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Scandinavische buitenbeentjes

Grenzeloos 

Reizend vanuit het zuiden kom je in het noorden van Dalarna, tegen de grens met 
Noorwegen, voor het eerst boven de boomgrens. Voor de wandelaar ligt hier een 
eindeloos groot wandelgebied, zover als het oog reikt. Van een grens is overigens 
niets te merken: je loopt ongemerkt de EU uit en weer in. Welkom in Gränslandet, 
natuurreservaat in twee landen.

tussen Noorwegen 
en Zweden

GRÄNSLANDET
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Dalarna

W
e hebben nog geen 
honderd meter 
gelopen als een 
paar rendieren 
gehaast ons wan
delpad kruisen. 

Het zijn weliswaar tamme dieren die door 
de Sami gehouden worden, maar van men
sen die al te dichtbij komen moeten ze 
meestal niet veel hebben. Dit gebied is het 
meest zuidelijke waar de Sami, de oor
spronkelijke bewoners van Lapland, mogen 
komen met hun kuddes. De grote groep 
dieren is nu naar het noorden, maar in de 
zomer kom je altijd wel een paar ‘dwalers’ 
tegen; achterblijvers die hier op eigen 
houtje hun kostje bij elkaar scharrelen. En 
ook in zulke groepjes zie je jonkies, verse 
aanwas van het afgelopen voorjaar. Inmid
dels zijn deze uitgegroeid tot redelijke 
pubers, maar ze volgen hun moeder nog 
trouw. Als zij besluit dat het er verderop 
veiliger of lekkerder uitziet, dan volgt het 
kind in gezwinde pas haar voetsporen. 

Gränslandet
Er was wat Europese subsidie voor nodig 
om op te starten, maar sinds 2012 is 
Gränslandet (Grenselandet in het Noors), 
een interregionaalEUproject, overgeno
men door de vier provincies waar het ‘park’ 
in ligt: Dalarna en Jämtland aan de 
Zweedse zijde, Hedmark en Trøndelag in 
Noorwegen. Met in totaal 2105 vierkante 
kilometer is het groter dan het meest uitge
strekte nationale park in Zweeds Lapland. 
Doel van de samenwerking is dat toeristen 
gemakkelijker recreëren en genieten van 
het rijke buitenleven, zonder ‘last’ te onder
vinden van de grens. Op dertien plaatsen 
zijn informatieborden geplaatst in verschil
lende talen. 
We beginnen onze eerste wandeldag aan de 
Noorse kant en bestuderen aandachtig wat 
we onderweg kunnen verwachten. Uitge
strekte natuur in ieder geval, dat zie je met
een, ook zonder op het bord te kijken. 

Het dak van de wereld
We klimmen tot zo'n 1100 meter en genie
ten van het weidse uitzicht op de omlig
gende toppen. En ondanks dat het vandaag 
geen onbewolkte dag is, piept de zon er af 

en toe doorheen. Zover als we kunnen kij
ken zien we geen bomen, maar ook geen 
huizen, wegen of andere sporen van mense
lijke activiteiten. Of het moet een tentje zijn 
dat is opgezet door een andere wandelaar 
die hier naartoe is gekomen om te genieten 
van de vrijheid en stilte. Je waant je even op 
het dak van de wereld, en vrijwel altijd heb 
je dat dan even voor jezelf.
Als we de bergtop hebben gerond, wacht 
ons een fikse plensbui. Met waterdichte 
schoenen en jas met capuchon doorsta je 
dat best, maar fijn is anders. Gelukkig 
klaart het even snel weer op en laat de zon 
zich weer zien. De toch al zompige paadjes 
zijn nu veranderd in kleine riviertjes annex 
modderpoeltjes, waar je je beter een weg 
omheen kunt zoeken dan er doorheen te 
lopen. Er staan met enige regelmaat forse 
steenmannen die ferm boven de bessen
struikjes uitsteken en ons de weg wijzen. 
Wandelaars helpen wandelaars, dus wij leg
gen ook zo af en toe een steen op zo’n sta
pel voor hen die na ons komen. Na dertien 
kilometer en 350 hoogtemeters zijn we blij 
als we na zessen weer teruggekeerd zijn bij 
ons startpunt. Morgen weer een dag!

Per boot de grens over
De weergoden zijn ons gunstig gezind van
daag, de zon schijnt ongehinderd. We kie
zen voor een kortere route, eentje waarvoor 
we eerst met de boot moeten. Vanuit Grö
velsjön in Zweden kun je met een bootje 
van de Zweedse marine naar Sylen varen, 
dat aan het andere uiteinde van het meer 
ligt. En aan de andere kant van de grens, 
want daar ben je ineens in Noorwegen. Het 
kleine bootje, dat maximaal zo’n vijftien 
mensen kan vervoeren, doet 45 minuten 
over de zes kilometer dat het af moet leg
gen. Eenmaal in Noorwegen volgt een 
kleine klim naar een wat hoger gelegen pla
teau. Daarmee is gelijk het zwaarste werk 
gedaan, want wat volgt is een langgerekte 
afdaling naar Zweden, terug naar 
 Grövelsjön. Opnieuw wanen we ons even 
alleen op de wereld als we rondkijken over 
het oneindige landschap, met vandaag een 
glashelder zicht, kilometers ver.
We zijn niet de enigen die lopen te genieten. 
We komen een man en vrouw met kind 
tegen. Hij torst de grootste rugzak, waar 

