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 HUNDFJÄLLSSLINGAN
Längd/Length 12 km
Tid/Time 3 h 
Kör rv 66 förbi Hundfjällets anläggning, ca 2 km, till
Tandådalstjärn på höger sida. Mitt emot tjärnen är 
det parkering och start på Hundfjällsslingan. Efter ca 
2 km viker leden av mot Hundfjällskölen och Skogsä-
terstugan. Här finns det valmöjlighet, du kan gå mot 
Hundfjällets liftar, totalt 12,5 km eller gå mot Hund-
fjällets naturreservat, ca 20 km. Ordinär vandringsled, 
bitvis genom fin gammelskog. Från Skogsäterstu-
gan relativt brant stigning upp på Hundfjället med 
fantastisk utsikt i alla väderstreck. Leden bär sedan 
nedför Hundfjället till Hundfjällets skidanläggning. 
Gå fram till rv 66, gå till vänster ca 3 km till utgångs-
punkt, parkering vid Tandådalstjärn. Vandringsleden 
är markerad med röda kryss. Längs den streckade blå 
markeringen kan man göra en fin vandring genom 
Trolldalen, utanför leden.

Drive road 66, past Hundfjällets skiresort, approxima-
tely 2 km, to a small lake on your right side. Oppo-
site the road is a parking place and the start point 
for Hundfjällsslingan. After about 2 km the hiking 
trail turn aside to Hundfjällskölen and Skogsäter-
stugan. Here are the options, you can either go to 
Hundfjällets ski lifts and the trail becomes 12,5 km. 
If you however choose to go against Hundfjällets na-
turereserve the trail becomes 20 km. The hiking trail 
is extraordinary through partly fine old forest. From 
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Skogsäterstugan quite steep climb up on Hundfjäl-
let where you have a lovley view in all directions. The 
hiking trail then carries down Hundfjället to Hundfjäl-
lets skiresort. Go to rv 66 and turn left on the road. 
Walk about 3 km to the starting point, the parking lot 
at Tandådalstjärn. The trail is marked with red cros-
ses. Along the dashed blue marking you can make a 
nice hike off the trail, trough Trolldalen.
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