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Lillfjällsleden. 12Km 300 höjdmeter 

 
Lillafjällsrundan är en fin runda som passar hela familjen! Du får här 

uppleva mycket av vad Borgafjäll kan erbjuda; så som kalfjäll, 

gammelskog, fjällbjörkskog och sjönära vandring. Denna led har vid 

flertalet platser olika korsningar där det kan vara svårt att veta i 

vilken riktning man ska bege sig näst. I nuläget är dessa korsningar 

markerade med orangea snitslar så du hittar rätt, senare under 

sommaren kommer de ersättas med pilning.  

 

 

 

 

Storviksleden 11km (18km) 350 höjdmeter 

 
Denna vandringsled leder dig upp på toppen av Våarmoevaartoe. 

Den följer sedan kammen bort mot Storviken, här får du en god 

utsikt både över Korpådalen i norr och dalen ner mot Borgasjön i 

söder. Vandringen tar dig även till samernas gamla sommarviste. 

Leden har en karaktär som passar den som har lite mer vana av att 

vandra i fjällen. Då leden är ”nygammal” och inte har använts 

mycket de senaste åren så har stigen på många platser växt igen. Där 

det är svår orientera sig så finns det kompletteringar med orangea 

snitslar så att det ska vara enkelt att hitta. Ställ en extra bil vid ett av 

målen då vandringen inte är en rundslinga. 

 

Tips: Känner du dig stark i benen förlänger du Storviksleden med 

ytterligare 7 km genom att vandra grusvägen tillbaka till starten. 

Grusvägen går till stor del längs Borgasjön och är en trevlig enkel 

vandring. Vandringen blir då totalt 18km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandra i Borgafjällen 



Allmän information om leder. 

 
Under sommaren 2017 arbetar Borgafjälls lokala guideföretag 

Thomsen Adventures i uppdrag av Dorotea kommun med att 

restaurera vandringsleder runt om i Borgafjäll. Lederna får ny 

märkning skyltning och spångning. Märkningen kommer att bli 

orange. Spångningen och märkningen med den orangea färgen är i 

dagsläget klar, skyltar, pilar och annan vägledning kommer att 

komma upp senare under sommaren. Märkningen är dagsläget 

kompletterad med orangea snitslar.  

 

Allmän information om vandring i fjällen.  

 
Att vandra i fjällen är en härlig naturupplevelse. När man är ute på 

fjället så är det på naturens villkor. De vandringsleder som håller på 

att iordningställas är inte längre än vad man klarar av att vandra på 

en dag. För att få ut det bästa och den trevligaste av upplevelsen 

kommer här några tips.  

 

1. Vädret kan skifta fort i fjällen. Även om du går ut i fint väder 

och att prognosen säger att det ska förbli så kan det snabbt 

ändras och börja regna. Ta med regnkläder eller en 

regnponcho om vädret skulle slå om, dessa plagg fungerar 

också utmärkt som vindskydd om det skulle blåsa upp som 

det ofta kan göra på kalfjället. 

 

2. Att vandra i fjällen är blött så ett par rejäla och gärna 

vattentäta skor är att rekommendera. Även om det är spångat 

över myrar och andra blötområden är detta i första hand för 

att skydda känslig natur, och som en bonus att vi går torra 

över. Vid torrare tider kan man klara sig ganska bra i lågskor 

men är bra att ha vattentäta sådana. En vandringskänga eller 

stövel som skyddar mot väta är nog det bästa sättet att ha en 

trevlig vandring i fjällen! 

 

3. Glöm inte maten! Vad är vandring utan att stanna och fika 

någonstans ute i det fria? Detta förhöjer alla 

naturupplevelser, fika smakar alltid bäst ute!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


