
NATURRESERVAT I DALARNAS LÄN

DREVFJÄLLEN

FÖRESKRIFTER
Området har skyddats för att bevara ett storslaget 
nästan orört vildmarksområde som har stor betydelse 
för friluftslivet. Syftet är också att skydda skogarna, 
fjällen, myrarna, floran och faunan. Naturreservatet 
ingår i Natura 2000, EUs nätverk för skyddad natur. 
Drevfjällen förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas 
län och är 33 230 hektar eller 332.3 km2 stort. 
Drevfjällens naturreservat bildades 1992 men beslut 
och skötselplan arbetades om 2016.

INOM RESERVATET ÄR DET INTE TILLÅTET ATT:

» skada växande eller döda – stående eller omkull
fallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för
insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och
kvistar i syfte att göra upp eld. Undantaget gäller inte
torrakor, lågor och tjärstubbar.

» framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark,
» framföra snöskoter inom ett område vid Hammaråsen

se kartan,
» landa med luftfartyg,
» göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,

med undantag för geovetenskapliga undersökningar
med syfte att bidra till ökad kunskap om områdets
geologi.

UTAN LÄNSSTYRELSENS TILLSTÅND ÄR  
DET FÖRBJUDET ATT:

» gräva upp växter, plocka mossor, lavar och ved
levande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
med undantag för insamling av bottenfauna,

» genomföra eller bedriva större – fler än 100 deltagare
– eller återkommande tävlingar, lägerverksamhet eller
andra organiserade arrangemang,

» bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet eller
övningar inom fjällräddning och räddningstjänst.
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VÄLKOMMEN TILL 
DREVFJÄLLEN
I ett avlägset hörn av norra Dalarna finns en 
skatt. Ett stycke sagolikt vacker natur som fått 
leva efter sina egna villkor, ända sedan istiden. 
Här kan du vandra genom väglösa skogar och 
vila ryggen mot en 500 år gammal tall. Från 
fjälltopparna kan du blicka ut över vildmarken 
och nästan ta på tystnaden. Det är en egen 
känsla som alla borde få uppleva, någon gång 
under sin livstid.

Välkommen ut i vår vackra natur!

HITTA HIT
Drevfjällen hittar du i Älvda
lens kommun. 26 kilometer 
från Idre och 40 kilometer 
från Särna. Du kommer  
lättast hit med bil. Du kan 
börja din vandring från någon 
av parkeringarna som finns 
runt Drevfjällens naturreservat.

DREVFJÄLLEN

PARKERINGAR
Här hittar du SWEREF99 TM koordinater till fyra parke
ringar vid Drevfjällens naturreservat.

Drevdagen — N: 6850187,85 E: 363546,4

Lillådalen — N: 6839232,78 E: 366762,65

Gördalen — N: 6831828,98 E: 367100,74

Nysætra (Norge) — N: 6849289,39 E: 348962

NÖDSITUATION?
Skulle du hamna i en nödsituation finns det två hjälp
telefoner på plats i reservatet. De finns vid rastskydden 
IdPer sätern och Nordsjökojan. 

Ska du vandra ensam? Tänk på att du inte alltid har 
mobiltäckning i Drevfjällen. Kom ihåg att meddela någon 
om var du tänkt vandra och när du tror att du kommer vara 
tillbaka. Eller använd Fjällsäkerhetsappen! Via den kan 
du lämna ett färdmeddelande och ladda ner högupplösta 
fjällkartor. Mer information om appen hittar du på 
www.fjallsakerhetsappen.se



Drevfjällens fäbodar
● Härjåsätern
● Röskåsen
● Fågelåsen
● Fredriksbygget
● Brunnsätern
● Hammarsätern

● Id-Persätern
● Lekåsen
● Kallsjösätern
● Drevsjösätern
● Lillingsätern

Röskåsens gamla fäbod 
ligger 875 meter över 
havet och är Dalarnas 

högst belägna bosättning. 

SKOTERÅKNING I 
DREVFJÄLLEN
Skoteråkning i Drevfjällen är tillåten med några få 
undantag. Det finns ett skoterförbudsområde i Drevfjällen 
där man inte får framföra skoter alls  se kartan.

Det finns också aktsamhetsområden för att skydda natur 
och arter som är särskilt känsliga för slitage och buller. 
Följ bestämmelserna kring aktsamhetsområdena så att 
djur och natur inte tar skada. 

Kom ihåg att visa hänsyn till andra friluftsutövare och 
framförallt naturen och dess invånare!

Förbudet, bestämmelserna och en översiktlig karta med 
riktad skoterinformation hittar du på Länsstyrelsen 
Dalarnas webbplats. Skanna QRkoden här nedan för att 
komma dit direkt. 

Mer om skoter - - - - - - - - - - - - ->
www.lansstyrelsen.se/dalarna/motortrafikinaturen

FISKE
I Drevfjällens sjöar och vattendrag finns gott om fisk. 
Framför allt abborre och gädda men även röding, öring 
och lake. Till rariteterna hör den exklusiva laxfisken 
harr som annars är ovanlig i sjöar så här långt söderut. 

