
 

 

 

  Tips på besöksmål längs Fjällvägen 

 

Tips på upplevelser, aktiviteter längs Fjällvägen, rv 83/84. Tönnebro – norska 

gränsen i Funäsfjällen. 

Glömde du tanka bilen när du for från Tönnebro? Inga problem, när du åker riksväg 83 ligger 

nästa bensinstation bara 15 km bort, i Skog. Där har du också en liten butik. Före Skog 

passerar du Stråtjära och Stall Stråtjära med B&B.  

Sjön Bergviken bjuder på trevliga fiskemöjligheter som du för övrigt hittar efter hela Ljusnans 

45 mil långa sträckning. Kungsholmen… 

Om du eller familjen blir hungriga finns det ett brett utbud av matställen i Kilafors och där 

kan du också tanka. Dit är det 32 km.  

Önskar du ett större utbud av butiker är Bollnäs nästa större ort. Du hittar bl a stora 

livsmedelshallar, klädbutiker, systembolag, de flesta bensinbolags tankställen, bilverkstäder 

och laddning för elbilar. Och för den hungriga barnfamiljen finns bl a Lilla K med fräsch 

lunchbuffé, ligger i Mobackes trädgårdscenter, och Max. En rastplats finns vid infarten till 

Bollnäs vid sjön Vågen. Glöm inte mat till änderna som brukar vistas där! På andra sidan 

Vågen ligger Bollnäs Camping och Folkets Park. 

Vackra Ljusnandalen är värt en omväg. Åker du från centrala Bollnäs över Renbron och tar 

vänster kommer du till Växbo, med Växbo Krog, Växbo Kvarn och Växbo Linspinneri med 

försäljning. En välbesökt tursistattraktion året om. Det är 14 km från Bollnäs och målet är värt 

resan. 

Tillbaka på riksväg 83 kör du norrut igen och kommer till Arbrå, där du bl a kan tanka och 

besöka Träslottet, servering och informationscenter för Världsarv Hälsingegårdar.  

*Hälsingegårdarna, ett av UNESCOs världsarv, möter du längs vägen. Gästgivars i Vallsta 

med den berömda Gästgivarstapeten är en av dem. Nästa stopp blir i Orbaden. Här njuter du 

sommartid av den fina sandstranden som kommit att kallas Hälsinglands Riviera. Här finns 

ett modernt spa, konferensanläggning, restaurang med fantastisk utsikt och naturligtvis rum 

för den som vill bo så någon natt. Alldeles bredvid finns en camping. Du har nu åkt 73 km 

från Tönnebro. 

I Börnmyra, dryga milen från 83an, hos Tur och ton förflyttas du tillbaka till en genuin miljö 

med berättarkvällar i skogens eldpallkoja, musik, tidstypisk mat som jättegoda kolbullar och 

kokkaffe. Åk häst och kärra i denna 1600-talsmiljö.  

http://orbaden.se/
http://www.orbadencamping.se/
http://www.turoton.se/


Tevsjö destilleri, ett av Sveriges få destillerier som står för hela sprittillverkningsprocessen 

själva, ligger precis vid vägen strax söder om Järvsö. 5 km söder om Järvsö, tar du av till 

Harsa och Harsagården, skidparadis på vintern men även sommartid ett paradis med kanot- 

och båtuthyrning samt fint bad. Strax efter avfarten fr rv 83 ligger också Chinova 

Mötesgård, konferens, 5 km söder om Järvsö ta till höger mot Harsagården, efter c:a 2 km ta 

av till vänster mot Åsen vid en busskur som det också finns en banderoll som det står Chinova 

på, efter den vägen så är Chi Nova första gården. Butik, café, övernattning, konferens mm. 

98 km från Tönnebro ligger Järvsö. Hälsingegården Karlsgården ligger strax före centrala 

Järvsö. Där finns bensinstationer, livsmedelshallar, camping och många olika matställen, bl a 

berömda Hotell Järvsöbaden med spa och boende Kramsta Gästgiveri och Bergshotellet. Du 

hittar djurparken, Järvzoo med Rovdjurscentrat De fem stora. Intill ligger Järvsöbacken med 

Järvsö Bergcykelpark, downhill för hela familjen på sommaren och slalombackar på vintern. 

Stanna till vid Lill-Babs Caffär och passa på att fylla på brödförrådet med riktigt gott 

hembakat bröd hos 2013 års SM-vinnare i brödbakning, Järvsö gårdsbageri. Världsarv-och 

kulturscentret Stenegård, strax bakom Sveriges största landsortskyrka, bjuder på upplevelser, 

fika och mat. Bredvid ligger ett världsarv, Hälsingegården Kristoffers. Väster om Järvsö hittar 

du Svedbovallen, en vacker gammal fäbod som faktiskt är unik i Hälsingland. Den ligger 

uppe bland de skogklädda bergen ett par kilometer från Harsagården. Bara här går fjällkor och 

getter på fritt skogsbete och mjölkas på vallen och bara här görs ost, smör, messmör, ostkaka 

och gôbb på gammalt vis. En annan spännande plats i Järvsö är Torön som är en gammal 

flottarstation.  

