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Njaka kommer från ordet njakka, ett samiskt ord
för otillgängliga. Trots detta har stora delar av skogarna påverkats av äldre tiders plockhuggning. Det
hindrar dock inte att 600-åriga granåldringar står
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stammar - med ovanliga svampar som lappticka,
rosenticka och taigaskinn. En del av dessa märkliga
organismer är torra, hårda tickor, andra är köttigt
sega. Den camembertdoftande osttickan är kungen
bland Njakafjälls svampar.

Njakafjäll ligger mellan Kultsjöåns och Marsåns
dalgångar. Den högsta platån, Stora Njakafjäll, når
med sina 828 meter över skogsgränsen. Mot söder
ligger höga branter, Stalonskollan, som gräns för
den östra delen av fjällen.
I Njakafjäll kan man möta både ren och älg och
kanske hitta ett gammalt björnide. Varje vinter spåras järv och lodjur i Njakafjäll. Har man tur visar
sig taigans stannfåglar, lavskrika, tretåig hackspett
och lappmes, under ett besök.

Lappmes
Poecile cinctus

Blaikliden

TECKENFÖRKLARING
Reservatsgräns
Markerad sommarled
Skoterled
Väg

Hällmyrvägen

Grytsjö

Barrskog
Myr
Sjö/vattendrag
Information

Dorris

Grytsjön

Rastskydd
Vindskydd

Rosenticka Fomitopsis rosea
och lappticka Amylocystis lapponica

Kultsjö-luspen
Trappstegsforsen
Väg mot
Saxnäs

Handsktummen
Hällfors
n
öå
ltsj
Ku

Stalon

*EOXESQ2NEOEJNmPP

,MXXE Väg 1067 mot Saxnäs gränsar mot
reservatet i söder. Väster om reservatet går en
skogsbilväg in från Kultsjöluspen till Svartsjön.
Skogsbilvägar går också in mot reservatet norrifrån
mellan Grytsjö och Blaikliden samt österifrån via
Hällmyrvägen söder om Marsån.

Reservatet omfattar 6 200 hektar. Det övergripande målet är att bevara ekosystemen och
låta de naturliga processerna som format miljön
löpa fritt. Kontakta Vilhelmina övre allmänningWOSKSQNEOXSGL½WOIM2NEOEJNmPP
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