FÅG E L S K Y D D S O M R Å D E S K Å A R N J A
T I L LT R Ä D E S F Ö R B U D 10 J U N I –10 J U L I 2 0 21– 2 0 2 3

Område med tillträdesförbud
utanför väg och markerade leder
Bird Protection Area, no access except on the road
Vogelschutzgebiet, Gilt außerhalb des befestigten Weges
Район охраны птиц, Доступ за пределы дорожного полотна
запрещен!

Område med tillträdesförbud 10 juni – 10 juli
Prohibited area 10 June – 10 July
Gebiet mit Betretungsverbot 10. Juni – 10. Juli
Зона запретна для посещения c 10 июня до 10 июля
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Väg1 och leder2 du får använda i förbudsområdet
Public road1 and open trails2 through the prohibited area
Weg1 und Wanderwege2, die vom Betretungsverbot ausgenommen sind
Автомобильная дорога1 и Дорожки2 освобождённые от запрета доступа

Led du får använda om du har giltigt fiskekort till Ravvrejaevrie
Trail you can use if you have a valid fishing license for Ravvrejaevrie
Wege, die Sie benutzen dürfen, wenn Sie einen gültigen Angelschein für den Ravvrejaevrie haben.
Дорога, которой можно пользоваться при наличии лицензии на рыбную ловлю на Ravvrejaevrie.
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I TERR ÄNGEN RUNT SK Å ARNJA
F I N N S E T T R I K T FÅG E L L I V

T H E A R E A C O N TA I N S A R I C H

som

AND DIVERSE BIRDLIFE

which is

enligt lag ska skyddas.

protected by law.

Ett fågelskyddsområde med
tillträdesförbud skyddar fåglarna
under häckningsperioden. Det
innebär att du under den aktuella
tiden inte får vistas inom området
som är markerat i kartan.

A bird protection area with no
access for people protects the
birds during the breeding season.
This means that you are not allowed
to be inside the area marked on the
map during the time stated above.

Du får vistas på vägbanan, på flera
iordningsställda parkerings- och
rastplatser och längs de leder som
är markerade med grönt i kartan.
Om du har ett giltigt fiskekort för
sjön övre Ravvrejaevrie får du även
använda led från Vildmarksvägen
som är markerad blå i kartan.

You can be on the road and on the
several prepared parking spaces
along the road. You can also be on
the trails marked green on the map.
If you have a valid fishing license for
Lake Ravvrejaevrie you can use the
trail marked blue on the map.

Vänligen respektera de skyltar och
markeringar som finns i området.
IM GEL ÄNDE UM SK Å ARNJA GIBT
E S E I N R E I C H E S VO G E L L E B E N ,

das

Gesetzlich geschützt ist.
Ein Vogelschutzgebiet mit
Zutrittsverbot schützt die Vögel
während der Brutzeit. Das
bedeutet, dass Sie sich während
dieser Zeit nicht in dem auf der
Karte markierten Bereich aufhalten
dürfen.
Sie können sich auf der Straße,
auf mehreren ausgewiesenen
Park- und Rastplätzen und auf den
Wegen, die auf der Karte mit Grün
markiert sind, aufhalten. Wenn Sie
einen gültigen Angelschein für den
See Övre Ravvrejaevrie haben, dürfen Sie auch die Wege benutzen,
die auf der Karte mit Blau markiert
sind.
Bitte beachten Sie die dortigen
Schilder und Markierungen.

Please respect and follow signs
and markings in the area.
НА ТЕРРИТОРИИ В ОКРЕСТНОСТЯХ
S K Å A R N JA О Б И ТА Е Т Б О Л Ь Ш О Е
КО Л ИЧ Е С Т В О П Т И Ц , охраняемых
законодательством.

Охранная зона, доступ на которую
запрещен, защищает птиц в период
выведения птенцов.
Это значит, что в этот период
запрещено находиться на территории,
указанной на карте
Вы можете находиться на дорожной
трассе, на специально отведенных
местах для парковки и отдыха, а также
на дорогах, отмеченных на карте
зеленым. Если у вас есть действующая
лицензия на рыбную ловлю (fiskekort)
для озера в верховье Ravvrejaevrie, вы
также можете пользоваться дорогой,
отмеченной на карте синим.
Убедительно просим следовать
знакам и указателям на территории.
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Fågellivet är rikt eftersom en mängd
arter som häckar i fjällmiljö, skog,
våtmarker och sjöar finns representerade
i området. En fin fågelobservationsplats
är vid Hamptjärn. Du kan få se typiska
fjällhedsarter som fjällabb, dalripa och
ljungpipare. I vattendragen kan du träffa
på strömstare, alfågel och bergand.
Djurlivet kännetecknas av ren, räv och
fjällämmel. Den uppmärksamme kan
även ha turen att se fjällräv, järv och
björn.
Ett populärt besöksmål är Gaustafallet
i Gaavesjohke som är beläget strax
väster om Vildmarksvägen en bit norr om
avtagsvägen till Leipikvattnet.

Om du misstänker att någon
olagligt har plockat ägg eller
fångat fåglar kan du rapportera
det till polisen 114 14 eller
Länsstyrelsen Jämtlands län
010-225 30 00.

Foto: Framsida Marcus Elmerstad, baksida jagen51/Mostphotos, Löpnummer 2021-12.

Välkommen till naturreservatet Skåarnja och dess storslagna fjällmiljö.
Området är hela 365 kvadratkilometer stort. Ungefär som sjön Siljan. Det
karaktäriseras av ett renbetespräglat landskap med vildmarkskaraktär. Det är
ett viktigt kalvningsland för Voernese sameby och renar uppehåller sig där året
runt.

