
Stigen har funnits mycket länge, men 2003 
namngav Drottning Silvia den genom en 
invigningscermoni. I Hemavan startar 
Drottningleden uppe vid Fjällparken och 
Högfjällshotellet. Starten är väl skyltad.

Första sträckan går tillsammans med 
Kungsleden, efter ca 500 m delar de på sig 
åt olika håll. Drottningleden går nu i sydlig 
riktning över bron vid Mortsbäcken vidare 
mot Laisaliden. Efter en rejäl uppförsbacke 
genom björkskogen sker  resten av 
vandringen på kalfjället. Leden är marke-
rad och vandras genom lätt terräng. Den 
sägs också gå över De Sju Små Bergen 
och är en mycket välbesökt kalfjällsled. 
I Laisaliden är leden väl skyltad och det 
finns gott om parkeringar. 
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KORTA FAKTA:
Hitta hit: Mellan Tärnaby och Hemavan 
ligger Portbron. Sväng här mot Krokfors och 
Solberg. Efter ca 2 km är det skyltat upp mot 
Laisaliden. Vägen är smal, krokig och brant. 
Vintertid kan vägen vara hal.
I Hemavan svänger man upp vid kapellet mot 
Naturum.
Parkering: Stor parkering innan Laisaliden. 
Samt vid Naturum i Hemavan.
Tillgänglighet: Brant, spångad stig, väl 
framkomlig sommartid. Vintertid åker man 
skidor. Här finns ingen allmän skoterled. 
Utsikten är dock bra från båda rekommende-
rade parkeringarna.
Barn:  Dass:  Grillplats:  Stuga: 
GPS: Laisaliden: 7296662/1470704. 
Hemavan: 7301912/1467972
Stigar: 9 kilometer mellan Fjällparken, 
Hemavan/Laisaliden eller tvärtom.
Övrigt: cirka 3 timmar i lagom takt

Ledens start i Laisaliden

Denna led som går mellan Laisaliden och Hemavan är relativt lättvandrad. 
Det är också populärt att ta en löptur längs leden och vintertid åker man 
både skidor och skoter.

Cykling
Ett alternativ är att cykla leden och sedan 
följa landsvägen tillbaka. En total sträcka 
på ca 2 mil. Fjällcyklingen är vacker, ste-
nig, trixig, på en del ställen ganska brant 
och bitivis kan man behöva styra cykeln. 
Mellan Laisaliden och Blå Vägen är det ca 
4 km. Mellan byn Laisholm och Laisaliden 
är det en brant och kurvig asfalterad backe 
med drygt 200 meters fallhöjd på 2 km. 
Tänk på att ta hänsyn till vandrare och 
andra nyttjare!

Tälta
Denna sträcka är en perfekt nybörjartur 
för den som vill vandra och eventuellt 
övernatta på fjället. Här finns små bäckar 
där man kan dricka vatten och tvätta sig. 
Tag med tältet och njut av nattens tystnad 
på fjället.

Vintertid
Under vintern passerar leden slalomback-
arna i Hemavan, därefter går den genom 
förbudsområde för snöskoterkörning. Det 
är en av många anledningar till att många 
väljer just dena fridsamma led för en tur på 
skidor. 
Gräv en sittplats i snön, njut av utsikten 
och fika gott. Här passerar en hel del 
människor som alla vill ha en trevlig dag 
på fjället.

Rösad Drottningled

Drottningleden med utsikt mot LaisalidenSkyltar vid starten i Hemavan

Allemansrätten
Visa hänsyn och varsamhet till djuren och naturen, till de som äger marken och andra människor i naturen. 
Inte störa – inte förstöra. Alla kan röra sig fritt i naturen, en unik möjlighet i Sverige. I skyddade områden, 
som nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser. Allemansrätten kan vara begränsad 
men också utökad. Det kan vara förbjudet att elda, ha med sig hund eller cykla men oftast är bärplockning 
tillåten. Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.
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