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Här finns den populära Jämtlandstriangeln, en tur för såväl nybörjare som gamla fjällrä-

var, två av Sveriges mest populära topptursområden (Snasahögarna och Sylmassivet), 

samt fyra fjällstationer och sex fjällstugor med gedigna historier som sträcker sig ända 

tillbaka till fjällturismens början. 

I detta häftet kan du läsa mer om STF i Jämtlandsfjällen har att erbjuda, både i form av 

unikt boende samt aktiviteter och konferensmöjligheter vintertid. 

    

Välkommen!Välkommen!Välkommen!Välkommen!    



STORULVÅN FJÄLLSTATIONSTORULVÅN FJÄLLSTATIONSTORULVÅN FJÄLLSTATIONSTORULVÅN FJÄLLSTATION    

Efter att ha följt en slingrande väg, som sista milen går helt över kalfjället dyker Storulvån Fjällstation 

upp som en oas mitt i vildmarken. Storulvån, som har en stor restaurang, olika typer av boenden och 

ligger i en omgivning som lockar till allt från spännande toppturer, fina dagsturer på turskidor och re-

lax i vår bastu med fjällutsikt. Här finns också en skidlek där barnen älskar att leka och en klättervägg 

inomhus i natursten.  Storulvån är en av entréerna  för många vackra flerdagarsturer i Jämtlandsfjällen.  

Här ordnar vi stora och små konferenser, vintriga fjällbröllop, matarrangemang och aktiviteter för stora 

som små, nybörjare och fjällrävar.  

SYLARNA FJÄLLSTATIONSYLARNA FJÄLLSTATIONSYLARNA FJÄLLSTATIONSYLARNA FJÄLLSTATION    

16 km från närmsta väg, bredvid det mäktiga Sylmassivet ligger Sylarnas Fjällstation. Hit kan du ta dig 

på turskidor eller med bandvagn för att njuta av vyerna, bestiga Storsylens topp, prova den vedeldade 

bastun eller kanske göra toppturer i detta mecka av höga toppar och sluttningar som bjuder på såväl 

utmanande brantåkning som snällare glidaråk.  

Här kan vi erbjuda caterad middag för slutna sällskap, men också gemenskapen som blir när man 

samlas i vårt självhushållskök för att tillreda kvällens middag med ingredienserna nyss inhandlade i 

butiken. Varje morgon dukas en frukostbuffé upp och det finns även möjlighet att köpa till lunchpaket 

med ut på turen.  

Vill du krydda en dag på Sylarna kan vi varmt rekommendera att boka någon av våra guidade topptu-

rer! Då kommer du garanterat att bjudas på både spännande historia, information om massivet samti-

digt som du vet att du kommer att gå säkert upp och ner till toppen. 



BLÅHAMMAREN FJÄLLSTATIONBLÅHAMMAREN FJÄLLSTATIONBLÅHAMMAREN FJÄLLSTATIONBLÅHAMMAREN FJÄLLSTATION    

Detta är STF högst belägna fjällstation och med sitt läge 12 km från närmsta väg bjuder fjällstationen 

Blåhammaren på en bastuutsikt utan dess like, en populär middagssittning varje kväll och en historia 

fylld av mysterier och spänning.  

För att nå denna pärla får man skida 12 km över fjället och när du kommer fram känns vardagens 

stress och hets långt borta—här finns ro för själen och det är lätt att känna sig bortskämd när man sit-

ter i bastun och njuter i väntan på kvällens fantastiska trerättersmiddag. 

 

HELAGS FJÄLLSTATIONHELAGS FJÄLLSTATIONHELAGS FJÄLLSTATIONHELAGS FJÄLLSTATION    

På 1000 meters höjd över havet och vid foten av Sveriges högsta topp söder om polcirkeln ligger 

denna hemtrevliga fjällstation. Här finns det mycket spännande upptäcka så som Sveriges sydligaste 

glaciär och har du tur så kan du får se en fjällräv.   

Till Helags kommer du med bandvagn, skoter eller  skidor från Ljungdalen. Det är även mycket popu-

lärt att skida hit från någon av fjällstugorna eller fjällstationerna i Jämtlandsfjällen. Hur du än väljer att ta 

dig hit så brukar alltid bastun locka innan du sätter dig till bords för att avnjuta Helags välsmakande 

middag.  

Detta är lika mycket en plats för dig som vill stanna några dagar som för dig som kommer över dagen. 

Helagsmassivet bjuder på härlig skidåkning för den toppturssugne, vackra turer på platten och du kan 

även boka en guidad tur upp till Helagstoppen. 



UTHYRNING, GUIDADE TURER OCH ARRANGEMANG 

På Storulvån Fjällstation finns det en uthyrning som kan erbjuda dig allt från turskidspaket och lätt och 

modern topptursutrustning till vindsäckar, ryggsäckar, termosar, tält och varma fluffiga sovsäckar.  

Vill du lära dig något nytt, träffa andra likasinnade friluftsmänniskor eller finslipa dina fjällkunskaper har 

vi en mängd guidade turer och kurser att erbjuda dig över hela Jämtlandsfjällen! Varje säsong har vi ett 

späckat schema med återkommande favoriter såväl som nya arrangemang. 

Du har också möjlighet att hyra en egen guide och anordna aktiviteter för dig och dina vänner, konfe-

renser etc. Det kan vara allt ifrån vinterfjällkurser med bivackgrävning till toppturer och teambuilding-

aktiviteter.  

Möjligheterna är oändliga och vi hjälper dig gärna att forma ditt fjälläventyr! 

 

FJÄLLSTUGORNA I JÄMTLAND 

Fjällstugorna är små stugor där du minst anar att det ska finnas någon bebyggelse. De finns här för 

att knyta ihop våra vackra leder över fjället. Här lagar du mat på gasolspis, läser i stearinljusets sken 

och bär själv in vatten till disk och matlagning. Vi njuter av det enkla livet, långt från samhällets hets 

och stress.  

Vissa av stugorna har vedeldad bastu som ingår i boendet. Ta med dig en god bok, ett kortspel eller 

varför inte några yatzytärningar och umgås med dina turkamrater eller de andra gästerna i stugan.  

Här kan vi erbjuda unika arrangemang och boenden för grupper och konferenser såväl som privatper-

soner.  



INFORMATION OCH BOKNINGINFORMATION OCH BOKNINGINFORMATION OCH BOKNINGINFORMATION OCH BOKNING    

Om du har några frågor eller om du vill göra en bokning så kontakta Jämtlandsbokningen  

Tel:  0647-722 00 

Mail: jamtlandsbokning@stfturist.se 

Web: www.svenskaturistforeningen.se/jamtlandsfjallen 


