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.
Avsläppsplats: Vändplats på Lekåsen stugby
Avstånd approx 14km Tid 3 till 6 timmars
Mycket lätt vandring till Lilldalsstugan obetydligt
höjdskillnad på dessa 2 km följer dem röda X'orna,
sedan söderut nedför en lätt sluttning till Görälven

Alternativ efter några hundra meter sväng till vänster vid vägskylt till toppen av Näsfjället kanske 75 meters brant
som övergår till lätt fjälltopp.. Röda Xor till toppen. Från toppen sikta man sig NWW tillbaka till leden och
Lilldalsstugan.
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.
Pausa vid Garpehuken där finns en fin utsikt efter
skogshuggningen mot Sälenfjällen ( Nedbrunnen 2018 i
sommarens Skogsbrand)
Skarsåsen var tidigare en fäbod där folket från Sörsjön skulle tar
sina kreaturen på sommaren, numera är det en stugby.
Följer grusvägen till vänster och sedan till höger. Fina utsikter
över dalen to Sälenfjällen.
Svänga vänster längst skoterleden, sedan till höger genom lättskög
och över myrran till Gräsheden.
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