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HÄLLA 
NATURRESERVAT

NORRA TRANSTRANDSFJÄLLENS
NATURRESERVAT

Kungsleden

NATURRESERVAT

VÄLKOMMEN TILL NORRA TRANSTRANDSFJÄLLEN

WELCOME TO NORRA TRANSTRANDSFJÄLLEN

WILLKOMMEN IM NORRA TRANSTRANDSFJÄLLEN

In the middle of Sälen ski resort is a great wilder-
ness  area – Norra Transtrandsfjällen nature reser-
ve with Stornärfjället and Öjskogsfjället. Here you 
can experience pristine bare mountains, marshes 
and lush mountain forests.

   Go up on the flat mountain heaths and enjoy fine views. 
The environment is harsh and species poor here. It is 
further down, below the mountain border, you will find 
the reserve’s highest conservation values. Along streams 
and slopes are old and lush forests. There are also re-
mains of abandoned meadows.

    The forest has a rich vegetation. The trees are like 
christmas trees covered with hanging lichen. Especially 
on Öjskogsfjället grows several different rare plants, such 
as giant Bellflower, woodruff and wood Fescue.

  Norra Transtrandsfjällen hosts everything from large 
animals such as bears and lynx to smaller animals as lem-
mings, beaver, siberian jay and three-toed woodpecker. 
Capercaillie and willow grouse thrive as well. Along rivers 
and streams jumps the white-fronted dipper. On the 

heath flies whimbrel and golden plover. Sometimes also 
the golden eagle visits the area.

  Mountain pasture and mowing was important for seve-
ral villages in the valley. Residues exist from almost 30 
pastures in the reserve and surrounding area. Within the 
reserve are the mountain holdings Synddalen, Björnbäck-
dalen and Granfjället.

 The reserve has several well marked trails. Along the 
trails are also several shelters, lodges and cabins.

Im Naturreservat Norra Transtrandsfjällen 
liegen unberührte Fjällgebiete, Moorgebiete 
sowie üppige Fjällwälder. 

Mitten im Tourismusgebiet des Sälenfjällen befindet sich 
ein enormes Wildnisgebiet - Norra Transtrandsfjällens 
Naturreservat mit Stornärfjället und Öjskogsfjället. 

Oben auf dem Fjäll ist die Umgebung zwar karg und bie-
tet wenig Artenreichtum, aber unterhalb der Baumgren-
ze liegen alte und fruchtbare Wälder, bei denen die Bäu-
me mit hängenden Flechten geschmückt sind. Besonders 
im Öjskogsfjället gibt es mehrere unge wöhnliche Ge-
wächse, wie z.B. Breitblättrige Glocken blume, Waldmeis-
ter und Wald-Schwingel. 

Die Oberflächenform des Transtrandsfjälls ist fr Schwe-
den einzigartig und  erklärt teilweise, wie die Eiszeit die 
schwedische Fjällwelt geformt hat. Vor allen Dingen 
auf dem Stor-Närfjället sind zahlreiche Schmelzwasser-
gräben aus der Zeit des Inlandeises vorhanden.

Im Reservat kommen zahlreiche Tierarten vor, wie bei-
spielsweise Bär, Luchs, verschiedene Lemming-Arten, 
Biber, Unglückshäher, Auerhahn, Regenbrachvogel und 
Königsadler.  

Die Reste von fast 30 Senngehöften sind im Reservat 

und seiner Umgebung noch zu finden. Im Reservat selbst 
liegen die Senngehöfte Synddalen, Björnbäckdalen und 
Granfjället. 

Im Reservat befinden sich mehrere gekennzeichnete 
Fjällwege mit zahlreichen Windschutzmöglichkeiten, 
Rast- und Übernachtungshütten. Södra Kungsleden ist 
einer von ihnen.Kämpa dig upp på de flacka fjällhedarna och njut av fina utsikter. 

I Norra Transtrandsfjällen naturreservat kan du uppleva orörda 
kalfjäll, myrar och frodiga fjällskogar. 

Mitt i Sälenfjällens turiststråk finns en 
stor vildmark –  Norra Transtrandsfjällens 
naturreservat med Stornärfjället och Öj-
skogsfjället.  
   Uppe på fjället är miljön karg och art-
fattig. Det är nedanför fjällgränsen som 
vi hittar reservatets högsta naturvärden. 
Längs bäckar och sluttningar står gamla 
och frodiga skogar. Här finns också över-
givna ängar.  
   I den fuktiga skogen är växtligheten rik. 
Träden är likt julgranar klädda med häng-
ande lavar. Särskilt på Öjskogsfjället finns 
flera ovanliga växter. Här växer till exem-
pel hässleklocka, myskmadra och skogs-
svingel. 