Strax söder om Ljusdal ligger en toppfräsch rastplats med vacker utsikt, sittplatser för fika 

och toaletter. Du har nu åkt 131 km från Tönnebro. När du rastat klart åker du över älvbron 

och kommer då till Ljusdal. Där finns butiker, museum, livsmedelshallar, bensinmackar, 

camping och flera café-och matställen.  

Järvsöbaden, som liksom Järvsö Gårdsbageri och Janssons Bageri i Ljusdal, finns med i 

White Guide. Hemmavid i Ljusdal, bageri och café är Gävleborgs läns enda helt ekologiska 

bageri och café. 

Färila, 1,5 mil fr Ljusdal vid rv 84. Unikt med två charkuterier och butiker nästan vägg i vägg 

längs vägen. Delins och Björks, berömda för sina prisbelönta produkter, Delinskorven och 

Björks Forbondekorv som ex. Cykelpark för äldre barn i Färila samt badhus.  

Lassekrog, Värdshus som i nästan 300 år varit krog och övernattningsställe. Ca 40 km fr 

Ljusdal. Albert Vikstens kojby.  

Ca 30 km fr Färila mot Kårböle ligger författaren Albert Vikstens torp Ängratörn, ”Mitt 

Paradis” 

Flottningsleden Kvistabäcken, fr Färila till Laforsen. GPS 1479865Ö/Y;6884417N/X 

Kårböle, Stavkyrkan, den finns utmed gamla Pilgrimsleden mot Nidaros (Fjällvägen är i 

mångt och mycket den gamla pilgrimsleden) och ligger i en skogsglänta invid Kårån. Intill 

kyrkan finns en stengrund som antyder att en pilgrimskyrka funnits här. Stavkyrkan uppfördes 

i moderna tid och invigdes av ärkebiskop Bertil Werkström 1989. 

http://www.tevsjodestilleri.se/
http://www.jarvsogardsbageri.se/
http://www.stenegard.com/default.asp
http://www.stenegard.com/default.asp
http://www.svedbovallen.jarvsohembygdsforening.se/
http://www.toron.se/


Sveg, Café Cineast, härligt café och matställe för den verklige filmentusiasten eller bara 

nostalgikern. Många rariteter. Filmmuseum/utställningar. 

Vemdalen, hör till Fjällvägen fast det är en avstickare fr rv 84, familjevandringar, fiske, golf, 

aventyr till häst, kanotutflykter, cykel. Fiske: ex Put&Take, Trolling på Klövsjön el 

Vikarsjön. Cykel: Åtgårdens cykel i Klövsjö, guidade turer i grupp. Golf: Vemdalens GK. 

Safari: Guidade turer som bokas i Vemdalen o Klövsjö, Hede och Vemhån. 

Fina vattenfall, ex Sångbäcksfallet, precis vid infarten till Storhogna och Mittåfallet: Ligger 

strax bortom byn Långå. Otroligt vackert med två olika fall och en liten lagun som bildas 

mellan fallen. Kör riksväg 84 till Långå, åk genom byn och håll höger där grusvägen delar sig. 

Skylt på vänster sida "Mittåfallet". 

Hästar: 1.Sonfjällets islandshästar. 2.Vemhestar Fiskecamp och Islandshästgård i Vemhån ca 

15 min bilväg fr Björnrike. 

Bad, Vemdalsfjällets playor: Vemdalen, familjevänlig badsjö invid camping, Hede, camping, 

utomhuspool och vattenrutschkana mitt i centrala Hede, Hedeviken, Klövsjö, Långå, 

Mittåfallet, Vemhån.  

Linsell, vacker rastplats med utsikt över Sonfjället. 

Hede, Golf. 

Funäsfjällen. Vandringar, cykelleder, fiske, kanot, golf, mat. 

Fiske: Funäsfjällen är ett av Sveriges största kortfiskeområden. 

Golf: 18-hålsbana i Ljusnedal är Sveriges äldsta fjällbana. Ramundbergets 9-hålsbana längs 

Ljusnan är en pärla. 

Kanot: Paddla kanot i lågfjällsterräng i naturreservatet Rogen. 

Funäsdalen: Varje onsdag fr 2 juli – 6 augusti, Funäsfjällens sommarmarknad i Funäsdalen 

By. Shopping. 

Bruksvallarna: Sveriges skidmecka för längdskidåkning 

Tänndalen: Restaurang Hamra Wärdshus i anslutning till nybyggda Ski Lodge Tänndalen. 

Vacker badplats i Tänndalen, nära väg och parkering. 

Fjällnäs: Sveriges äldsta fjällhotell, med matupplevelser.  Mountainbike på kalfjället och 

vandringar.  

Det finns pressbilder på vår hemsida att använda. 

 

/Vibeke Sjögren, projektledare Fjällvägen 



 

*Vad gäller Sveriges senaste världsarv Hälsingegårdarna, 7 st gårdar som är utvalda att 

representera alla de tusentals som finns, så ligger ett par direkt längs Fjällvägen, det är 

Gästgivars i Vallsta samt Kristoffers, granne med Stenegård i Järvsö. Fågelsjö Gammelgård 

Bortom Åa ligger i Ljusdals kommun men bortanför Los, inte direkt efter eller i anslutning till 

Fjällvägen men väl värd ett besök. 

 

 


