
Stötensommar
2022 - INFORMATION OM SOMMARAKTIVITETER I STÖTEN MED OMNEJD

FISKA
CYKLA
VANDRA



Välkommen till Stöten i Sälen!

Den här guiden innehåller all information du
behöver för att få ut så mycket som möjligt av 

din vistelse i Stöten och
Sälenfjällen sommaren 2022.

Kontakt Stöten Öppettider reception &
bokningTelefon

0280-75 000
E-post
info@stoten.se
Postadress 
Stöten i Sälen AB, 
780 67 Sälen

Mån-fre
1 jun - 23 jun
27 jun - 19 aug
22 aug - 30 sep

9:00-15:00
9:00-17:00
9:00-15:00

STÄNGT: 6, 14, 15, 16, 24 JUNI

@stotenisalen
#stotenisalen

www.stoten.se

Med reservation för förändringar
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SOLA & BADA



VANDRA
UPPTÄCK STÖTEN TILL FOTS 
Vårt vackra fjäll erbjuder vandringsalternativ för både 
nybörjare och mer rutinerade vandrare.
Uppe på fjället är leden markerad med röda kryss på 
ledstolpar.
Även om det är lätt att hitta, rekommenderar vi att
mobiltelefon, karta och kompass medtas på turen.
Kolla upp färdvägen innan du ger dig av och se till att 
du har med dig matsäck och vatten under din tur till 
fjälls. 

FÖRSLAG PÅ UTRUSTNING
Stövlar eller kängor, kläder efter väder,
varm/kall dryck, smörgåsar, snabb energi
så som russin, nötter, choklad  och frukt.
Kåsa/mugg, skräppåse, sittunderlag, kniv,
toalettpapper, plåster, myggmedel, kompass och
givetvis mobiltelefon (se till att den är laddad när du 
ger dig ut).

KOM IHÅG!
Det tar längre tid att

vandra i fjällen 
än hemma.



APP-TIPS
FJÄLLKARTAN - OFFLINE iOS
Innehåller Lantmäteriets fjällkarta, fungerar helt 
offline utan mobiltäckning, inkludera förklaringar till 
alla kartsymboler.  

VISIT DALARNA TRAVEL GUIDE iOS/Android
Navigerar dig till de bästa av Dalarnas
upplevelser. Här hittar du även vandring- och cykel-
leder med 3D kartor över ledsträckningar och flera 
häftiga funktioner.

MIN KARTA iOS/Android
Här får du tillgång till Lantmäteriets topografiska 
webbkarta, skalriktiga ortofoton, översiktliga fastig-
hetsgränser, historiska flygbilder & visa din position
i kartan.

TOPO GPS iOS/Android
Topografiska kartor med komplett GPS-funktion.

SVENSKA LEDER iOS
En app & ett community för dig som vandrar eller vill 
börja vandra.

SCANNA QR-KODERNA NEDAN FÖR ATT TA DEL AV
FLER LEDBESKRIVNINGAR & TURTIPS 

SALENVANDRING.SE LEDKARTA



KARTOR

STÖTEN NÄRSJÖN
Start: Stötentorget>Soltorget>
Närfjällsstugan> Saldalskojan>Närsjön 
=15km

LEDER VID STÖTEN



STÖTEN TANDÅDALEN
Start: Stötentorget>Soltorget>Närfjälls-
stugan> Myrflodammen>Tandådalen
= 20 km 



STÖTEN NÄRFJÄLSSTUGAN
Start: Stötentorget>Soltorget>Närfjällsstugan
= 7 km



STÖTEN SKARSÅSEN
Start: Stötentorget>Grundforsen>Skarsåsen
= 6 km



STÖTEN GÖRÄLVEN
Start: Stötentorget>Soltorget>Granfjällstäkten fäbod>
Görälven>Stötentorget
= 9 km



STÖTEN LILLDALSSTUGAN
Start: Stötentorget>Grundfor-
sen>Skarsåsen> Lilldalsstugan
= 16 km



KRONORPARKEN RUNT
Start: Stötentorget>Kronoparken runt
= 8 km



CYKLA

För att hitta ditt nästa cykeläventyr 
rekommenderar vi ett besök på
bikingdalarna.se där du får en bra över-
blick över Sälens cykelutbud med fina 
och välmarkerade stigar.

Scanna qr-koden för att kommatill bikingdalarna.se!

Starta vid Stötentorget och och ta vänster i den nedre rondellen. Efter en dryg 
mil så kommer du till en korsning där du tar vänster mot Hundfjället, passera 
Tandådalen, Högfjället & Lindvallen. Väl nere i Sälen by, cykla vidare norrut 
på östra sidan av Västerdalälven mot Fulunäs. På vägen till Fulunäs passerar 
man Osanden och Högstrand. Sväng västerut mot norska gränsen vid Fulunäs, 
sväng sedan vänster i korsningen vid Stöten camping. Passera Görälven och 
sväng sedan vänster mot Stöten. Naturen är varierande med allt från skog till 
fjällmiljö och en fantastisk utsikt över Sälenfjällen!

