
NATURRESERVAT

– en del av gränslandet
WWW.GRAENSLANDET.SE

Vintertur. Tornfalk. 

VÄLKOMMEN TILL  
LÅNGFJÄLLET

WELCOME TO LÅNGFJÄLLET

Långfjället Nature Reserve provides several long 
days’ walks to the more remote parts, but there 
are also accessible fells. Wonderful expanses of 
mountains, old-growth forest, fine fishing waters 
and old mountain pastures await you.
Grövelsjön is a popular starting point for short and long 
mountain walks or ski tours. Here you can follow in the foot-
steps of the Swedish botanist Carl Linnaeus, or walk all the 
way to the top of Storvätteshågna, the highest mountain top 
in the Svealand region. The Sami name, Gealta, means peak. 

Among anglers, Lake Hävlingen is particularly known for 
its fine fishing for charr and salmon trout.

If you are looking for other challenges, you can follow the 
Southern Kungsleden Trail to the north or walk into Norway. 
In the remote eastern part of the reserve is Juttulslätten, a flat 
and singular area with inaccessible bogs and a rich bird life.

Lush birch woods and old spruce forest grow in the valleys. 
Higher up the mountain slopes are displays of rough-barked 
pines and old dead pines. A soft low-growing ground cover 
of dwarf willow, crowberry and heather spreads across the 
alpine heaths. 

With a lot of luck and patience you may see both bear and 
wolverine. But chances are bigger that you’ll see moose, hare, 
least weasel or fox. Siberian tit and Siberian jay can be seen 
at the campsites, and on the mountain you may hear the 
 monotonous call of golden plover.

Most of the farms and mountain holdings in the area are 
from the 19th century, when the settlers arrived. Some sites 
had already been used by reindeer herding Sami for a long 
time. One of these old settlements is the remote farm Övre 
Hågådalen. A more accessible outing is to the Valdalsbygget 
mountain holding near the Norwegian border. 

Långfjället Nature Reserve provides pasture for reindeer 
herds in Idre Sami village, one of the smallest Sami commu-
nities in Sweden, and the most southern in the world. 

Naturreservatet bildades år 1973 och utvidgades år 1992.
Syftet med naturreservatet är:    
•  att bevara de olika naturtypernas ekosystem och 

 naturliga processer samt landskapets orörda karaktär.
•  att ge möjlighet till friluftsliv och vetenskaplig  forskning  

i orörd natur.
Namn: Långfjällets naturreservat.
Yta: 664 kvadratkilometer.
Markägare: Privat och statlig mark.
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I Långfjällets naturreservat är det många och långa 
dagars vandring till de avlägsna delarna, men det 
finns också lättillgängliga fjäll. Här väntar härliga 
fjällvidder, gammelskog, fina fiskevatten och gamla 
fäbodar.

KORTARE OCH LÄNGRE TURER
Grövelsjön är en populär utgångspunkt för kortare och längre fjäll-
vandringar eller skidturer. Här kan man gå i Linnés fotspår eller 
vandra ända upp till toppen av Storvätteshågna, Svealands högsta 
fjälltopp. Det samiska namnet är Gealta som betyder toppen. Bland 
sportfiskarna är Hävlingen särskilt känd för sitt fina fiske efter  röding 
och öring.

Vill du ha andra utmaningar kan du följa Södra Kungsleden norrut 
eller vandra in i Norge. I naturreservatets avlägsna östra del ligger 
den flacka och säregna Juttulslätten och svårtillgängliga myrar med 
ett rikt fågelliv.

FLORA OCH FAUNA
I dalgångarna växer frodig björkskog och gammal granskog.  Hög re 
upp på fjällsidorna ståtar grovbarkiga tallar och gamla torrfuror. 
Uppe på fjällheden breder mjukt, lågvuxet ris ut sig med dvärgvide, 
kråkbär och ljung. 

Med mycket tur och tålamod kan du få se både björn och järv. 
Men chansen är nog större att se en älg, hare, småvessla eller räv. 
Lappmes och lavskrika visar sig ibland vid lägerplatserna och på 
fjället kan du höra ljungpiparens entoniga vissling.

RENNÄRING OCH FÄBODBRUK
De flesta av traktens gårdar och fäbodar är från 1800-talet då nybyg-
garna kom hit. Vissa platser hade då nyttjats av renskötande  samer 
långt tidigare. En av dessa gamla bosättningar är den  avlägset 
 belägna Övre Hågådalen. Ett mer lättillgängligt utflyktsmål är fäbo-
den Valdalsbygget intill norska gränsen. 

