Närsjön till Gräsheden över Sälenfjällen.
Fin vandring över Sälenfjällen från Närsjön i S.W. Sälenfjällen leden stiga genom lätt skog
område till Närfjällstugan mitt i fjället, sedan fortsätt längs S. Kungsleden över
Granfjällstöten till Görälven.
Avsläpsplats: Närsjön

Avstånd approx 18km

Tid 6 till 9 timmars

Medelsvår vandring över Sälenfjäll, start på
parkeringen i Närsjön, vägskylt och ledkryss leder
norrut och upp genom skog och myrmark.

Från parkeringen i Närsjön är det en lätt stigning längs märkt led över några mindre broar och
spånger , skog blir tunnare och tunnare upp till Saldalskojan, ent bra plats för en fika, stigen blir lite
brantare i en kilometer för att plana ut på fjälltoppen där flera leder möts, fortsätt till Närfjällstugan
för andra fiket.
Från Närfjällsstugan fortsätter leden över Granfjäällstugan med fina vyer norrut mot Näsfjället,
Fulufjället och Idrefjälll, även Trysill syns i Västa.
Några partier är lite steniga på grund av erosion och slitage.
Den vänstra leden leder ner till Stöten (se nedan) men vi fortsätter norrut på Västra Granfjällets..
Återigen får vi oerhört fina vyer men nu även åt norr och nordost. På toppen är terrängen riktigt
artfattig och på en hel del ställen har till och med den skyddande ris/lavheden försvunnit. Granen
dominerar och skogen är tidvis tät, framförallt nära bäcken medan vi fortsätter ner till den före detta
fäboden Granfjällssätern.
Här finns en liten raststuga med kamin och en välförtjänta paus. Det finns dessutom en större röd
stuga som också är öppen och där man kan sova. Den är dock inte alltför fräsch invändigt.
När du står framför stugan ligger stigen till vänster, Dålig skyltat. Typ 45grader till vänster.
Följ ledkryssen genom skogen korsa grusvägen och fortsätt på spången över myren och över älven
på skoterbron.
Fortsätt längs grusvägen till huvudvägen där man svänger höger till Gräsheden.
Alt. Följ älven nedströms till Gräsheden.
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