LÄNGD: 85 kilometer.
UNDERLAG: Asfalt. 
CYKEL: Road.
SVÅRIGHETSGRAD: Lättcyklad 
men med krävande klättring.

GIRO DI STÖTEN

Cykel finns att hyra i receptionen på 
Stötentorget från den 27 juni.



FISKA
FISKA I STÖTEN
Stötens Put & Take ligger en bit nedanför anlägg-
ningen. Med Stötens fiskekort kan du fiska
Ädelfisk.

Fiskekortet finns att köpa i receptionen på Stöten-
torget för 200 kronor alternativt betla med swish 
från dammen. Ett fiskekort inkluderar en max-
fångst på 3 fiskar och fisket får då utövas med ett 
spö per fiskekort.

Det är förbjudet att sätta tillbaka fångad fisk i 
dammen. Vid avslutat fiske, vänligen fyll i fångs-
trapporten längst ned på fiskekortet och lämna i 
brevlådan vid dammen.

Håll rent i naturen, rensa endast fisk på anvisad 
plats och var uppmärksam på rådande eldnings-
förbud.
 
Stötens Put & Take är öppen kl 07-22 alla dagar 

PUT & TAKE



Micke Sandberg är arbetsledare på
fastighetsavdelningen här i Stöten och så 
fort tiden ges, står han vid närmsta
vattendrag med spöet i hand.

Vi har intervjuat Micke för att ta reda på allt 
man behöver veta för ett lyckat fiske vid 
Stötens Put & Take.

MÖT STÖTENS
STORFISKARE



Vad är det bästa med Put & Take?
- Det är enkelt att få fisk, vinst varje gång skulle man
kunna säga.

Vilka är dina bästa tips för ett lyckat fiske i Stöten Put & 
Take?
- För barnen är 3 meters fiskespö, grövre lina och mask på
kroken ett framgångsrecept. För att slippa mygg och knott
rekommenderar jag Thermacell, kläder med Bug Stop eller ett 
klassiskt myggmedel.

Vilket bete rekommenderar du?
- Mask är det bästa, men jag har även fått napp med geléhallon 
på kroken.

Vilket typ av drag är bäst?
- Om man vill fiska med drag ska det vara små spinnare alterna-
tivt små skeddrag. Lill-öringen är också en klassiker, gärna i färg.
Annars funkar det fint att meta. Då kan det vara bra att köra 
utan sänke och man behöver inte rycka så fort flötet åker ner. 
Räkna 1001, 1002 och ryck sedan!

Vilken är din bästa Put & Take fika?
- Muffins, Ballerinakex, festis, kaffe, korv eller hamburgare att 
grilla. Tänk på att ta med allt skräp och att hålla fint i naturen.



Hur brukar du tillaga din fångst? Har du något bra recept 
att dela med dig av?
- Att röka fisken är det bästa och att endast krydda med salt! 
Kindbiten är den godaste biten på fisken, förutsatt att det är en 
större fisk.

Är det något mer man bör känna till?
- Tålamod är en fiskares bästa vän!
Om det är soligt och fint väder så brukar man kunna se fisken i 
dammen, det kan vara spännande för barnen att fiska då.
Det går att köra flugfiske i dammen och då ska man fiska med
nymfer eller färgglada streamer.
Dammen är 3-4 meter djup på sina djupaste ställen.
Det är rullstolsanpassat vid dammen.
En lugn fin kväll är det som trevligast att fiska.

Om du har frågor eller funderingar gällande Put & Take är 
du välkommen att kontakta receptionen.



SOMMAR HOS
SLÄDHUNDARNA

Hundspann hör fjällen till, men vad gör egentligen 
slädhundarna under sommaren? Besök Peakpoints
kennel i södra delarna av fjällkedjan, närmare bestämt i 
byn Lima, strax söder om Sälen.

KENNEL BESÖK
Besök hundarna i deras hemmamiljö och se hur släd-
hundarna har det på sommaren när deras hårda arbete 
tar en liten paus.

HUSKYVANDRING
Vandra med slädhund i vacker omgivning runt kenneln. 
En aktivitet för hela familjen som tar ca 1-1,5 timme och 
efter turen bjuds det på kaffe/saft och bulle.

Kennelbesöket tar ca 1,5-2 timmar och en eller två gui-
der medverkar under besöket.

Här ges möjligheten att se hur hundarna bor, klappa, klia 
och om Peakpoints har valpar, ges möjligheten att gosa 
med dem.



BJÖRNEXKURSION
Följ med i björnens marker och besök ett riktigt
björnide. En vildmarksupplevelse för hela familjen!

Efter vandringen bjuder Peakpoints på korv med bröd & 
dryck runt brasan. 

Guiden berättar om björnens liv och beteende under 
turen och förhoppningsvis finns det färska spår efter älg 
eller björn.

Vandringen sker genom skogsmarken, så tyst som möj-
ligt, för att inte störa det vilda. Chansen att se vilda djur 
är mycket större om man smyger lite.