Långfjällets naturreservat är betesmark för renar tillhörande Idre 
sameby, en av Sveriges minsta samebyar, och världens sydligaste. 
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Valdalen 4 km

Sylen 6 km
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Spångkojan

Siljanskojan

Storrödtjärn

Teckenförklaring/Key to symbols
hjälptelefon/emergency telephone

turiststuga, övernattningsstuga/tourist hut

uthyrningsstuga/rental cottage

rast- och nödstuga/rest and emergency hut

lägerplats med vindskydd/camping area with wind shelter

markerad sommar- och vinterled/
marked trail for summer and winter use

markerad sommarled/marked trail for summer use

markerad vinterled/marked trail for winter use

påbjuden skoterled/mandatory snowmobile trail

lämplig färdväg för skoter/recommended route for snowmobiles

särskilda bestämmelser för eldning och tältning/
special regulations for camping and �res

gräns för naturreservat/boundary of nature reserve

riksgräns/national boundary

Skoterförbud råder i hela naturreservatet utom på skoterled 
samt på Hävlingen och på Grövelsjöns svenska del.
Snowmobiles are prohibited in the nature reserve except on 
the snowmobile trail, and on the ice on Lake Hävlingen and the
Swedish side of Lake Grövelsjön.

Besökare måste själv kontrollera status och öppethållande
för stugor innan man ger sig ut på tur.
Visitors must check status and opening hours of cottages
before setting out.

+++

Hjälptelefon

Turiststuga, övernattningsstuga

Uthyrningsstuga

Raststuga, nödstuga

Vindskydd

Markerad sommar- och vinterled

Markerad sommarled

Markerad vinterled

Påbjuden skoterled

Lämplig färdväg för snöskoter

Särskilda bestämmelser för eldning 
och tältning

Reservatsgräns

Riksgräns

Teckenförklaring/Key to symbols
här är du/you are here

hjälptelefon/emergency telephone

turiststuga, övernattningsstuga/tourist hut

uthyrningsstuga/rental cottage

rast- och nödstuga/rest and emergency hut

lägerplats med vindskydd/camping area with wind shelter

markerad sommar- och vinterled/
marked trail for summer and winter use

markerad sommarled/marked trail for summer use

markerad vinterled/marked trail for winter use

påbjuden skoterled/mandatory snowmobile trail

lämplig färdväg för skoter/recommended route for snowmobiles

särskilda bestämmelser för eldning och tältning/
special regulations for camping and �res

gräns för naturreservat/boundary of nature reserve

riksgräns/national boundary

Skoterförbud råder i hela naturreservatet utom på skoterled 
samt på Hävlingen och på Grövelsjöns svenska del.
Snowmobiles are prohibited in the nature reserve except on 
the snowmobile trail, and on the ice on Lake Hävlingen and the
Swedish side of Lake Grövelsjön.

Besökare måste själv kontrollera status och öppethållande
för stugor innan man ger sig ut på tur.
Visitors must check status and opening hours of cottages
before setting out.

+++
Skoterförbud gäller i hela 
naturreservatet, inklusive ett 
område kring Grövelsjön. 
Skoter får framföras på markerad 
skoterled samt på Hävlingen 
och Grövelsjöns svenska del. 

Karta: Naturcentrum AB

Jeartanjaevrie

Töfsingdalens
nationalpark

DU ÄR VÄLKOMMEN ATT BESÖKA OMRÅDET  
MEN DU FÅR INTE:

• 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 motorfordon i terräng eller på  avstängd 

väg. Snöskoter får dock köras på skoterled 
och tillåtna sjöar. 

•  parkera husvagn eller fordon annat än på 
anvisade platser.

• använda isborr med förbränningsmotor.
• klättra i bergsstup.
•  tälta eller elda utanför iordningställda läger-

platser i område med särskilda  restriktioner 
– se kartan.

Fullständiga föreskrifter finns på  
Länsstyrelsens hemsida.
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Långfjällets naturreservat. 

