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SOMMARFJÄLL –

På två hjul
Att cykla i fjällmiljö innebär att du cyklar på vägar,
skogsbilvägar och grusvägar med fjällen som fond.
Vi lever och verkar i renbetesland vilket innebär att
cykel på kalfjällets stigar inte är önskvärt. Men för dig
som vill ta dig långt, har en bra cykel och dessutom är
beredd att svettas så finns flera fina alternativ.
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A
4 HOSJÖBOTTENVÄGEN
En fin cykeltur för dig som vill få en riktig
fjällkänsla är att cykla längs grusvägen från
Höglekardalen till Hosjöbotten. Turen är 12
km från bommen, enkel väg och går stadigt
uppför. Den är lättcyklad för den som har
flåset i behåll. Du börjar i skogsmiljö och rör
dig sakteliga upp mot kalfjället. Efter bara
några hundra meter kan du ta en avstickare
till fots för att titta på Storfallet (se sidan 9).
Eftersom du rör dig i renbetesland är det
extra viktigt att du inte avviker från leden.
Håll dig på grusvägen med din cykel, avvik
till fots för att fika eller plocka bär och framförallt, njut av omgivningen och utsikten.
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Cykeluthyrning finns vid
Höglekardalens Semesterby

B

B ÖRETJÄRNSRUNDAN
En runda på ungefär tolv kilometer, där du
kan ansluta genom att cykla från Bydalen eller Gräftåvallen. Rundan är en blandning av
grusväg och skogsbilvägar och förutom fina
skogsområden passerar du också den lilla
bebyggelsen Fjällsågen samt Öretjärn.
Vid Öretjärn är det värt att stanna för en
fika. Eller varför inte prova fiskelyckan efter
gädda. (fiskekort krävs). Om vädret tillåter
passa på att ta ett dopp i någon av tjärnarna
du passerar.

C
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C DÖRRSÅRUNDAN
För den som vintertid åkt längdskidor
runt Dörrsårundan i Gräftåvallen kommer
nu motsvarigheten på sommaren. Det är
samma sträckning och färdriktning som
vintertid där starten sker i Storgräftån, på
andra sidan ån. Följ leden och markeringarna. Efter två kilometer kan man göra en
liten avstickare till höger mot Dörrsåbodtjärn, följ en snitslad stig endast 100 meter
fram till tjärnen, stanna till och njut över
den fantastisk vyn mot fjällen. Gå tillbaka
samma stig och fortsätt leden som går
genom fäbodvallen Dörrsåbodarna vid fyra
km. Efter ytterligare 1,5 km finns ett vindskydd på klipphällen vid Dörssån, en fin
plats för eget fika. Här jobbas för fullt med
att färdigställa cykelleden och helt färdig
beräknas den bli under sommaren 2022.

