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Hemköp

Östra Granfjället

 STOR-NÄRFJÄLLSLEDEN
Längd/Length 15 km
Tid/Time 5 h
Påbörja turen vid stugområdet Myrflodammen, led-
markering, röda kryss. Leden går till att börja med 
över några små myrar där det är spångat och fort-
sätter sedan genom dalgången mellan Stor-Närfjället 
och Lägerdalsfjället. Efter ca 3,5 km kommer du till 
Kruggbäckdalen. Här blir det rejält stenigt på några 
ställen där man får ta sig över ett par stenrösen med 
stora stenblock. Kruggbäcken med sitt kristallklara 
vattensystem korsar leden vid ett flertal tillfällen, där-
efter övergår leden till mer lättgången terräng innan 
den efter några kilometer viker av mot väster och in i 
dalgången mellan Stor-Närfjället och Östra Granfjäl-
let, bitvis stenigt i dalen. När du kommit ur dalen blir 
leden lättgången igen med en svag stigning upp mot 
Närfjällsstugan. Väl framme kan du njuta av storsla-
gen utsikt i alla väderstreck. En klar dag ser du ända 
till Städjan (Idre) i norr och Trysilfjäll på norska sidan i 
väster. I stugan finns kamin och hjälptelefon. Efter en 
välförtjänt fikapaus bär det av mot Orrliden. Leden 
går rakt över Stor-Närfjället och underlaget är lätt-
gånget. Efter ca 1,5 km når du toppen av fjället, 931 
m.ö.h. Här delar sig leden, fortsätt mot Orrliden. Nu 
börjar det gå svagt utför och det blir brantare och ste-
nigare efter hand för att därefter plana ut igen. Leden 
fortsätter i kanten av stugområdet tills man kommer 
fram till Jens Brittas väg, gå till höger på Jens Brittas 
väg ca 150 m, därefter gå till vänster in på Orrlidsvä-
gen, gå ca 1 km, till parkeringen vid Hemköp. Lämp-
ligt för denna led är att ha två bilar. Parkera en bil vid 
Hemköp, Tandådalen och kör sen till Myrflodammen 
och starta vandringen där. Har ni inte möjlighet till 
det får ni gå från Hemköp till Myrflodammen längs rv 
66, en promenad på ytterligare ca 5 km.

Start this trail at Myrflodammen. In the beginning, 
the trail crosses several small bogs where there 
are plank walkways. It continues through the valley 
between Stor-Närfjället and Lägerdalsfjället. After 
about 3,5 km, you arrive at the Kruggbäcken valley, 
wich is very rocky in several places. Here, you have 
to cross a couple of rock mounds that have large 
bould-ers. The Kruggbäcken stream crosses the trail 
a number of times. After a few kilometers of easier 
terrain, the trail swings off to the west into the val-
ley between Stor-Närfjället and Östra Granfjället, 
here it is rocky in places. Leaving the valley, the trail 
is once again easy to walk despite the slight incline 
up to Närfjällsstugan. Here at the cabin/hut there are 
magnificent views in all directions. Once a clear day, 
you can see all the way to Städjan (Idre) in the north 
and Trysilfjäll (in Norway) in the west. The cabin has 
an iron stove and an emergency telephone. After a 
well-earned refreshment break, continue towards 
Orrliden. The trail runs straight across Stor-Närfjället 
and the walk is easy. After around 1,5 km you reach 
the top of the mountain, 931 metres above sea level. 
Continue towards Orrliden. Beginning to go gently 
downwards, the trail gradually becomes steeper and 
stonier before once again levelling out. The trail con-
tinues along the edge of an area of summer cottages 
until reaches Jens Brittas väg. After 150 m on Jens 
Brittas väg (Jens Brittas road), turn right on to Orrlids-
vägen (the Orrlid road). Continue  on  Orrlidsvägen 
for about 1 km, to parkingarea at the supermarket 
Hemköp. It is useful to have two cars for this walk. 
Park one of the cars by the supermarket Hemköp i 
Tandådalen and then drive to Myrflodammen and 
start the trail. If you only have one car, you can walk 
from supermarket Hemköp in Tandådalen to Myrflo-
dammen along rv 66, a further 5 km walk.
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