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På vandring med Städjans välkända siluett i bakgrunden.
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Vid Lofjätåsen kan man njuta av stillheten i den vackra fäbodmiljön.

Fjällpiparen (Charadrius morinellus) hittar du uppe på de öppna
fjällhedarna.

STÄDJAN – EN OMSJUNGEN FJÄLLTOPP
Städjan reser sig 1131 meter över havet. Från söder ser det ut
som en kägelformad vulkan, men från andra håll framträder
den välkända siluetten som gett fjället dess namn. Städjans
skönhet har inspirerat många författare. Redan på 1600-talet
utnämnde Olof Rudbeck Städjan till världens högsta berg
och gudarnas boning. Richard Dybeck inspirerades 1844 av
fjället till temat i Sveriges nationalsång ”Du gamla, du fria, du
fjällhöga nord”.

LÄTTILLGÄNGLIG FJÄLLVÄRLD
Otaliga vägar, leder och stigar gör Städjan-Nipfjället till ett
lätttillgängligt och välbesökt naturreservat. Parkeringarna
uppe på fjällheden söder om Nipfjället är bra utgångspunkter
för sommarens eller vinterns turer. Härifrån kan du göra en
dagstur till Städjans topp eller bara ta en kort promenad upp
till Lillnipen.

GÅRDAR OCH FÄBODAR
De flesta av traktens gårdar och fäbodar är från 1800-talet då
nybyggarna kom hit och fäbodbruket hade sin största utbredning. I väglöst land norr om Stora Harundsjön ligger gården
Stenåsen som anses vara en av traktens bäst bevarade fjällgårdar. Här bosatte sig Gammel-Olle och hans maka Anna på
1830-talet. Platsen hade då använts för myrslåtter och sommarbete av folket på Högstgården i Idre ända sedan 1700-talet.

Vägen mellan sommar- och vinterparkeringen kallas för
Trollvägen. Om man stannar bilen på skyltad plats, frikopplar
och släpper på bromsen, så börjar bilen rulla uppför! En märklig upplevelse och en av Sveriges mest berömda synvillor.

Gamla fäbodar finns också i Foskdalen och på flera andra platser. Vid Lillharundssjön finns ett välbevarat störröse (eldhus)
med spåntak och rökgång av trä.

Du kan ta dig upp på Städjans topp från flera håll. Nära toppen på över 1000 meters höjd finns Sveriges högst belägna
växtplatser för mosippa och bergglim. Här växer även fjällnejlika.

Utsikten från sommarparkeringen har två stjärnor i Guide
Michelins turistguide!

Vid Lofjätåsen finns den enda fäbod i reservatet som brukas.
Besökare är välkomna men uppträd med varsamhet kring
djuren om du stannar till för ett besök.

GAMMELSKOG, MYR OCH SJÖ
I naturreservatet finns gott om gamla silvergrå torrfuror
och lavbeklädda granar. Den äldsta skogen hittar du norr om
Stora Harundsjön, kring Gränjesåsen, på Städjans västsluttning och på östra sidan av Fjätervålen.

VÄRLDENS SYDLIGASTE SAMEBY
Området kring Städjan är betesmark för renhjordarna i Idre
sameby, en av Sveriges minsta samebyar, och världens sydligaste. Renskötseln är en av bygdens äldsta näringar.

Gammelskogen är hem åt en rad ovanliga djur och växter. En
av dem är den mytomspunna varglaven. Den intensivt gulgröna laven syns på gamla stubbar och torrakor av tall längs
många av naturreservatets leder.
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ISTIDENS SPÅR
I naturreservatet finns gott om spår från istiden. Slukåsarna
på Fjätervålens västra sida är Dalarnas största. De sandiga
åsarna ringlar likt mullvadsgångar nerför fjällsluttningen.
I Foskdalen och runt Stora Harundsjön finns intressanta
områden med Rogenmorän, ryggar som är avsatta vinkelrätt
mot inlandsisens rörelseriktning.

