Snabbfakta
Längd
2,5 km
Tidsåtgång
ca 1-1,5h
Svårighetsgrad
Medel
Terräng
Relativt kuperad led i böljande
skogsterräng
Start & målpunkt
Rundslinga. Starta vid parkering Stora
Ormahålan.
Markering
Följ röd markering
Hitta hit
Ca 10 minuter från Karlsborg, strax
söder om Granvik. Sväng av rv 49 mot
Stora Fjället.
Tips
Tips !
Ta en paus under
vandringen. Lägg dig på
det gröna mosstäcket och lyssna på
skogens ljud. Vad hör du? Ett vackert
susande ljud? Fågelsång? Eller kanske
hör du ett knackande ljud högt upp
bland trädtopparna? Då kan det vara
den tretåiga hackspetten som är på
besök.

FJÄLLÅSENRUNDAN
STORA FJÄLLET

BÖLJANDE LED I VACKER NATURMILJÖ
1H 2,5KM
Ännu en liten pärla bland Stora Fjällets vackra leder. Delar
av leden beskrivs ofta som ett Tivedens nationalpark i
miniatyr. Redan några hundra meter från parkeringen
kliver du in i en sal av väldiga granar och tallar som
tillsammans med den grönskimrande mossan och de
väldiga stenblocken förflyttar dig till trollens värld.
Fjällåsenrundan tillhör inte de längsta lederna i området men de
2,5 kilometrarna kommer med all säkerhet få dig att slappna av
och låta tankarna flyga iväg. I de fuktigare partierna breder den
gröna mossmattan ut sig och här trivs de gamla granarna som
bäst. På de torra och karga höjderna, där den senaste istiden slipat
bergstopparna till jämna hällar, har tallen funnit sin plats.
Leden startar och slutar vid parkeringen Stora Ormahålan. Strax
öster om parkeringen, vid sjön, finns även ett litet vindskydd med
grillplats. Sjön Ormahålan är en sk. dödisgrop. Den bildades efter att
en stor bit av en glaciär blivit liggande och omgivits av tillflödande
sediment. När denna stora ”isbit” sedan smälte efterlämnades den
håla som utgör dödisgropen.
Fjällåsenrundan ansluter till ett flertal leder i naturreservatet och du
kan enkelt ”bygga på” din vandring med fler upplevelser. Exempelvis
genom Granviksleden (blå) eller Stora Fjälletrundan (orange).
visitkarlsborg.se
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