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Park your car at Hemköp in Tandådalen. Walk the 
footpath to the right of Orrlidsvägen down towards 
Orrlidens cottage area. After about 1 km, turn right 
onto Jens Brittas road, walk about 150 m to the star-
ting point of the hiking trail. At it’s beginning the trail 
rises gently along the side of a cottage area and then 
becomes  a real climb of just under 1 km. Reaching 
the top, a short break is a good idea before continu-
ing the walk. From this point, it is still uphill for a few 
kilometer, until you get to where the trail splits, where 
you should turn of towards Salsdalskojan. From whe-
re the trail splits the trail runs downhill for around 1,5 
km before reaching Saldalskojan. This is a ideal spot 
for a long break. After Saldalskojan the trail soon runs 
steeply downhill for about 2 km. Then it levels out 
and becomes quite wet, but thera are footbridges 
to walk on. The Närsjön lake is at the bottom of the 
downhill section and here it is a nice place to take a 
break in, if the weather permits, take the opportunity 
to take a dip in the lake which is not far from the trail. 
The hiking trail continues through woodland. Soon 
you will arrive at rv 66 and Tandådalstjärn. Walk along 
rv 66 about 3,5 km until you reach Hundfjällets Ski-
resort where you turn left towards Fjällsåsen. Walk 
about 1 km to Orrlidsvägen where you turn right and 
walk about 500 m to parkingarea at Hemköp Tandå-
dalen. The trail is marked with red crosses.

 LILL-NÄRFJÄLLSLEDEN
Längd/Length 15 km
Tid/Time 6 h
Parkera bilen vid Hemköp i Tandådalen. Gå gång-
väg till höger om Orrlidsvägen ner mot Orrlidens 
stugområde. Efter ca 1 km, gå till höger in på Jens 
Brittas väg, gå ca 150 m till startpunkt för vandrings-
leden. Leden går lätt uppför till att börja med, vid 
sidan av stugområdet, innan det blir en rejäl stigning 
i en knapp kilometer. Väl uppe passar det med en 
kort paus innan du fortsätter vandringen. Härifrån 
är det fortfarande uppför i några kilometer innan du 
kommer fram till ledskiljet där du ska vika av mot Sal-
dalskojan. Härifrån går leden utför ca 1,5 km innan du 
kommer fram till Saldalskojan. Här är det lagom att 
ta en längre paus. Efter kojan går leden ganska snart 
brant utför, ca 2 km innan den planar ut och blir lite 
blötare, spänger finns men det kan vara rejält blött på 
sina ställen. Väl nere i dalen ligger Närsjön en bit från 
leden, här passar det bra med ytterligare en vilopaus, 
om vädret tillåter kan du passa på att ta ett dopp i 
sjön. Leden fortsätter genom skogsterräng och snart 
är du framme vid rv 66 och Tandådalstjärn. Gå längs 
rv 66 ca 3,5 km tills du kommer till infarten till Hund-
fjällets anläggning, där går du till vänster mot Fjällså-
sen. Gå ca 1 km till Orrlidsvägen, där går du till höger 
ca 500 m till Hemköps parkering. Vandringsleden är 
markerad med röda kryss.
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