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 Stugstigen 4 km
Leden går på motionsspår och stigar och passerar genom de idylliska 
fårhagarna vid Sjulsarvet och vidare upp till Sjulsarvsstugan som 
bjuder på utsikt över hela Falun. Leden är lättvandrad bortsett från 
ett kort parti med brant lutning. Vill man gå kortare sträcka kan börja 
vid Sjulsarvet. Beräkna 1-2 timmars promenad i lugnt tempo.

 Jungfrubergsstigen 5 km
Leden går till största delen på naturliga stigar i bitvis brant terräng. 
Målet är toppen av Jungfruberget där leden vänder.  
Beräkna 1,5-2,5 timmars promenad i lugnt tempo.  

 Bergsstigen 12 km
Bergsstigen går längs kanten av hela naturreservatet och passerar 
många fina utsiktspunkter och rastplatser. Bitvis kuperad terräng.  
Beräkna 3-5 timmars promenad i lugnt tempo.

 Carl Larssonleden 10 km (enkel väg)
Carl Larssonleden går från Lugnet till Carl Larssongården i Sundborn. 
Leden följer den väg Carl Larsson gick mellan sina bostäder i Falun 
och Sundborn. Beräkna 2-3 timmars promenad enkel väg i lugnt 
tempo.

 Rastplatser och stugor

 Sjulsarvsstugan (Följ Stugstigen, ca 2 km från Lugnet)
Vinterbonad stuga som är öppen året om. Här finns även grillplats, 
utedass samt dricksvatten. Sommartid körs ved ut till stugan.
 

 Lärkstugan (Följ Bergsstigen, ca 5 km från Lugnet.)
Vinterbonad stuga som är öppen året om. Här finns även grillplats, 
samt utedass. Sommartid körs ved ut till stugan.

 Rastplatser
I Lugnets Naturreservat finns många rastplatser med vindskydd och 
grillplats. Sommartid körs ved ut.

 Vandra med barnvagn

Jungfrubergsspåren är väl anlagda motionsspår som lämpar sig väl för 
promenader med barnvagn. Ett populärt utflyktsmål är Åsbobacken 
som ligger en knapp kilometer från Lugnet.

En annan kort men spännande utflykt är att promenera grusvägen 
från skidstadion upp till hopptornen. Bitvis brant lutning. Ta en paus 
vid VIP-stugan och njut av utsikten!
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Alla leder utgår  
från Lugnets  
Spårcentral bredvid 
campingreceptionen.

 Du får inte skada växtligheten eller geologiska  
naturföremål.
 Du får bara använda motorfordon på upplåtna  
vägar. Vintertid får du bara köra snöskoter på  
markerad skoterled.
 Motorfordon ska parkeras på anvisade platser.
 Det är bara tillåtet att rida på markerade ridleder.
 Du får bara elda på anvisade platser.
 Du får inte gå i preparerade skidspår.
 Visa hänsyn, hälften av marken är privat.

    Hundar ska hållas kopplade året om. Det  
    är ej tillåtet att medföra hund i preparerade 
skidspår. Undantag gäller för hundförare som kan 
uppvisa Draghundsportförbundets Gröna Kort.

 Lugnets Naturreservat

Vi är många som vistas i Lugnets  
Naturreservat. Tack för att du visar  
hänsyn mot utövare av andra  
aktiviteter, följer reservats- 
bestämmelserna och  
respekterar ledskyltar!


