
Runt Näsfjället till Gräsheden   igenom Skarsåsen Naturreservat.

Det här lilla fjällområdet, beläget mitt emellan Sälenfjällen
och Fulufjället är inte lika besökt som dessa. Reservatet
består av fyra lågfjäll, Skarsåsfjället, Faxfjället,
Mellanfjället och Näsfjället. 

Startplats: Vändplats på Lekåsen stugby 

Avstånd approx 12km Tid 3 till 6 timmars

Lätt vandring mest nedförbackan, vi har inget bråttom och
skall njuta av dagen. På flera platser finns möjlight att bryta
vandringen med biltransport tillbaka till vandrarhemmet.
 

Vi starta från parkeingsplatsen vid vägslutet i Leksåsen, den 
första streckan till Lilldagsstugan har obetydligt höjdskillnad 
längst Näsfjäll lutningen och utsikter norrut mot Fulufjället.

Vid Liidagsstugan pauser vi och ha en chans att äta den 
medhävde matsäcken från frukost bordet.

Från Lilldalsstugan följer Södra Kungsleden söderut genom 
”Ravinen” oftast bra lingon plockning och följer leden genom 
Skarsåsen Naturreservat.

Tallskogen är vanligast här, men på många håll i dalgångarna och fuktigare
partier, tar granen över. De äldsta tallarna är närmare 200 år gamla. Bränder har
även haft stor betydelse för skogens utformning här. En märklig del av området är
den stormfällda skogen mellan Skarsåsen och Mellanfjället. Den revs omkull av
en tromb som drog fram sommaren 1973. Virket har fått ligga kvar, vilket har
fungerat som en ypperlig miljö för många vedlevande insekter, men även
svampar, lavar och mossor.
Flera partier har ett geologiskt intresse som är knutet till speciella terrängformer skapade av smältvattenflöden i 
samband med landisens avsmältning. Här finns ett vackert utformat system av slukåsar vid Näsfjällsåsen, samt ett par 
system med fint utbildade erosionsrännor på södra delen av Mellanfjället. Erosionsspår i form av strängar med sten och 
block förekommer på Faxfjället och Mellanfjället.

Vi pausa igen på platsen där det tidigare stodd en garpehuken, här 
stå vid med en liten grill med lätt förtaring.här finns en fin utsikt 
mot Sälenfjällen.  Vindskyddet och toaletten brann ned 2018. 

Vi fortsääta söderut mot Skarsåsen, tidigare en fäbod där folket 
från Sörsjön skulle tar sina kreaturen på sommaren, numera är det 
en stugby.
Följer grusvägen till vänster och sedan ned för backen till höger. 
Efter några hundra meter går vi till vänster längst skoterleden, 
dem första 500meter är steniga. Sedan lätt skog och myrr till 
Gräsheden, dem blötta områden är spångad.

   Tel till Vandrarhemmet: 0280 82040      
näsfjäll hundvandring.odt



Samkörning till startplatsen, på kvällen hämta vi bilarna.

Instruktioner till startplatsen

• Kör vänster ur vandrarhemmets parkering.
• Efter 2 km sväng höger mot Näsfjället och Skarsåsen.
• Fortsätt 10km längst denna grusväg to Näsjäll.
• Vid ”T” korsning sväng vänster.
• Efter approx. 400m sväng höger mot Lekåsen stugby.
• Följ denna vägen upptill vändplatsen. 
• Parkera här om det finns plats eller 100meter tillbaks längst vägen 

På kvällen kör vi i en bil med  chaufförer och hämta upp bilarna.

Upphämtnings möjligheter under vandringen finns i Skarsåsen.

Frukost från 07:30
Matsäck tas ifrån frukostbordet.
Kvällsmat 19:00

Fika finns med hemkomsten


