
Styggbergsstigen 
 

Styggbergsstigen - Västra Råtjärnsstigen - Fiskestigen 
 

Snabbfakta 
 
Avstånd till Sunne: 21 km Stigens längd: 7 km Vandringstid: 3,5 tim. 
 

Vägbeskrivning  
 
Kör E 45, sväng av mot Gräsmark, passera 
Uddhedens centrum, kör mot Torsby. Efter 
300 m, sväng höger mot Gräsmarksgården 
och badplatsen. Parkera vid badplatsens 
parkering. Följ grusvägen, skyltar och  
orange markering. 
 
För vägbeskrivning från valfri startpunkt: 
Gå in på www.hitta.se och sök ”Lillsjövägen, 
Gräsmark.” 
 

Områdesbeskrivning 
 
Bergstopparnas form i området är typiska för hyperitberg, (kalkrik bergart) som har påverkats 
av förra inlandsisens massiva arbete. Den näringsrika moränen har sedan avsatts i branterna nedanför 
dessa toppar. Bergmaterialet här kan jämföras med det närbelägna naturreservatet Gettjärnsklättens. 
Floran är artrik, skogen blir storväxt på grund av det kalkrika berget. Man kan starta vandringen från 
Gräsmarksgården eller parkera vid badplatsen. Det går en grusväg fram till en parkering vid Lomtjärn, 
men dit åker man på egen risk, eftersom vägen inte är underhållen. 
 

Om stigarna 

 
Du följer en gammal hästkörväg som går upp utefter en bäckravin med spännande natur. 
Om du vill kan du göra en avstickare upp till Styggberget, där det finns en utsiktsplats med vy över 
kyrkbyn, men stigen dit är brant. Leden fortsätter upp till Västra Råtjärns södra strand som du följer en 
bit, längre fram kan du välja att antingen vika vänster och fortsätta efter Fiskestigen, eller följa stranden 
till en grillplats längre fram. Vid rastplatsen finns en parkering. Genom att följa en stig upp till en 
utsiktsplats på 270 meter över havet (vilket rekommenderas) får du en fin utsikt ner över Rottnadalen. 
Avstickaren är inte lång och utsikten är storslagen. Sen får du gå tillbaka till Fiskestigen som går västerut 
från V Råtjärn och följer bäcken, som kastar sig utför branten mellan stenblocken jämte stigen när du 
börjar din vandring ner igen. Bäcken rinner härifrån ner till Höjden. Från Höjden följer man sen 
grusvägen ner till Gräsmarksgården och tillbaka till badplatsen. När du kommer uppför alla backarna 
till Råtjärn, finns det en grusväg som tangerar stigen på högersidan. Om du vill undvika mossen kan du 
ta grusvägen runt andra sidan tjärnen. Det blir då knappt en kilometer längre vandring, men garanterat 
torr. 
 
Större delen av stigarna går till de högsta lägena i området med mycket brant terräng. Svårighets-
graden varierar, varför det rekommenderas att studera nivåkurvorna på kartan innan du ger dig ut och 
vandrar. Välj täta kängor eller stövlar för att hålla dig torr om fötterna!

http://www.hitta.se/


Styggbergsstigen 

 

 
 

Föreningen Utveckling Gräsmark och Gräsmarksgården önskar dig välkommen ut i naturen till en trevlig vandring! 


