
5. Hamra - Tänndalen via Hamrafjällets nordsida

Startpunkt  Hamra
Längd 10 km
Typ av tur Envägstur
Typ av led Kryssled och Nordic Ski

Turen går på Hamrafjällets nordsluttning i lätt kuperad och öppen terräng med utsikt 
mot Anderssjöarna och Skenören. Brant men kort uppstigning till raststugan Rappvallen. 
Därefter på kalfjället en halv mil fram till leden mot Andersborg och sedan ett par km lätt 
åkning utför till Tänndalen.

Från parkeringen vid Hamra gå tillbaka ner över bron och börja turen på Nordic 
Skitransitspåret på norra sidan av Tännån, mot vänster, nordväst.  När spåret efter några 
hundra meter går under riksväg 84 genom en tunnel ( eller över vägen ) har du två km 
uppförsbacke genom björkskogen.  Vid Rappvallens raststuga tar du av på kryssleden mot 
Andersborg, som strax kommer upp över skogsgränsen. Efter ytterligare någon km tar 
kryssleden mot Svalåtjärn av mot norr över Anderssjöarna. Du fortsätter dock rakt fram på 
kryssleden i ostlig riktning, nu lite mer uppför, och ser snart, efter ca 200 m, Hamras gamla 
liftstation.



Nu väntar kuperad och öppen terräng och ett spår med många små upp- och 
nedförsbackar. Njut av utsikten mot norr, Anderssjöarna och Skenören. Till höger, närmast 
dig, har du Hamrafjället och rakt fram skönjs snart systerfjällen Lill-Skarven (närmast) och 
Stor-Skarven. Efter cirka 5 km på Hamrafjällets nordsida går spåret ned i en dal och fram 
till den breda kryssleden, som också är ett Nordic Ski högfjällspår, mellan Svalåtjärn och 
Tänndalen. Den tar du till höger, söderut, för den sista kilometern fram till Andersborgs 
våffelstuga.

Därifrån kan du välja vilket som helst av de spåren, som går ned till Tänndalen. Skidbussen 
stannar på flera ställen i dalen; vid Tänndalens skiduthyrning, vid skidstadion och vid 
Tänndalens fjällhotell.  Den sista biten kan du ta ta till höger in på det  gröna Nordic 
skispåret som bitvis går ganska brant utför mot skidbron över väg 84 och skidstadion.