Vidsträckta myrmarker finns i Småsjödalen norr om Stora
Harundsjön och Idreflöten på Fjätervålens västra sluttning.
Här kan man plocka hjortron och få en glimt av myrarnas rika
fågelliv. De två större sjöarna Burusjön och Stora Harundsjön
är omtyckta fiskevatten för ädelfisk. I båda sjöarna finns fina
sandstränder som inbjuder till bad under de somrar då vattnet når badtemperatur.

Varglaven (Letharia vulpina) är giftig och signalerar det tydligt med
sin gulgröna färg.
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Fjällturen är över, dags att att vandra ner för Städjan.

MER INFORMATION
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

www.graenslandet.se
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Gränjåsvallen: 6864965, 387822
Sommarparkering: 6871614, 387175
Åretruntparkering: 6869814, 385774
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Tältning och eldning är i markerat område
endast tillåtet på särskilt angivna platser.
Se markerat område med röd streckad linje
på kartan (andra sidan).

Särna

OBS!

Idre

Fullständiga föreskrifter finns i beslutet över
området. Kontakta Länsstyrelsen eller gå in på
www.lansstyrelsen.se/dalarna för att läsa dessa.

Städjan-Nipfjällets
naturreservat

Följ väg 70 mot Idre. I
Idre är det skyltat mot Nipfjället,
följ skyltningen. Sedan följer du
vägen i cirka 8 kilometer tills du
kommer fram till en korsning.
Här kan du välja vilken parkering
du vill åka mot, antingen
Nipfjällets sommarparkering
och åretruntparkering eller mot
Gränjåsvallen där det är lättast
att ta sig upp på Städjan.

HITTA HIT

• skada mark eller geologiska naturföremål,
• störa djur och fåglar, gräva upp växter eller ta bort
lavar och mossor,
• skada levande träd, döda träd eller fallna
trädstammar,
• köra med snöskoter utanför skoterled, eller köra
annat motorfordon i terrängen,
• parkera husvagn eller fordon annat än på anvisade
platser,
• tälta eller elda vid Burusjön utanför
iordningställda lägerplatser,
• använda isborr med förbränningsmotor.

Städjan-Nipfjällets naturreservat är lättillgängligt för besökaren.
Men det finns även stora orörda vildmarksområden som bjuder
på storslagna naturupplevelser.

nationalpark

Töfsingdalens
naturreservat med
Foto: Sebastian Kirppu

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
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Lappljung (Phyllodoce caerulea) är vanligt förekommande i
fjällvärlden och väl anpassad för det hårda klimatet på fjället.

Särskilda bestämmelser för eldning och tältning

Städjan-Nipfjällets naturreservat
Gräns för naturreservat

Det är skoterförbud i hela naturreservatet utom
på skoterled till Stora Harundsjön.

2km

Detta är endast en översiktskarta. Om du ska på
tur i området behöver du en detaljerad fjällkarta.
Du måste själv kontrollera status och öppethållande för leder och stugor innan du ger dig ut.
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Renskötsel bedrivs året om av Idre nya sameby.
Som är landets sydligaste sameby.

Det finns gott om döda träd i gammelskogarna. På dessa kan det växa ovanliga
lavar och svampar.
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Påbjuden skoterled (förbjudet att åka utanför led)

Markerad vinterled

Markerad sommarled

Markerad sommar- och vinterled

Sommarparkering

Parkering

Rast- och nödstuga

Uthyrningsstuga

Hjälptelefon

Teckenförklaring
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Foto: Kentaroo Tryman

Ulandsstugan är en öppen raststuga för vandrare.
Det är inte tillåtet att övernatta, annat än vid nöd
situationer.

Buruåsens
naturreservat
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Läs mer om stugor och övernattning på
www.lansstyrelsen.se/dalarna/friluftsliv

Bergglim (Silene rupestris) är ganska vanlig i södra
Sverige, men det är ovanligt att hitta den så långt
norrut i Dalafjällen. Den trivs i skyddade klipp
skrevor i sydlägen.

Lavskrikan (Perisoreus infaustus) är en orädd fågel,
som gärna kommer fram och tigger mat från rastande
besökare.
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