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Mitt i Långfjällets naturreservat mellan Hävlingkläppen och Slagufjället 
finns Hävlingstugorna. Hit hittar inga bilar, hit tar sig ingen vardagsstress. 
För här råder lugnet och tystnaden. Utanför dörren hittar du fina 
fiskevatten, storslagen natur och värmande kvällar i bastun. 
Du får helt enkelt inte missa denna pärla i dalafjällen – Hävlingen!

VÄLKOMMEN TILL HÄVLINGEN!

CAMP 
HÄVLINGEN

HITTA HIT

VANDRA, SKIDA & PADDLA KANOT

FISKE

Uthyrningsstugorna är tillgängliga  
under vinter- och sommarsäsong.  
Under säsongerna finns stugvärd på 
plats dygnet runt. Vinter säsong från 
mitten av februari till och med april. 
Sommar säsong från början av juni till 
och med september.

 ► 5 uthyrningsstugor med 4 bäddar
 ► 1 uthyrningsstuga med 6 bäddar
 ► 1 vandrarstuga med 8 bäddar som 

är öppen året runt
 ► Bastu

Mer information om stugorna och bas-
tun eller hur du hyr dem hittar du på: 
www.lansstyrelsen.se/dalarna/havlingen 
eller kontakta stugvärd på: 
070-784 25 25

Hävlingens läge är bästa tänkbara 
för vandring, paddling och vintertid 
skidåkning. Vältrampade leder tar dig 
över de öppna fjällen, genom urgamla 
tallskogar och vidsträckta myrmarker. 
Från Hävlingen är det inte långt till 
Töfsingdalens nationalpark, Dalarnas 
vildaste plats!

Att tyst glida fram i en kanot är ett 
annat sätt att upptäcka den storslagna 
naturen. Vid Hävlingen finns båtar och 
kanoter för uthyrning och områdets 
sjösystem erbjuder paddling i 
världsklass. Längs sjöar och vattendrag 
finns flera fina tältplatser 
att välja på.

På sommaren tar du dig hit antingen 
till fots från Grövelsjön eller med 
helikopter. På vintern är det skidor 
eller snöskoter som gäller. Från 
Grövelsjön följer du Södra Kungsleden 
norrut. Avståndet är 13 kilometer.

Hävlingen är en bra 
utgångspunkt för fiske i sjö-

systemet mellan Våndsjön och 
Storån. Här gäller Dala fjäll-
fiskekort, förutom vid Storåns 
flugfiskesträcka. Du kan köpa 
fiskekort hos stugvärden vid 
camp Hävlingen eller hos åter-
för säljare som finns listade på 
vår webb.
Mer information om fiske vid 
Hävlingen hittar du här: 
www.lansstyrelsen.se/dalarna/
havlingen




