontur för alla som vill 
vara med.   

 

Mat & lunchpaket  
 
En del av fjällupplevelsen är god mat och vackra vyer! 
 
Frukost och middag äter vi i fjällstationens restaurang. Lunchpaket gör var och en i 
samband med frukosten. Lunchpaketet kan t ex bestå av smörgåsar, köttbullar och 
frukt samt kall eller varm dryck. Någon av dagarna lagar vi mat tillsammans över 
öppen eld och då behövs inget lunchpaket. Glöm inte att ta med termos till varm 
dryck och en låda kan vara bra till lunchpaketet. 

 

 
 
Det är mycket viktigt att du i samband med bokningen meddelar 
eventuella behov av specialkost!  

 

 
 



Natur och kulturupplevelser 
 
Grövelsjön är startpunkten för turer i ett vackert och spännande fjällområde. I den 
fjällnära skogen växer stora knotiga tallar som påminner om en trollskog. Långfjällets 
naturreservet som startar nästan utanför dörren och erbjuder vidsträckta fjällvyer och 
lågt böljande fjäll. Flera lämpliga toppar finns att bestiga, bland annat Svealands 
högsta punkt på Storvätteshågnas 1204 meter över havet. Långt norrut ligger 
Rogens Naturreservat och i öster Töfsingdalens nationalpark. 
 
I väster ligger Norge, endast ett par kilometer från fjällstationen. Ett renstängsel som 
ofta kan siktas från restaurangens fönster skiljer länderna åt. Här kan man stå i två 
länder samtidigt, eller varför inte hoppa mellan dem! I Femundsmarka nasjonalpark 
finns många höga toppar att bestiga för den som orkar. Man kan också besöka den 
stora sjön Femunden.  
 
Det lever många djur i skogen och på fjället. Har man tur kan man sikta såväl ren 
som järv, älg, hare och stora fåglar som fjällvråk.  
 
Terrängen i området runt fjällstationen är varierad, ibland är det stenigt, mjuk myr, fin 
stig och stig med lätt grus. Det finns två stigar som är tillrättalagda med grus och lätta 
att vandra på. Den ena av dessa stigar – Linnéstigen - går från Grövelsjöns södra 
ände mot norska gränsen och den andra går över Långfjället mot nordost. 
 

 
 
 

 
Vattnet i fjällbäckarna är drickbart och mycket friskt med god smak.  
 
Ibland kan det finnas mygg och knott men det är sällan ett problem. För alla 
eventualiteters skull kan det vara bra att ha myggmedel med i packningen, eller om 
man föredrar, ett litet myggnät att trä över huvudet. 
 
Några exempel på turer: 
 
Svarthammartjärn, ca 1,5 km enkel väg. Ganska stenigt och uppför på en stig som 
ringlar sig fram i björkskog. Detta är en medelsvår tur. Vacker rastplats på en höjd 
innan sjön.  
 



Digerbäcken, en omväxlande vacker tur. Kan göras med början på kalfjället eller 
med avslutning på kalfjället. Turen går genom myrmark, fjällbjörkskog (”trollskog”) 
och längs Digerbäcken. Ca 3 km tur och retur. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Båthusberget, En lång tur, ca 9 km. Det finns möjlighet att enbart gå fram till foten 
av berget. Väl uppe på berget är utsikten fantastisk. En medelsvår tur. Det är antalet 
kilometrar och den bitvis branta terrängen som gör turen något ansträngande. 
 

 
 
  
Orrknölen, är en lätt tur med måttlig stigning och mindre än en kilometer enkel väg. 
 
Blåkläppen, lättgånget direkt från fjällstationen. Börja vandra upp till 
sommarparkeringen. Totalt cirka 6 kilometer tur och retur.  
 
Jakobshöjden, vacker tur men den är något svårgången då det är stenigt. 6km tur 
och retur från stationen.  
 
Gamla lapplägret, 1,5 km enkel väg, stigen är bitvis stenig.  



 
Silverfallet, en längre tur med varierad terräng som är ca 10km från fjällstationen 
och tillbaka. 
 
Fjellguttusjøen, sjö med fin sandstrand och möjlighet till bad. 200 meter från 
bilparkering. 
 

 
 
 

Valdalsbygget är en gammal traditionell fäbod som används på sommaren. Cirka 2 
kilometer vandring från parkeringen.  

