Spoorbrug over de Ämån rivier vanuit Storstupet

Wandelen in Dalarna
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GPS-coördinaten wandeling 1 - Orsa - Vanaf de Ämån
1. Parkeerplaats:
N 61 13.363 • E 14 48.036
2. Splitsing met wegwijzer:
N 61 13.604 • E 14 47.460
3. Steenslagweg:
N 61 14.018 • E 14 47.690
4. Smal pad rechtsaf:
N 61 15.352 • E 14 46.462
5. Steenslagweg:
N 61 15.516 • E 14 47.546

rivier naar een zomerboerderij
6. Steenslagweg:
N 61 15.480 • E 14 49.128
7. Karrenspoor:
N 61 15.618 • E 14 49.758
8. Terrein zomerboerderij:
N 61 15.784 • E 14 50.721
9. Splitsing met asfaltweg:
N 61 13.528 • E 14 48.182

R O U TE

1

afstand: 15,2 km
type:
rondwandeling
tijd:
circa 5,5 uur
zwaarte: 3 (afstand, ondergrond)
KAART:
Terrängkartan 655 Mora

ORSA

Vanaf de Ämån rivier naar een zomerboerderij
Er naar toe
Neem vanaf de E45 zo’n
4 km ten noorden van
Orsa de afslag naar Voxna
(weg 296). Je rijdt door
meerdere dorpen. Na 13,7
km neem je in Mässbacken
de afslag links naar ‘Skräddar Djurberget Fäb’. Na 1,3
km ga je op de splitsing
links. Volg de weg nog
4,8 km. Rechts is dan een
parkeerplaats voor je auto,
links zie je een blauwe
wegwijzer ‘Storstupet’.

Schuur in Ången

Waarom?
De Storstupet is een diepe kloof waar de Ämån rivier doorheen raast. Er is geprobeerd
de waterval enigszins te beteugelen, maar het natuurgeweld en de steile wanden zijn
er niet minder imponerend door geworden. Het filmische decor is compleet met de 34
meter hoger gelegen oude spoorbrug waar nog altijd een paar keer per dag de Inlands
banan overheen rijdt. Je wandelt tijdens deze tocht afwisselend over smalle bospaden
en brede steenslagwegen. Dat laatste biedt je de mogelijkheid om toch een beetje
vaart te maken; in het bos haal je niet meer dan 2,5 km per uur. Op bijna tweederde
van de route kom je op het terrein van de Skräddar-Djurberga fäbod. Dat is een oude
zomerboerderij die omwille van het behoud van tradities en voor de toeristen in bedrijf
wordt gehouden, compleet met vee, tijdens de zomermaanden. Een heerlijke plek voor
een kop koffie en een vers gebakken ‘kanelbulle’.
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De wandeling
Steek vanaf de parkeerplaats (GPS1) de weg recht over en neem bij een blauwe weg
wijzer ‘Storstupet’ het pad dat het bos in loopt. Negeer zijpaden en na 1 km kruis je een
spoorlijn. Loop richting een hut en houd daar links aan. Je komt op een splitsing met
wegwijzer (GPS2). Hier ga je linksaf naar beneden, naar de kloof waar de Ämån rivier
doorheen stroomt. Vanaf hier heb je mooi zicht op de kloof en de 34 meter hoger gelegen spoorbrug. Voor het vervolg van de route loop je terug naar de wegwijzer (GPS2)
en ga je linksaf, richting ‘Skräddar-Djurb fäb’. Verderop kruis je weer een spoorlijn en
20 meter daarna ga je linksaf. Volg het gemarkeerde wandelpad. Na een paar honderd
meter kom je bij een wegwijzer. Hier verlaat je de oranje markering en ga je rechtsaf. Op
de steenslagweg (GPS3) ga je linksaf. Na 1,3 km ga je op een splitsing van steenslagwegen linksaf, richting Helvetes fallet. Na 1,5 km ga je rechtsaf een smal pad (GPS4)
op dat weer met oranje verf is gemarkeerd. Het pad loopt een stukje door gerooid bos,
volg de markering op de boomstompen. Het smalle pad gaat al snel weer het bos in.

Volg steeds de oranje markering. Verderop loop je weer door wat meer open terrein.
Daarna loop je het bos weer in en passeer je via plankieren een drassig stuk. Een
stuk verderop loop je weer over plankieren. Je komt uit op een steenslagweg (GPS5).
Hier ga je rechtsaf, de houten brug over. Kort daarna ga je op een splitsing met een
steenslagweg linksaf. Na circa 100 meter stuurt de oranje markering je rechtsaf, rich
ting een klein huis. Volg het brede karrenspoor links langs het huis. Even verder
stuurt de markering je rechtsaf een smal bospad op. Blijf dit smalle pad steeds volgen. Af en toe passeer je drassige veengebieden, soms via plankieren. Na geruime tijd
kruis je een steenslagweg (GPS6). Ga rechtdoor het bos in en blijf steeds de oranje
markering volgen. Verderop loop je weer door een stuk jong bos en passeer je een
stroompje. Hier is af en toe nauwelijks een pad zichtbaar, maar de markering leidt je
door het terrein. Verderop kruis je weer een karrenspoor (GPS7). Je volgt nog steeds
de oranje markering en loopt het bos weer in. Verderop loop je opnieuw door gerooid
bos, af en toe kruis je een bosbouwpad. Het pad slingert het bos weer in. Je blijft dat
volgen tot je uit komt op het terrein van een oude zomerboerderij (de Skräddar-Djurberga fäbod), (GPS8). Volg het pad tussen de schuren door en loop naar de entree
van het terrein. Je loopt langs de parkeerplaats, negeert direct een weg naar links en
volgt vanaf hier 5 km lang de steenslagweg. De oranje markering is er niet meer, wel
zie je af en toe houten bordjes op palen. Negeer alle zijwegen en loop door tot je op
een splitsing met een asfaltweg (GPS9) komt. Hier ga je linksaf. Negeer na 100 meter
een weg naar links en loop rechtdoor. Na nog eens 250 meter zie je links de parkeerplaats (GPS1) waar je auto staat.
Skräddar Djurberga Fäbod
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