
LEGENDARISK CYKLING
Den natursköna cyklingen runt Vålådalens Fjällstation 
är mycket populär, här finns 75 km leder anpassade för 
cykel. Turer som Blanktjärnsrundan och Bäverkroken är 
klassiker för den som tycker om cykling i fjällen. Vi kan 
erbjuda allt från breda spår till teknisk cykling på mindre 
leder. Vi är Officiellt Vasaloppscenter för cykling, liksom 
för längdskidor och löpning.

Du cyklar i de flesta fall på vandringsleder som är 
anpassade även för cykling. Vi ber dig som cyklist att 
visa hänsyn till vandrare och till de regler som gäller  
i Vålådalens naturreservat. 

XC-cyklar finns att hyra på fjällstationen. Vi har cyklar 
som passar från cirka 8 år. Boka helst i förväg! Här 
finns också cykelverkstad och sportbutik med enklare 
reservdelar.

LEDVETT
 » Cykla bara på markerade leder, terrängen är känslig. 

Använd spänger, broar och förstärkningar, de är till för 
att skydda marken. Elcyklar är inte tillåtna. 

 » Pyramiderna vid Issjödalen är unika geologiska 
formationer som är förbjudna att beträda.

 » Vandrare och löpare har alltid företräde. När du möter 
eller passerar, gör det säkert och i trevlig ton.

 » Först upp på en spång har företräde.
 » Anpassa farten efter din förmåga, terräng och sikt.
 » Respektera rennäringen, under vår och försommar 

pågår kalvning och märkning. Det är i lag förbjudet att 
störa betande renar. 

 » Kontrollera alltid din cykel innan turen. 
 » Vädret kan snabbt slå om och bli sämre, även på 

sommaren. Ha alltid med förstärkningsplagg.
 » Ha alltid med första förband och reparationskit.
 » Mobilappen Åre Trails och aretrails.com, har alltid 

uppdaterad information. 

STIGCYKLING
NULLTJÄRNSRUNDAN (lednr 284), 8 km

En fin och enkel tur som går i björkskogen, men även 
ger vacker utsikt mot fjällen. Den vackra sandstranden 
vid Nulltjärn inbjuder till bad.

VÅLÅVARVET, 13 km
Cykling längs den brusande Vålån och tillbaka.

BÄVERKROKEN, 15/28 km
Fin cykling på singeltrack i skogen, blandat med 
grusväg att flyga fram på. Välj att starta i Vallbo eller få 
en längre runda med start i Vålådalen.

BLANKTJÄRNSRUNDAN (lednr 283), 12,5 km
Omväxlande med rolig och utmanande cykling. Målet 
för turen är de magiskt gröna tjärnarna med fina vyer 
över fjälltopparna.

ISSJÖDALEN/PYRAMIDERNA, 42 km
Cykling genom björkskog, över långa spångade partier 
på myrar och i utmanande partier med mycket sten. 
Pyramidernas magnifika toppar är turens höjdpunkt. 
OBS: Själva Pyramiderna är förbjudna att beträda! 

MOTIONSCYKLING
SOMMARSPÅRET, 2,5–7,5 km

Flack cykling i mysig skogsterräng, möjligheter 
att korta av på flera ställen. Se upp vid cykling på 
rullskidbanan!

MILSPÅRET, 10 km
Böljande kupering längs Ottfjällets sluttning. Här bjuds 
på vackra fjällvyer.

KLÄPPEN, 8 km
Ovanför trädgränsen på Ottfjället, med utsikt över en 
stor del av Jämtlandsfjällen, ligger den lilla toppen 
Kläppen. Stigningen är ca 350 meter. Var uppmärksam 
vid passering av rullskidbanan!
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Träningsparadiset i Södra Årefjällen – valadalen.se
FJÄLLCYKLING



Lederna är indelade efter svårighetsgrad med 
hänsyn till höjdskillnad, distans och underlag:

 Lätt       Medel       Avancerad       Svår 
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