Välkommen till Anjosvarden, Stopån och Våmhuskölen
De tre naturreservaten på totalt 6050 ha utgör ett
vidsträckt och väglöst vildmarksområde väl värt att
skydda. Här finns vackra vattenfall, åar, sjöar, myrar,
gammelskog och varder. Syftet med naturreservaten
är att bevara områdets orörda karaktär och skydda
de arter som finns här.

Jämtmot
Det idag så öde landskapet sjöd förr av liv.
Sägenomspunnen är den gamla marknadsplatsen
”Jämtmot” som lär ha legat i området. Det var
en mötesplats för vinterhandel mellan jämtar,
dalkarlar och norrmän.
Många fåglar
Under en kort period på försommaren är områdets
myrmarker hemvist för många vadarfåglar, t.ex.
gluttsnäppa, grönbena, brushane och småspov.
I den gamla granskogen huserar lavskrika och tallbit.

Dalripa ♂
Lagopus lagopus
Dalripa påträffas i den glesa,
åldriga höjdlägesskogen.

Varglav
Letharia vulpina
I området finns flera sällsynta
och ofta rödlistade arter bl.a.
varglaven. Att en art är rödlistad
betyder att dess framtida överlevnad är osäker.

Krypljung
Loiseleuria procumbens
Anjosvarden är krypljungens
sydligaste växtplats i Sverige.
Varmare klimat och avsaknad
av bränder gör att fjällarter
som den här har svårt att
klara sig kvar.
Brunbjörn
Ursus arctos
Björn finns i området. Den trivs
där den kan vandra ostört i vidsträckta, bärrika tassemarker.
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Gulärlan sjunger ”tsieh”
på områdets myrmarker.

Varder
Stora delar av området ligger på en höjd
av 700 meter över havet. I denna höglandsterräng
är naturen fjälliknande, med smala vindpinade träd
som är anpassade till stora snömängder.
På de högsta topparna växer endast björk som
glesnar med höjden för att överst lämna plats för
fjällhed. Dessa kala bergstoppar kallas varder.

Kom ihåg! För att skydda naturen i reservaten är det inte tillåtet att:

§

● gräva upp eller plocka örter, mossor eller lavar.
● göra åverkan på torra träd eller vindfällen.
● framföra motordrivet fordon i annat fall än när fordonet är en snöskoter och den förs på
markerad skoterled när marken är snötäckt.
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Gulärla ♂
Motacilla flava

Naturreservat
Våmhuskölen skyddades år 1987 som naturreservat, Anjosvarden och Stopån år 1991.
Reservaten ingår numera även i EU:s nätverk
av skyddad natur, Natura 2000. Naturreservatet
förvaltas av Länsstyrelsen.

