
Riskbild Västra Härjedalen



- Undvik utsloppsområden
- Öppen vatten under vintern. Undvik.
- Området är intetsägande men kan 

producera breda och korta laviner. 
Undvik branten här och åk inte hit i 
dålig sikt. 

Avsteg:
- Området får beträdas om: 

- Faran är mindre än Betydande
- Att man är nedanför stor 

klippan för att undvika 
startzoner.

- Man har sett området där man 
kan göra observationer förut 
eller någon har visat området. 

-

Hamrafjället, Skarvarna och Skenören



- Bäcken är mycket svår att korsa. Kör 
istället till Lillvallarna.

-  Skogen är en terrängfälla nedaför 
Gråstöten här- Undvik. 

- Ånnfjället och Blåstöten är i övrigt 
väldigt stenig. Kör med stor 
försiktighet på grund av att snötäcket 
oftast är tunn. 

Ånnfjället, Blåstöten och Gråstöten



- Undvik utloppszon från Ösjökläppen 
och åk på sjjön istället. 

- Utloppet och inloppet av Ösjösjön 
tenderar till att ha öppet vatten. 

- Undvik startzoner vid Lillåsvallen.
- Kryssleden är en säker vägval i 

dalgången på väg mot 
Långbrottsstugan

Ramundberget och Ösjödalen



- Renstängsel på norr och södra sidan av Lill 
Mittåkläppen är svår att passer med lite snö. 
Kör inte över exponerade stängsel. 

- Övre Mittån är säkrare att korsa högt upp i 
dalgången. Åk på sidan av ån för att minska 
exponering till is. 

- Syd sidan av Lill-Mittåkläppen visar att vara 
Lavinterräng på kartan, men vi behöver ge 
feedback om utloppskartan. Upplevelsen är 
att området går att vara i. 

- Norra Stor-Mittåkläppen är oftast hård och 
hal. Kör med skoter i fall linjen för att inte 
välta. 

- Följ rekommendationerna från Funäsfjällens 
Ledbolag om iskvalitén över Ljusnan.

- Åk efter förmåga i Slänggungan.
- Djupdalen är svårnavigerat om man kommer 

norrifrån. Passera området söderifrån.
- Nedanför Hågnvallen är terrängen mycket 

svårnavigerat. Undvik. 

Mittåkläppen



- Oftast hal och har svallis. Åk med 
försiktighet och följ fallinjen.

- Djupa raviner formas här. Åk ej i dålig 
sikt och se till att farten är anpassad 
för att ha rätt bromssträcka. 

- Åk ej i utlopps området.
- Åk ej uppför eller nedför med skoter i 

detta område. Mycket svårnavigerat. 
- Här är det svårt att navigera. Undvik 

eller åk bara i bra sikt. 
- Undvik alla utloppsområden.

- Mobilteckningsrutinen: (väster om 
rosalinjen)

- Ring eller skicka sms till en 
kollega inför inträdde i området 
med en retur tid och vad kollegan 
ska göra om inte du återkopplar i 
tid. Återkoppla när man är ut igen. 

Skarsfjället



Avsteg
- Mellan Prediksstolen och Helags kan man färdas 

i under följande förutsättningar:
1. Faran är mindre än Betydande
2. Mobiltäckningsrutinen är startat.
3. Stäng inte av skotern i området.
4. Inga lavinproblem på denna sluttning mot 

SV.
- Vägen upp till 1704: kan man färdas i under 

följande förutsättningar:
1. Samma som ovan
2. Samma som ovan
3. Inga lavinproblem på V-NV topp 1341
4. Färdas utanför utloppsomrpdet för 1704

- Mobiltäckningsrutinen:
- Ring eller skicka sms till en kollega inför 

inträdde i området med en retur tid och 
vad kollegan ska göra om inte du 
återkopplar i tid. Återkoppla när man är 
ut igen.

Helagsfjället



Avsteg fortsättning…
- Sadeln norr om Helags topp:

1. Samma som ovan
2. Samma som ovan
3. Inga lavinproblem på NV sluttning på 

Helags topp. 
4. Färdas utanför utloppsområdet för 1341.

- Prediksstolen:
1. Samma som ovan
2. Samma som ovan
3. Inga lavinproblem mot NV på 

Prediksstolen
4. Man håller sig i ljuslila området.

- Mobiltäckningsrutinen:
- Ring eller skicka sms till en kollega inför 

inträdde i området med en retur tid och 
vad kollegan ska göra om inte du 
återkopplar i tid. Återkoppla när man är 
ut igen.



- Åk ej i detta område. Observera från 
vägen. 

- Vattendraget söder om S. 
Gröndörsstöten kan vara öppet. 
Korsa där det är platt. 

- Mellan sjöarna är det alltid öppet och 
det finns en small passage framför 
en stuga på västra sidan. Korsa på 
västra sidan eller åka långt österut. 

- Undvik TL här pga terrängfällor i 
micro terräng. Det går att observera 
om man åker upp i skogen och 
kommer norrifrån. 

Torkilsstöten, Öjön och Skärvagsvålen



- Undvik utloppsområden.
- Undvik korsning av Ljungan. Det finns 

skoterleder på båda sidor av ån.
- Avstegskriterier:

1. Inga lavinproblem i S + SV asp.
2. Färdas på norra sidan av passet. 
3. Stanna ej. 

- Området har oftast ett mycket tunn 
snötäcke. Håll ner farten.

- Undvik utloppsområdet på norra 
Husvålen. Åk ej om inte Sz syns.

- Under historiska förhållanden är 
skoterleden i utloppsområdet. Åk ej i 
dålig sikt eller om faran är Stor. 

Dunsjöfjället, Husvålen och 
Vargstjärnsstöten


