Lokala naturvårdsområden och utflyktsmål i Sorsele kommun

Brudslöjan

Brant
promenad
med stor
belöning

Svårighetsgrad:

Leden upp till Silverfallet är både brant
och stenig – men inte lång.
Parkeringen vid vägen är relativt liten så
parkera med eftertanke.
Tillgängligt för större barn. Försiktighet krävs
dock i översta delan av stigen.

Brudslöjan har blivit ett allt mer populärt utflyktsmål.
Både den fina utsikten och möjligheten att gå i bakom ett
vattenfall lockar.
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Från grottan under vattenfallet har
man milsvid utsikt över Storvindeln

Brudslöjan

Vattenfallet ligger ungefär halvvägs mellan Ammarnäs och Sorsele,
strax väster om byn Svarttjärn. Utsikten över Storvindeln är magnifik
så den korta och branta vandringen är väl värd mödan. Det finns vare
sig vindskydd eller eldplats, på grund av den branta terrängen.
Mot
Ammarnäs

Mot
Sorsele

Koordinater, parkeringen där stigen startar:
WGS84: 65°48’27”N , 16°56’5”E
WGS84 decimal (lat, long): 65.807377, 16.934811
SWEREF99 TM: 7299803, 588465

Ledfakta
Den sista branta delen av stigen.

Utsikten över Storvindeln, mot öster.

Brudslöjan – a waterfall with a scenic view
Brudslöjan is an impressive and beautiful waterfall, especially during
summer. It can be found 50 km from Sorsele, west of the village Svarttjärn, close to route 363 as it heads towards Ammarnäs. Starting from
the old school in Hemfjäll take the 2 km long path leading to the falls.
The last section of the route is very steep so make sure you are wearing
a strong pair of shoes.

Allemansrätten – en unik möjlighet i Sverige

Att röra sig fritt i naturen är en rättighet – med det följer också skyldigheter och ansvar. Visa hänsyn till
djur och natur, till de som äger marken och till andra människor. Inte störa – inte förstöra. I naturreservat
och nationalparker finns särskilda bestämmelser. De kan reglera om man får elda, ha med hund eller cykla,
men oftast är bärplockning tillåten. Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.

Stigen upp till Brudslöjan är ca en km lång och bitvis brant och krävande. Några partier kan vara blöta
efter regning väderlek. Första delen av stigen är
emellertid inte så brant. Den passerar kraftledningen, går utmed en hyggeskant, passerar mellan två
små myrar för att därefter bli brantare mot slutet.
Den allra sista delen av stigen är riktigt brant och på
några ställen får man vara uppmärksam så att man
inte glider på löst grus.
Detta blad och många andra finns tillgängliga på

www.visitvindealven.org
www.sorsele.se
Turistbyrån Sorsele 0952-140 90

