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GRÖVELSJÖN - VANDRA MED GUIDE 

BÅTHUSBERGET 
 

Följ med vår guide till Norge och upplev Båthusbergets dramatiska 

branter och den milsvida utsikten. En tur med många "wow" där guiden 

berättar och visar er det bästa med Båthusberget och dess vackra 

omgivning.  

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Samling (tid/plats) 09:30 STF Grövelsjön Fjällstation 

Avslutning (tid/plats) Ca 16:30 STF Grövelsjön Fjällstation 

Deltagarantal (min/max) Min 3 Max 8 

Minimiålder Rekommenderad ålder från 14 år i målsmans sällskap 

För vem? För alla som gillar att vandra i fjällmiljö 

Erfarenhet Vandringen är ca 10 km lång med stora höjdskillnader 

vilket ställer krav på att du kan vandra obehondrat i 

varierad fjällterräng samt har fysik att vandra en 
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heldag längs stigar som går såväl brant uppför som 

utför.  

Övrigt Programmet kan komma att ändras p g a  

väderförhållanden eller annan oförutsägbar händelse 
Har inte minimiantal uppnåtts senast 14 dagar innan 

arrangemangets start kan arrangemanget komma att 

ställas in. Avbokning kan ske fram till 14 dagar innan 

ankomstdag, därefter sker ingen återbetalning. 

 

 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Transport Transport med minibuss till och från startplats 

Ledare/Guide Fjällguide 

 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

09:30 Samling och avfärd 

Vi samlas utanför STF Grövelsjön Fjällstation för en kort information och kontroll att 

alla har med utrustning och mat för dagen. 

 

Du erbjuds plats i vår minibuss men det går självklart bra att åka egen bil om man 

önskar det.  

 

Vandringen vid Båthusberget går över två toppar varav den andra heter 

Djupsjöberget. Miljön är variationsrik med fin fjällskog, vattendrag och kalfjäll. 

Området har ett rikt fågelliv och några växter som är svåra att finna på annat 

håll i Grövelsjöfjällen. Under vandringen gör vi en del kortare pauser där 

guiden berättar om området djur, natur och historia. En längre lunchpaus har 

vi någonstans nära toppen.  

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • Lån av vindsäck 

 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Bekväma kläder och skor/kängor för vandring i 

fjällterräng 

• Regnkläder jacka och byxa 

• Förstärkningsplagg att ta på vid rast såsom 

fodrad jack, varm tröja, handskar och möss 

• Solskyddsmedel 

• Myggmedel 

• Vattenflaska minst 1 liter 

• Matsäck för lunch, fika, snacks 
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Bra att ha • Vandringsstavar 

• Kamera, kikare 

• Solglasögon 

 

Hyra av utrustning Möjlighet finns att hyra utrustning på fjällstationen 

såsom vandringskängor, regnkläder, ryggsäck, 

vandringsstavar och termos. Förboka gärna via vår 

websida. www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon 

 

 

OM OMRÅDET 

 

STF Grövelsjöns fjällstation är belägen 816 meter över havet på sluttningen till 
Långfjället. Från restaurangens panoramafönster ser du ut över gränsfjällen mot 
Norge.  
  
Den säregna naturen har inneburit att flera naturreservat och nationalparker bildats 
både på norska och svenska sidan om gränsen. 

 

 

 

  

http://www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
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HITTA HIT 

 

Buss 

Dalatrafik 

Grövelsjön har dagliga bussförbindelser med Mora (ca 3,5 tim) genom linje 104 och 

396. Se Dalatrafikens websida för aktuell tidtabell.  https://www.dalatrafik.se 

 

Masexpressen 

Direktförbindelse med buss mellan Stockholm och Grövelsjön 

Se Masexpressens websida för aktuell tidtabell https://www.mohlinsexpressbuss.se/ 

  

Tåg  

Boka Res Plus via www.sj.se Sök din resa hela vägen från avreseort till 

slutdestination. Då får du alltid fram de avgångar som passar med olika färdsätt. Och 

du har också resegaranti, så att eventuell förseningar inte påverkar möjligheten att 

komma fram till destination. 

  

Alla medlemmar i STF har 10-15 % rabatt på tågresor med SJ. Logga in via STF:s 

hemsida med ditt medlemsnummer. 

 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss. 

 

Bokning: bokning@stfturist.se 

 

Bokning, telefon: 010 190 23 60 

 

Kontakt, anläggning:  
Epost: stfgrovelsjon@stfturist.se 
Telefon: 010-1902430 
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