 

 

 
Trollstigen, Barnens favorit. En slinga på 1,25 kilometer som startar utanför entrén. 
Håll utkik efter trollen och efter Jätten Jakobs tappade saker!  



Väder 

Vädret i fjällen kan variera snabbt och en solig morgon kan snabbt bli en regnig 
eftermiddag. Detta innebär också att det kan vara kallt ena stunden och 
högsommarvärme nästa stund. Därför är det viktigt att alltid ha med sig regnställ, en 
varm tröja, mössa och vantar i packningen. 
 

Utrustning 

 

Utrustningen behöver inte vara komplicerad. Använd det ni har hemma! Underställ, 
regnställ, träningsoverall, mössa och vantar. Det är viktigt att ryggsäcken är bekväm 
och att skorna sitter bra. Gymnastikskor går ofta bra, men regnar det eller vi går över 
myr blir man blöt om fötterna. Därför är det bra att komplettera med ett par stövlar 
eller kängor. Nya skor kan ge skavsår och därför är det bra att ”gå in” sina skor innan 
ankomsten till Grövelsjön. Att tejpa fötterna kan vara bra som förebyggande eller att 
använda dubbla strumpor. Om skorna inte tillåter två par strumpor kan man använda 
ett par tunna nylonstrumpor för att minska friktionen mot huden. 
 
Det är praktiskt om kläderna är lätta att ta av och på för att reglera kroppsvärmen när 
vädret skiftar från regn till stekhet sol. Kläderna bör vara luftiga vid värme och varma 
vid kyla. 
 
Träna gärna hemma att gå i ojämn naturterräng! 
 
På fjällstationen finns en butik och en uthyrning där man kan komplettera sin 
utrustning. 
 
Här hittar du allt du kan hyra på fjällstationen! 
 
Mer tips finns i den bifogade Utrustningslistan längst bak i denna information! 
 
 

 
 
 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-grovelsjon-fjallstation/butik-uthyrning/


Information 

 
Vi vill passa på att informera om vår hemsida som du hittar på: 
www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon  
 
Här kan du bland annat hitta bilder, filmer, information om anläggningen och om 
detta arrangemang. 
 
Besök gärna vår Facebooksida för senaste uppdateringar: 
www.facebook.com/grovelsjon 
 
 
Med detta önskas du hjärtligt välkommen till STF Grövelsjön Fjällstation! 
 
Fjällhälsningar, 
Fjällguiderna på STF Grövelsjön Fjällstation 
 
Telefon: 0253 – 59 68 80 
E-post: grovelsjon@stfturist.se

http://www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
http://www.facebook.com/grovelsjon
mailto:grovelsjon@stfturist.se


UTRUSTNINGSTIPS 

Detta är ett förslag på utrustning för dagsturer på fjället 

sommar. 

Grundklädsel 

Finns 

att 

köpa 

Finns 

att 

hyra 

Strumpor och sockor av ull X  

Underkläder av ull/syntet X  

Underställ av ull/syntet X  

Tröja/skjorta som torkar lätt X  

Vandringsbyxor  X  

Kängor eller stövlar + lättare skor för 

aktiviteter i närområdet 

X X 
(vuxen) 

 

Förstärkningsplagg, i ryggsäcken (eller på dig beroende på 

väder) 

Vindtät jacka X  

Varm tröja X  

Regnjacka/byxor X X 
(vuxen) 

Mössa X  

Ett par handskar/vantar som torkar lätt X  

Halsduk/Buff X  

 

Bära   

Ryggsäck för 40 – 50 liter (mindre för barn) X X 

Barnbärstol till de små barnen att åka med i  X 

   

Orientera   

Fjällkarta  X  

Kompass X X 

 

Äta 

Mugg/kåsa X  

Vattenflaska X  

Termos ca 1L  X X 

Plastlåda för lunchpaket X  

Bestick ex Spork  X  

 

Övrigt 

Första förband och skavsårsplåster  X  

Liggunderlag  X X 

Vandringsstavar  X X 

Solglasögon X  

Solskyddsmedel X  

Myggmedel X  

Kamera    

Sovsäck för den som vill sova i tält en natt X X 

 

I lekens värld är det lätt att plurra i bäcken, snubbla på spången eller trilla på gruset. 

En extra uppsättning kläder rekommenderas.  

Torkrum finns på stationen.  


