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19. Gördalen -
Anslutning till väg.
Informationsplats. P-plats.
Till Rösjön (21) 11,5 km.
Till Björnholmsstugan (25) 43 km.

20. Harrsjöstugan -

Gördalen - 

Harrsjöstugan - 
Raststuga. Övernattningsstuga går
att boka.

21. Rösjön -

Gördalen - 

Till Björnholmsstugan (

Harrsjöstugan - 

Till Björnholmsstugan (Till Björnholmsstugan (

Vandrarstuga.  Hjälptelefon. Finns
även boende att boka. Fiskecamp.
Till Tangsjöstugan (23) 9,2 km.

22. Särmanskojan -

Till Tangsjöstugan (

Särmanskojan - 
Raststuga. Via Brottbäcksstugan 
kan du nå bilväg, cirka 2,5 km
från Särmanskojan. Där ÿ nns
informationsplats, p-plats och
raststuga.

23. Tangsjöstugan -
Vandrarstuga.
Till Tangåsstugan (24) 10 km.

24. Tangåstugan -

Till Tangåsstugan (

Tangåstugan - 

) 10 km.) 10 km.) 10 km.

Till Björnholmsstugan ( ) 11,5 km.

Rast- och övernattningsstuga.
Hjälptelefon.
Till Björnholmsstugan (25) 11,5 km.

25. Björnholmsstugan -

) 11,5 km.) 11,5 km.) 11,5 km.
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Vandrarstuga. Hjälptelefon.
Till Görälven (28) 14 km.

OBS! Teckenförklaring för 
alla symboler ÿ nns på blad 5. 
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Fulu  ̃ällets nationalpark 
Här kan du uppleva alltifrån 
gammelskogar till ° ällhedar. En 
vandring på det storslagna Fulu° ället 
vill du inte missa! 

Old Tjikko 
I Fulu° ällets nationalpark hittar du 
ett av de äldsta träden i världen. 
Enligt kol 14-dateringar är delar 
av rotsystemet 9 550 år gammalt. 
Det träd som man ser där idag är 
inte 9 550 år gammalt eftersom att 
stammen har föryngrat sig själv 
genom åren. Men det är fortfarande 
samma rotsystem som har växt 
vidare under alla dessa år. 

Njupeskärs vattenfall 
Bara några kilometer från Naturum 
Fulu° ället i nationalparken ligger 
Njupeskärs vattenfall. Sveriges 

2019 

högsta med en fallhöjd på ca 93 
meter. Det är en otrolig syn sommar 
som vinter. 

Naturum Fulu  ̃ället 
Alldeles intill gränsen för Fulu° ällets 
nationalpark ligger Naturum 
Fulu° ället. Här kan du lära dig mer 
om djur och natur. Har du frågor 
inför din vandring ÿ nns här kunnig 
personal som du kan fråga. Här ÿ nns 
det en parkering. 

Göljådalen 
Sensommaren 1997 inträ  ̋ade det 
en regnkatastrof här. Under tolv 
timmar föll det 400 mm regn, ån 
steg med 500 gånger det normala 
 ̨ödet. Grus, stenar och nästa all 

växtlighet spolades bort. Skog vältes 
omkull och låg i stora högar. Det här 
ovädret registrerades som det värsta 

Naturum Fulufjället 

21 
Brottbäcksstugan 
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i Skandinavien. Än idag är det en häftig 
syn att vandra genom området. 

Altarringen 
Här ÿ nner du en fornlämning, en ring av 
stenar, som man än idag inte riktigt vet 
vad den har använts till. Det ÿ nns teorier 
om att det varit en samisk kultplats. Men 
mest troligen har ringen använts för 
falkfångst. Den mest eftertraktade ljusa 
varianten av jaktfalk. 

Kartan fortsätter i 
KARTBLAD 4 

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

www.lansstyrelsen.se/dalarna/friluftsliv



