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1. Parkeerplaats  N 60 00.361 • E 12 42.741 5. Steenslagweg N 60 01.319 • E 12 40.777
2. Graspad + infobord N 60 00.935 • E 12 42.257 6. Wegwijzer oranje markering N 60 00.709 • E 12 41.365
3. Steenslagweg N 60 01.355 • E 12 42.586 7. Wegwijzer ‘Kvarna 500’ N 60 00.457 • E 12 41.775
4. Pad rechtsaf naar beneden N 60 01.411 • E 12 41.580 8. Asfaltweg N 60 00.258 • E 12 42.267

GPS-COöRDINATEN WANDELING 2 - NAAR HET ABBORTTJÄRNET MEER
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AFSTAND:  8,3 km
TyPE:   rondwandeling
TIJD: circa 2,5 uur
ZWAARTE: 1  

TIMBONÄS

Naar het Abborttjärnet meer

ER NAAR tOE
Neem vanaf de 45 (de 
hoofdweg door Värmland) de 
afslag Gräsmark. Rij door tot 
in Gräsmark en volg vanaf 
daar de borden Torsby. Bij de 
afslag Torsby ga je rechtdoor, 
richting Mitandersfors. Na 
10,9 km passeer je het bord-
je Timbonäs. Na 400 meter 
zie je ter hoogte van de 
wegwijzers ‘Kammesmakk’en 
‘Honkamack’ links van de  
weg een parkeerplaats, aan 
de rand van het meer. Parkeer 
hier je auto.

WAAROM?
In dit stukje van Värmland loopt een wirwar van korte, slecht onderhouden wandel-
paden. Voor deze tocht hebben we er een aantal aan elkaar geknoopt en zo een 
rondwandeling gemaakt. Deze paden zijn deels matig onderhouden en gemarkeerd. 
Dat is soms lastig, maar het maakt ook dat je het gevoel heb de enige te zijn die van 
deze paden gebruik maakt, samen met de elanden die hier veelvuldig voorkomen. Het 
Abborttjärnet meertje is een prachtige oase waar je in alle stilte van kunt genieten. Het 
Kymmen meer, waar de wandeling start en eindigt, is bij goed weer een heerlijke plek 
voor een picknick of een verfrissende duik.
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DE WANDELiNg
Loop van de parkeerplaats (gps1) terug naar de asfaltweg en steek die recht over, 
richting Kammesmakk. Volg de steenslagweg 700 meter. Ter hoogte van een aantal 
brievenbussen neem je de afslag naar links. Rechts zie je een oranje wegwijzer ‘Kam-
mesmakk’. Na 400 meter zie je rechts een klein informatiebord (gps2). Hier begint ook 
een overwoekerd graspad. Loop het graspad op en houd de schuur aan je linkerhand. 
Het pad is gemarkeerd met oranje verfstrepen. Na 300 meter kruis je een grindpad en 
verderop, bij een wegwijzer ‘Honkamack 1800 m’, ga je rechts. Loop het dennenbos in. 
Negeer verderop een pad naar links. Volg het pad dat rechtdoor naar beneden loopt. Ne-
geer zijpaden en volg de oranje markering. Je komt uit op een steenslagweg (gps3) en 
gaat hier linksaf. Je loopt deze weg, die 1,8 km lang is, helemaal af. Zo’n 100 meter voor 
het einde neem je een pad dat rechtsaf naar beneden (gps4) loopt. Ook dit is weer met 
oranje verf gemarkeerd. Het pad is overwoekerd, maar verderop zie je weer de marke-
ring. Steek via een vlondertje een beekje over. Je ziet nu het Abborrtjärnet meer. Houd 
rechts aan. Het pad komt uit bij een smalle brug over de beek. Steek de brug over en 
blijf de markering volgen tot op een splitsing met een breder graspad. Hier ga je linksaf. 
Je komt uit op een brede steenslagweg (gps5). Ga hier linksaf en volg de weg 1,2 km. 
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Je komt dan uit ter hoogte van een huis. Net voorbij dit huis stuurt een wegwijzer 
met oranje markering (gps6) je linksaf naar het riviertje. Steek dat via de brug over. 
Ga aan de overkant direct rechtsaf, richting Fäbron. Na 50 meter ga je rechtdoor, via 
een smal pad omhoog. Even verder heb je goed zicht op het riviertje. Bij een houten 
schuur buigt het pad naar links en komt uit bij een huis en een paar schuren. Ga hier 
naar links, langs de bosrand en houd de gebouwen aan je rechterhand. Ter hoogte 
van de laatste schuur kom je uit op een overwoekerd graspad met wegwijzer ‘Kvarna 
500 m’ (gps7). Hier ga je linksaf en volg je het graspad. Je loopt het eerste stuk 
paral lel aan de elektriciteitskabels. Het graspad komt uit op een steenslagweg. Hier 
ga je rechtsaf en na 30 meter ga je linksaf op de asfaltweg (gps8). Na 500 meter zie 
je rechts bij het meer de parkeerplaats waar je de auto hebt geparkeerd (gps1). 
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