SPECIELL GEOLOGI
Transtrandsfjällens ytformer är unika i Sve-
rige. De ger en del av förklaringen hur isti-
den formade den svenska fjällvärlden.  
   Speciellt på Stor-Närfjället finns gott om 
skvalrännor. Det är tydliga ränder i  mar-
ken. Rännorna bildades då inlandsisen 
sköljde fram stora mängder vatten, is och 
sten.

STORA OCH SMÅ DJUR
I reservatet finns allt från stora djur som 
björn och lodjur till mindre, som fjälläm-
mel, skogslämmel, bäver, lavskrika och 

tretåig hackspett. Skoghöns som tjäder 
och dalripa trivs också. Längs forsar och 
bäckar knixar strömstaren. På fjällheden 
flyger småspov och ljungpipare. Ibland är 
också kungsörnen på besök i området.

KULTUREN
Förr var bete och slåtter viktigt för flera 
byar i älvdalgången. Rester från närmare 
30 stycken fäbodar finns i reservatet och 
omgivningarna. Inne i reservatet ligger fä-
bodarna Synddalen, Björnbäckdalen och 
Granfjället. 

FRILUFTSLIV
I reservatet finns flera markerade fjälle-
der. Södra Kungsleden börjar i Transtrand 
och går genom reservatet.  Längs lederna 
finns också flera vindskydd, raststugor 
och övernattningsstugor.

I RESERVATET FÅR DU INTE:

• framföra motordrivet fordon i  
   terräng, med  undantag för snö 
   skoter på markerade leder  då  
   marken är snötäckt,
• skada växande eller döda – stå 
   ende eller  omkullfallna – träd,  
   stubbar och buskar,
• cykla eller rida 
• gräva upp växter, plocka mos 
   sor, lavar, vedlevande svampar  
   eller samla in djur,
• genomföra större organiserade  
   tävlingar eller bedriva läger 
   verksamhet
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IM RESERVAT IST FOLGENDES VERBOTEN: 

• Das Fahren von Motorfahrzeugen im    
 Gelände, mit Ausnahme von     
 Schneeskootern auf gekennzeichneten  
 und schneebedeckten Wegen
• Das Schädigen von wachsenden oder    
 toten – stehenden oder umgefallenen –  
 Bäumen, Baumstümpfen und Büschen 
• Radfahren oder Reiten, 
• Das Ausgraben von Pflanzen, das Sammeln  
 verschiedener Moos- und Flechtenarten,  
 auf Holz lebenden Pilzen sowie das    
 Einsammeln von Tieren 
• Die Durchführung organisierter     
 Wettbewerbe oder Camps

§

YOU ARE NOT PERMITTED TO:
• drive motor vehicles in the terrain, exept  
    for driving on marked trails 
• damage living or dead - or standing stocks  
    of fallen - trees, stumps and bushes 
• ride or cycle through the terrain
• dig up plants, pick mosses, lichens, wood- 
    living fungi or collect animals
• conduct contests or engage in camp  
    activities

§

Syfte med reservatet: Bevara de opåverkade fjäll-
hedarna, den naturskogsartade fjällskogen, de vär-
defulla våtmarkerna och vattendragen i Norra Trans-
trandsfjällen i naturlig utveckling. Bevara områdets 
växt- och djurliv i naturlig utveckling. Bevara fjällom-
rådets intressanta geologi. Underlätta möjligheterna 
till friluftsliv och naturupplevelser.

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län

Markägarkategori: Staten och privata markägare

Storlek: 8 931 ha

Beslutsår: 2009

Skyltens tillverkningsår: 2015

En skidtur på Transtrandsfjällens fjällhedar bjuder på fina vyer, men det finns mer att se ...  Foto: Pär Johansson

På höstarna slår ripbäret om till vackert eldrött.  Foto: Maria Jons

... till exempel den imponerande fjällskogen. Foto: Pär Johansson Transtrandsfjällen är lättillgängliga. Här finns flera bra leder, rastplatser och raststugor. 
 Foto: Maria Jons
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