
 

  

□ Lillfjället vid 

Långå 

En fantastisk 

skoterutflykt till Lillfjället 

 

□ Sododalen  
Ta snöskor till hjärtat av 

Sonfjället 

 

 
□ Skidspåret på 

golfbanan 

Längdåkning mitt i byn 

 

□ Skärsjön 
Vinterpärlan med kikmete! 

 

 

 

□ Nysäterns 

Fjällgård 
Cafe, restaurang och 

fjällpub! 

 

□ Fjällorren 

Avnjut en god måltid uppe på 

Särvfjället 

  

□ Isgrottan vid 

Styggtjärn 

Upplev det frusna 

vattenfallet vid Styggtjärn 

 

 

□ Härolden 

En utflykt för hela 

familjen! 

 

□ Vindskydd 

Hoppbacken 

Njut vyn över byn och grilla 

en korv 

 

□ Furubergstjärn 

Lagom lång skotertur 

 

□ Oltjärn 
Isfiske på 

promenadavstånd 

 



Besök oss på Sonfjällets Natur och Kultur, vi har 

mer info om besöksmålen, uthyrning av snöskor, 

köp av fiskekort eller ledbevis samt utställningar 

och butik. 

Sonfjället Natur & Kultur drivs ideellt. Stöd gärna 

vårt fortsatta arbete med utvecklingen av 

Sonfjällsbygden. 

 

 

Swisha ett bidrag till  

123 494 56 22 märk bidraget 

med Vinter i Sonfjällsbygden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att delta i utlottning av fina priser: 

• Besök 3 valfria mål av våra utvalda. 

• Ta foto på besöksmålet. 

• Lägg ut fotot på instagram och tagga 

#vinterisonfjällsbygden. 

Dragning av vinnare sker till och med 30 maj 

2021. Vinnare meddelas via instagram. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sonfjället Natur och Kultur 

Ljusnevägen 14 

0684-500 50 

www.sonfjallsbygden.se 

Skärsjön – Lättillgängligt och populärt utflyktsmål 

ett stenkast från Sonfjället. Hit tar ni er med 

snöskor, skidor eller skoter. 

Sododalen – Sonfjällets nationalpark. Här är det 

skoterförbud så skidor eller snöskor är 

färdmedlet. 

Nysäterns fjällgård – Den gamla fäbodvallen som 

idag är Café och bageri i genuin miljö. Inför denna 

vinter även restaurang och fjällpub. 

Lillfjället Långå – En fantastisk skoterutflykt till 

Långås pärla. 

Styggtjärn – Vattenfallet vid Styggtjärn Hedeviken 

blir vintertid som en magisk isgrotta! Hit tar ni er 

med skoter eller snöskor och skidor längs 

skoterleden. Möjlighet till fiske. 

Härolden – Fint pimpelfiske finner ni vid Härolden 

Västsätern. Vid sjöns norra sida hittar ni ett 

vackert beläget vindskydd, ta med egen ved och 

stek en kolbulle. 

Skidspåret på Golfbanan – Med Sonfjället som vy 

skidar ni centralt i preparerade längdskidspår. 

Spåravgift betalas via swish på plats. 

Fjällorren –Här serveras god mat mitt på fjället! 

Även möjlighet till vesselturer på Särvfjället och 

miniskoteruthyrning. 

Vindskyddet vid Hoppbacken Hede – För er som 

inte vill ta den långa turen kan en promenad till 

vindskyddet med grillmöjligheter vid hoppbacken 

vara en fin utflykt. Hit tar sig även skoter- och 

skidåkare. (Kvällstid är det ännu vackrare!). 

Oltjärn – Här har du det lättillgängliga fiskevattnet 

med put and take. 

Furubergstjärn – En fin och inte allt för lång 

skoterutflykt gör ni till vindskyddet vid 

Furubergstjärn. 

Hit tar ni er även med snöskor eller skidor från 

infarten till Hede urskog, vid Råndalsvägen. 

 

 

Upptäck 

vintern i 

Sonfjällsbygden 

 
-Hjärtat av Härjedalen- 

http://www.sonfjallsbygden.se/

