
KARTBLAD 1 

1. Storrödtjärn STF -
Övernattningsstuga, går ej att boka.
Hjälptelefon.
Upp till länsgränsen mot Jämtland
2 km.
Till Hävlingen (3) 9 km.

2. Slagusjön -Slagusjön -
Raststuga.

3. Hävlingen -
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Till Hävlingen ( ) 9 km.

Slagusjön -

  
Vandrarstuga. Hjälptelefon. Finns 
även boende att boka i stugbyn. 
Under sommarsäsongen ÿ nns  
stugvärd.
Till Grövelsjön STF (5) 12 km. 

4. Särsjöbäckskojan -

) 12 km.

Särsjöbäckskojan -
Raststuga.

5. Grövelsjöns fjällstation STF -

Särsjöbäckskojan -

Grövelsjöns � ällstation STF -
Anslutning till bilväg, p-plats. Butik. 
Övernattning går att boka.
Till Elgåvägen (8) 8 km.

6. Grövelsjön, Sjöstugan -

Grövelsjöns � ällstation STF -

Anslutning till bilväg, p-plats.
Informationsplats.

7. Stora Olån -

Grövelsjön, Sjöstugan -

Raststuga cirka 200 m väster om
leden.

8. Elgåvägen -

Stora Olån -

Anslutning till bilväg. P-plats.
Till Guttudalskojan (10) 12 km.

9. Valdalsbygget -

Elgåvägen -

Fäbod, raststuga.

10. Guttudalskojan -

Valdalsbygget -

Raststuga. Anslutning till bilväg.
Informationsplats.
Till Flötningen (11) 18 km.

OBS! Teckenförklaring för 
alla symboler ÿ nns på blad 5. 

Grövelsjön, Sjöstugan -

Informationsplats.

Stora Olån -

Elgåvägen -

Till Guttudalskojan (

Valdalsbygget -

-  

Kartan fortsätter i 
KARTBLAD 2 

Lång  ̃ällets naturreservat 
Lång° ällets naturreservat är ett 
stort (68 000 hektar) område som 
förutom själva Lång° ället omfattar 
Dyllenområdet och Juttulslätten. 

Flera av områdets urskogar och 
myrområden har mycket höga 
naturvärden. Det är välbesökta ° äll, i 
synnerhet i anslutning till Grövelsjöns 
° ällstation och Södra kungsleden. 

Töfsingdalens nationalpark 
Här ÿ nns ödsliga vidder med 
tallurskog, frodig granskog, forsande 
vatten och små glittrande tjärnar. 

Töfsingdalen är sinnebilden av 
begreppet vildmark med sina 
otillgängliga, karga, öde och 
oländiga blockmarker. Det är 
egentligen inte konstigt att naturen 
är så orörd då terrängen bitvis kan 
vara väldigt svårframkomlig. 

Bredåsens naturreservat 
Här ÿ nns  ̨era sällsynta djur och 
växter, och många gamla träd. Även 
de döda träden - både i form av 
torrakor och i form av lågor - hyser 
ovanligt höga åldrar. I den torra 
miljön bevaras veden intakt mycket 

länge, så sannolikt har man här att göra 
med extremt gamla träd. 

Silverfallet 
700 meter från Olåns vindskydd ligger 
ett underbart ÿ nt vattenfall, denna pärla 
är väl värd ett besök! 

Mer information 
Tel. 010 225 00 00 
www.lansstyrelsen.se/dalarna/friluftsliv 

www.lansstyrelsen.se/dalarna/friluftsliv