Scanna qr-koden för att kommatill Peakpoints hemsida!



SE & GÖR

RÖRBÄCKSNÄS
Den lilla byn ligger 22 km från Stöten på gränsen mot 
Norge. Här erbjuds fantastisk cykling på fina och väl-
markerade stigar.

STØA KANALSPEL
Musikteater utomhus om tiden då det var liv på Stöa-
kanal. Föreställningen äger rum vid Støa kanal i Norge,
ca 10 minuter med bil från Stöten.
Scanna qr-koden för mer information och biljettköp.

RECEPTIONEN
STÖTEN

HÖGST I SÄLEN
I Stöten finns Sälenfjällens högsta topp, Östra Granfjället,
som mäter 948 meter över havet. Ta en tur uppe på fjäl-
let och stoltsera med att du vandrat på Sälens högsta 
fjälltopp!

NÄRFJÄLLSSTUGAN
Uppe på Granfjället i Stöten ligger Närfjällsstugan.
Hit kan man vandra och njuta av sin medhavda smörgås i 
vacker fjällmiljö.
GRANFJÄLLSSÄTERN
Från Närfjällsstugan går det att vandra vidare till
raststugorna vid Granfjällssätern. Njut av de fina vyerna 
längs leden.

I receptionen på Stötentorget kan du handla matlådor, 
fika, glass, varm & kall dryck, köpa presenter eller annat 
som du kan tänkas behöva under din vistelse i Stöten.
Här finns även kubb, bollar, frisbee & spel att låna.



DEN SANNA VISAN OM MORS LILLA OLLE
Pojken som mötte björnen och som bjöd den på bär 
hette Jon Ersson och kom från Hägnåsen. Statyn står 
vid Sörsjöns vackert belägna rastplats vid Kvickertjärn.

OLNISPAGÅRDEN
Hembygdsgård i Sälen, en mötesplats för festligheter 
och kulturella evenemang. Olnispagården visar även 
gångna tiders kultur, möbler, hantverk, textilier och 
litteratur.

DANSBANDSVECKAN
En musikfestival som genomförs i Malung Folkets Park 
”Orrskogen” vecka 29 varje år.

SPELA GOLF I SÄLENFJÄLLEN
På Sälenfjällens GK kan du uppleva fjällgolf på riktigt. 
Banan består av 18 hål och är vackert belägen 500
meter över havet med en storslagen utsikt över
Sälenfjällen. Varje tisdag är det Pay & Play, vilket innebär 
att du får spela på banan utan att ha grönt kort eller
golf-ID.

TANDÅDALENS FJÄLLKYRKA
Byggnaden är till formen inspirerad av lappkåtan. Här 
finns både kyrka och kaffestuga i samma byggnad.

WILD MOUNTAIN SÄLEN
Hyr roddbåt med elmotor eller SUP-bräda och njut av 
den vackra naturen runt Västerdalälven.

SÄLENDAGEN
Familjedag med olika evenemang i Sälens by såsom 
loppis, barnaktiviteter, ankrace, ponnyridning & bil-
cruising. Äger alltid rum torsdagen v.30.



NJUPESKÄR
Ett av Sveriges högsta 
vattenfall, mäter hela 93 
höga meter och finns 
att besöka vid Fulu-
fjället nationalpark.
Ett självklart besöksmål under sommartid.
Från Stöten är det ca 1 timme och 15 minuters bilresa till national-
parken. Vandringen till själva vattenfallet är 2 km lång enkel väg.

STORFJÄLLSGRAVEN
Mellan Storfjället och Mellanfjället ligger Storfjällsgraven. 
Ett unikt besöksmål mitt i den karga fjällmiljön.
Scanna qr-koden för att komma till 
Storfjällgravens hemsida.

BESÖK VISIT DALARNA & DESTINATION SÄLENFJÄLLEN
FÖR TIPS PÅ FLER AKTIVITER & BESÖKSMÅL 

VISIT DALARNA DESTINATION SÄLENFJÄLLEN

TRYSILS TOPPTURER
Välmarkerade leder fördelade över större delen av kom-
munen med vackra norska vyer att njuta av.
Scanna qr-koden för mer information.



KVICKERTJÄRN
Sörsjön

HOLMEN
Västerdalälven, Sälen By

HORRMUNDSJÖN
Horrmund

STORSJØEN
Støa, Norge

TJÄRNHEDSBADET
Strax söder om Sälen by

GORRTJÄRN
Rörbäcksnäs

NOREN
Nornäs

Scanna qr-koden för att komma till
Visit Dalarnas sida för utomhusbad i Sälen 

SOLA & BADA

ÄVENTYRSBAD & SPA
Experium, Lindvallen

ÄRÅBADET
Lima

NÄRSJÖN
16 km från Stöten



BOKA NÄSTA VINTERS
FJÄLLSEMESTER I STÖTEN

www.stoten.se   I   www.facebook.com/stotenisalen   I   www.instagram.com/stotenisalen


