N

DALARNAS NÄST
HÖGSTA BERG
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Sömlinghågna, 1195 meter
över havet, ligger i reservatets nordkant, till häften
in i Härjedalen.

Fjällkvanne

(Angelica archangelica)
Fjällkvanne är en krydd- och läkeört, vars tjocka rot samt blad
och frukt, anses verka mot kramp, matsmältnings- och nervbesvär. Frö används som aromämne i bland annat brännvin.
Roten var det stora pestmedlet i Europa under medeltiden.
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Småspov

(Numenius phaeopus)

RENLAV BETAS AV REN
Tamrenens vilda ättling, vildrenen
hade för 150 år sedan en av sina
sista utposter här på Vedungsfjället.

VÄLKOMMEN TILL
VEDUNGSFJÄLLEN
Du står nu i ett av Sveriges mest okända fjällområden, men det finns
mycket att se och uppleva i det här lättvandrade naturreservatet.
Till exempel det vackra vattenfallet i Yxningån som också kallas för
Brudslöjan. Du kan också bestiga länets näst högsta berg, Sömlinghågna.
1 I reservatets norra del ligger Dalarnas
näst högsta berg Sömlinghågna,
1195 meter över havet.

Här rinner ån fram i en ravin. På en sträcka
av cirka 300 meter faller den 50 meter och
bildar flera små vackra vattenfall.

2 På kalfjället Oxvålen finns det en rest av
gammal granskog som tack vare sin höga
fuktighet undgått brand under lång tid.

5 Nedanför Vedungsfjället kan du vandra
i ett av länets största myrområden.
Det är en mosaik av holmar, myrar, kärr
och vattensamlingar. I det stora orörda
området trivs både fåglar och rovdjur som
kungsörn och lodjur.

3 Brann gjorde det däremot på Fröberget
under den torra sommaren 1959. Än idag
står den brända skogen kvar orörd i ett
märkligt brandfält.
4 Strax öster om Fröbergsvallen ligger Yxningåns vackra vattenfall. Du hittar till fallet
genom att följa stigen uppför Svartåsen.

Floran är relativt artfattig, men området
är intressant som en av de sydligaste utposterna för flera nordliga arter som till
exempel fjällkvanne och tromsögontröst.
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Gulgrön renlav täcker fjället
på sina håll, men inte alls i
samma utsträckning som till
exempel på Fulufjället, där
det inte finns renar. Här betar renar ofta och går därför
hårt åt lavtäcket.
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I myrområdet nedanför Vedungsfjället sjuder fågellivet och
du kan se ljungpipare, brushane, och småspov.

WELCOME TO VEDUNGSFJÄLLEN
You’re now standing in one of Sweden’s least known
mountain areas, but there’s lots to see and do in this
easily accessible nature reserve – such as the beautiful waterfall in the Yxningån river, which is also known
as Brudslöjan, the bridal veil. You can also climb
Sömlinghågna, the second highest mountain in the
county.
1. At 1195 metres above sea level, Sömlinghågna is Dalarna’s
second highest mountain and it can be found in the northern part of the reserve.
2. You’ll find remnants of an ancient spruce forest on the
bare mountain of Oxvålen. This forest has managed to
avoid fire for a long time thanks to its high moisture level.
3. But that said, Fröberget certainly caught fire during the
dry summer of 1959. Even now the burnt forest stands untouched, strangely blackened.
4. Just east of Fröbergsvallen is the beautiful waterfall of
the Yxningån river. Follow the path up Svartåsen hill to find
the waterfall. The river flows out into a ravine here. It drops
50 metres over a distance of about 300 metres and forms
a number of tiny, beautiful waterfalls.
5. Below Vedungsfjället, you can hike in one of the biggest marshlands in the county. This is a mosaic of islets,

Syftet med detta naturreservat är att naturens och landskapets orörda karaktär ska bevaras. Vi vill också bevara områdets stora friluftslivsvärde, och samtidigt ta hänsyn till rennäringens intressen.
Vedungsfjällen ingår i natura 2000, det europeiska nätverket
för skyddad natur.

swamps, marshes and bodies of water. Both birds and predators such as the golden eagle and lynx thrive in this enormous, untouched area. Biodiversity is relatively limited as
regards the flora here, but the area is of interest as one of
the southernmost outposts for a number of northern species
such as angelica and eyebright.
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AT THE RESERVE, YOU MUST NOT:

• climb trees where birds are nesting or deliberately
stand less than 100 metres away from dens, burrows or
the nests of birds of prey
• damage land or geological objects.
• harm living or dead trees (including windfalls) and
bushes or dig up plants, mosses and lichens.
• drive motor vehicles off-road. However, snowmobiles
may be used on snowmobile trails over snow-covered
ground. Exceptions are also made for owners/users of
holiday homes – see the online maintenance plan.
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GAMMELSKOG
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Längs reservatets sydvästra remsa breder gammelskogen ut sig på mängder
av små ”öar” i den våta myrmosaiken.
Särskilt Fröberget har fin gammelskog
kvar med över 400 år gamla tallar.

• when making fires, use anything other than fallen branches or your own fuel brought along to the reserve, or
fuel left in the location for this purpose.

Tavlans plats/The boards location

• land aircraft. Exceptions are made for reindeer herding
and administrators – see the online maintenance plan.

Markerad sommar- och vinterled

Reservatsgräns/Boundary of the reserve
/Marked summer and winter trail

Markerad sommarled/Marked summer trail

• go rock climbing on cliffs.

Markerad vinterled/Marked winter trail
Bilväg/gata/Road/street

§

Sämre bilväg/Poor road
Raststuga/Rest cabin

I RESERVATET FÅR DU INTE:

Information/Information

• klättra i boträd eller medvetet uppehålla dig närmare
rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.

Skoterled/Snowmobile trail

• skada mark eller geologiska naturföremål.

Vattendrag/Waterway

FAKTA OM VEDUNGSFJÄLLEN

• skada växande eller döda träd (inkl. vindfällen) och
buskar eller gräva upp växter, mossor och lavar.

Vatten/Water

Bildades: 1995
Storlek: 19 400 hektar
Kommun: Älvdalen
Läge: Reservatet ligger 5 mil norr om Särna.

• köra i terräng med motordrivet fordon. Snöskoter får
dock framföras på snötäckt mark på skoterleder.
Undantag även för ägare/nyttjare av fritidshus finns
– se skötselplan på webben.

Åker/Ej brukad åker, annan öppen mark

Mer information
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
Producerad av: Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2017
Layout och text: RR Reklambyrå
Foto: Länsstyrelsen och Opiola Jerzy.
Karta: RR Reklambyrå, Bakgrundskarta © Lantmäteriet.

Sankmark/Marshland
/Arable land/Unused arable land, other open land

Barr- och blandskog/Lövskog

/Coniferous and mixed forest/Deciduous forest

• göra upp eld med annat än nedfallna grenar, eget
bränsle eller upplagt bränsle på plats.

Kalfjäll/Bare mountain

• landa med luftfartyg. Undantag finns för renskötsel
och förvaltare – se skötselplan på webben.
• ägna dig åt bergsklättring i bergsstup.
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