Teckenförklaring/Key to symbols
 hjälptelefon/emergency telephone

 turiststuga, övernattningsstuga/tourist hut

 uthyrningsstuga/rental cottage

 rast- och nödstuga/rest and emergency hut

 lägerplats med vindskydd/camping area with wind shelter

 markerad sommar- och vinterled/
 marked trail for summer and winter use

 markerad sommarled/marked trail for summer use

 markerad vinterled/marked trail for winter use

 påbjuden skoterled/mandatory snowmobile trail

 lämplig färdväg för skoter/recommended route for snowmobiles

 särskilda bestämmelser för eldning och tältning/
 special regulations for camping and fires

 gräns för naturreservat/boundary of nature reserve

 riksgräns/national boundary

 Skoterförbud råder i hela naturreservatet utom på skoterled 
 samt på Hävlingen och på Grövelsjöns svenska del.

 Snowmobiles are prohibited in the nature reserve except on 
 the snowmobile trail, and on the ice on Lake Hävlingen and the
 Swedish side of Lake Grövelsjön.

 Besökare måste själv kontrollera status och öppethållande
 för stugor innan man ger sig ut på tur.

 Visitors must check status and opening hours of cottages
 before setting out.
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Teckenförklaring/Key to symbols
 här är du/you are here

 hjälptelefon/emergency telephone

 turiststuga, övernattningsstuga/tourist hut

 uthyrningsstuga/rental cottage

 rast- och nödstuga/rest and emergency hut

 lägerplats med vindskydd/camping area with wind shelter

 markerad sommar- och vinterled/
 marked trail for summer and winter use

 markerad sommarled/marked trail for summer use

 markerad vinterled/marked trail for winter use

 påbjuden skoterled/mandatory snowmobile trail

 lämplig färdväg för skoter/recommended route for snowmobiles

 särskilda bestämmelser för eldning och tältning/
 special regulations for camping and fires

 gräns för naturreservat/boundary of nature reserve

 riksgräns/national boundary

 Skoterförbud råder i hela naturreservatet utom på skoterled 
 samt på Hävlingen och på Grövelsjöns svenska del.

 Snowmobiles are prohibited in the nature reserve except on 
 the snowmobile trail, and on the ice on Lake Hävlingen and the
 Swedish side of Lake Grövelsjön.

 Besökare måste själv kontrollera status och öppethållande
 för stugor innan man ger sig ut på tur.

 Visitors must check status and opening hours of cottages
 before setting out.
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Teckenförklaring/Key to symbols
 här är du/you are here

 hjälptelefon/emergency telephone

 turiststuga, övernattningsstuga/tourist hut

 uthyrningsstuga/rental cottage

 rast- och nödstuga/rest and emergency hut

 lägerplats med vindskydd/camping area with wind shelter

 markerad sommar- och vinterled/
 marked trail for summer and winter use

 markerad sommarled/marked trail for summer use

 markerad vinterled/marked trail for winter use

 påbjuden skoterled/mandatory snowmobile trail

 lämplig färdväg för skoter/recommended route for snowmobiles

 särskilda bestämmelser för eldning och tältning/
 special regulations for camping and fires

 gräns för naturreservat/boundary of nature reserve

 riksgräns/national boundary

 Skoterförbud råder i hela naturreservatet utom på skoterled 
 samt på Hävlingen och på Grövelsjöns svenska del.

 Snowmobiles are prohibited in the nature reserve except on 
 the snowmobile trail, and on the ice on Lake Hävlingen and the
 Swedish side of Lake Grövelsjön.

 Besökare måste själv kontrollera status och öppethållande
 för stugor innan man ger sig ut på tur.

 Visitors must check status and opening hours of cottages
 before setting out.
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YOU ARE WELCOME TO VISIT THE NATURE RESERVE,  
BUT YOU ARE NOT PERMITTED TO:

• damage land or geological objects.
•  disturb animals or birds, dig up plants or remove lichens 

or mosses. 
• damage living trees, dead trees or fallen tree trunks.
•  drive motor vehicles off-road or on closed roads;  

snowmobiles are allowed on snowmobile trails and  
permitted lakes.

•  park caravans or other vehicles other than in designated 
areas.

• use fuel-driven ice drills.
• climb on steep slopes.
•  camp or light fires outside prepared camp sites in  

restricted areas – see map.
Full regulations are available on the website of Dalarna County 
Administrative Board. 

§

Text, foto och karta: Naturcentrum AB. Grafisk form: Syre AB. Tryck: A-skylt AB 2011.
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