Tekst Paul van Bodengraven  Foto’s Marco Barten

 Spectaculair uitzicht over Noorwegen.
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genoeg spullen in lijken te zitten voor min
stens een of twee overnachtingen. Want ook 
dat is hier mogelijk; er is een aantal goed 
gemarkeerde paden, er staan meerdere hut
ten en de kaarten zijn goed. Er is zelfs een 
zevendaagse tocht van 111 kilometer uitge
zet die een groot deel van het gebied door
kruist: Gränslandet for the fittest!

De hoogte in
Na zo’n softe wandeling en een nachtje in 
een hotelbed moet er maar weer eens echt 
gebikkeld worden op wat de laatste dag van 
ons lange weekend Gränslandet wordt. We 
kiezen voor een tocht naar de top van Stor

Scandinavische buitenbeentjes

    Steenmannen wijzen 

de weg.

 De boot legt aan in 

Noorwegen.

 Voorbereid op pad.
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PRAKTISCHE INFORMATIE Hoe er te komen?
Gränslandet ligt op de Noord-Zweedse grens ter hoogte van Grövelsjön. Het 

noorden van de Zweedse provincie Dalarna vormt de meest zuidelijke punt. Per 

auto is het ongeveer 1600 km rijden vanaf Utrecht naar Grövelsjön.

Accommodatie
In de directe omgeving zijn verschillende hotels, stuga’s en ski-resorts die ook in 

de zomer open zijn en waar je kunt overnachten. In het Zweedse hoogseizoen 

(21 juni t/m eerste week augustus) is het handig om vooruit te reserveren.

Wandelen
Je kunt er in de streek prima op eigen houtje op uit trekken. Bij het Grövelsjön 

Fjällstation (waar je ook kunt overnachten) is volop informatie te vinden over 

dagtochten en meerdaagse wandelingen. Ze verkopen ook landkaarten en 

adviseren over etappes en overnachtingsmogelijkheden tijdens je tocht. Ga daar 

dus eerst even langs voor je op pad gaat. Het fjällstation is onderdeel van de 

Zweedse STF, de Svenska Turistföreningen (www.stf.se). 

Meer weten?
Informatie over Gränslandet en wat er te doen is vind je op www.graenslandet.se 

(niet te verwarren met www.granslandet.se!). Ook in het Engels. 

vätteshågna, met 1204 meter de hoogste 
bergtop van Dalarna. Er is een route vanaf 
het Grövelsjön Fjällstation, maar wij kiezen 
voor een langere variant die de berg aan de 
oostkant op gaat. We starten bij het Lövås
gårdens Fjällhotell. Dat is in de winter de 
uitvalsbasis van veel wintersporters, maar 
aan de menukaart te zien kun je hier ook 
uitstekend eten als je moe en hongerig 
terugkeert van 24 kilometer wandelen!
Voordeeltje: we starten al op 790 meter 
hoogte en laten de bomen dus vrijwel 
direct achter ons. Opnieuw ontvouwt zich 
een weids en imposant landschap, met in 
de verte de bergtop die we willen bedwin
gen. Het duurt een paar uurtjes voordat 
we duidelijk zien dat we dichterbij komen. 

En terwijl wij al die tijd geen mens hebben 
gezien, komen we op de top wel degelijk 
meer wandelaars tegen. We voegen in op 
de kortere route die zij hebben gelopen en 
bereiken zo het hoogste punt van Dalarna. 
De luchten en het uitzicht zijn spectacu
lair, de temperatuur een stuk frisser dan op 
de lager gelegen weides. 

Terug
Afdalen gaat meestal sneller, maar dat 
blijkt in de praktijk tegen te vallen. De 
ondergrond is bezaaid met stenen en je 
moet goed kijken waar je je voeten zet. Dat 
maakt dan wel dat je niet te snel voorbij 
loopt aan al het moois dat te zien is, bij
voorbeeld het hooggelegen bergmeer dat 

zich verderop in de vorm van een beek naar 
beneden slingert. We kruisen de brede 
beekloop via een houten brug. Het is de 
plek waar andere wandelaars pauzeren en 
hun veldfles bijvullen. Wij slaan kort 
daarna af en kiezen voor een andere route 
terug naar het hotel. En hoewel het genie
ten blijft om hier rond te stappen, verstomt 
het gesprek in de laatste vijf kilometers. 
Het is bikkelen om de laatste kilometers af 
te leggen, maar we slagen erin om vlak voor 
zeven uur ’s avonds terug te zijn bij het 
hotel. Op tijd voor het eten dus. Nog even 
douchen en dan onder de wol, roezig van 
tien uur buiten en 24 kilometer in de 
benen. Morgen nog een tochtje? 

 Links beneden ligt het Grövelsjön Fjällstation. Foto: Marcia van Bijnen

Opnieuw wanen 
we ons alleen op 
de wereld als we 
rondkijken over 
het oneindige 
landschap