För att få fiska krävs ett giltigt fiskekort. I Drevfjällen 
krävs det att du har ett fiskekort från föreningen Särna 
Idre fiskevårdsområde, förkortat: SIFVOF. 

Du kan läsa mer om fiske, fiskekort och hur du 
köper dessa på: www.lansstyrelsen.se/dalarna/fiske

Utsikt från Röskåsens fäbod.

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/motortrafikinaturen


MJUKA FJÄLL & 
URGAMLA SKOGAR
I väster ramas reservatet in av mjukt rundade fjäll  
Härjåhågna, Vithågna, Rödfjället och Drevfjället. Högst 
är Härjåhågna som når 1185 meter över havet. Uppe på 
fjällryggarna möts du av ett öppet och kargt landskap. 
Här växer mest kråkbär, ljung och dvärgbjörk. 

Där fjäll möter skog klamrar sig fjällbjörkar fast i 
sluttningarna. Men där marken innehåller mer näring 
växer istället frodiga, blomrika ängsgranskogar.

Österut nedanför de mjuka fjällen, breder tallskogarna ut 
sig i en mosaik med tjärnar och myrar. Det är här du 
hittar gamlingarna, tallar som är mer än 500 år gamla. 
Ännu äldre är de vackert silverfärgade, döda tallarna. De 
står eller ligger huller om buller bland de levande träden.
En sällsam och tidlös upplevelse.

FÅGLARNAS LAND
Drevfjällets myrar tillhör Dalarnas mest värdefulla och 
fågelrika. Under den korta och intensiva sommaren 
bubblar, piper, visslar och sjunger det om myrmarkerna. 
Då ska ägg ruvas och ungar födas upp. Bland tuvorna far 
storspov, gluttsnäppa, brushane, gulärla och ljungpipare 
omkring. Tjärnarnas blanka vattenytor krusas av sjöorrar 
och smalnäbbade simsnäppor. I fjärran ropar sädgässen 
och i lufthavet ovan fjälltopparna seglar kungsörnen på 
breda vingar. En kikare och fågelbok är nästan ett måste 
att ta med på turen!

Storkölen i norra delen av reservatet och Kvisleflået 
i Kvisleflået och Hovdlia naturreservat i Norge, 
bildar tillsammans ett stort gränsöverskridande 
myrmarksområde. De är utpekade som Ramsarområde, 
det vill säga myrmarker av internationell betydelse som  
värdefulla livsmiljöer för fåglar. 

Storgjotkölens myrmarker 
är särskilt värdefulla. 

De är så kallade rikkärr, en 
ovanlig typ av myr med 

stor blomrikedom.

Drevfjällets skogar myllrar av liv! Här finns 
många ovanliga lavar, svampar, blommor, 
fåglar och djur som trivs bäst när skogen 
får växa ifred och sköta sig själv. 

ARTLISTA I URVAL
- utförligare artlistor finns i reservatsbeslutet

LAVAR
• Broktagel *EN

• Grynlav *EN

• Norsk näverlav
*VU

• Grenlav *VU

• Varglav *VU

SVAMPAR
• Taigaskinn VU *
• Rynkskinn VU *
• Ostticka *VU

• Sprickporing *VU

• Finporing *VU

KÄRLVÄXTER
• Myrstarr EN*
• Månlåsbräken NT*
• Skogsfru NT*
• Knärot *NT

FÅGLAR & DÄGGDJUR
• Smålom NT*
• Sädgås NT*
• Utter *NT

• Björn *NT

• Lo *VU

*Rödlistade arter enligt ArtDatabanken 2015. 
EN = starkt hotad, VU = sårbar, NT = nära hotad.

FÄBODLIV
Förr fylldes Drevfjällens skogar av ropen från fäbodjäntor 
och koskällors klang. De många fäbodarna i området var 
nödvändiga för människorna i trakten. Byarnas magra 
marker räckte inte till för att föda folk och fä. Men i 
skogarna fanns bete till djuren och ved åt människorna. 
På fäbodarnas fina slåtterängar och de frodiga 
myrmarkerna bärgades det livsviktiga vinterhöet.

Ett tiotal fäbodar finns fortfarande kvar. Ljudet av 
koskällor och rop har sedan länge tystnat, men ännu 
skördas hö från några av fäbodarnas slåtterängar. I juni 
och juli blommar blodrot, fjälltimotej, ormrot, ängsskallra 
och slåtterblomma på ängarna. En sann ögonfröjd för 
trötta vandrare.

MOTSTÅNDSKOJAN
Strax norr om Härjåhågna ligger Motståndskojan. Den 
byggdes sommaren 1944, under andra världskriget. 
Kojan användes av motståndsfolk ute på 
underrättelseuppdrag längs svensknorska gränsen. När 
okända, mystiska personer observerats i området, trodde 
motståndsfolket att gömstället var avslöjat och kojan 
övergavs.

35 år senare besökte Kulturstyret i Engerdal 
Motståndskojan. Kojan var då i väldigt dåligt skick, så 
man beslöt att bygga upp den på nytt. 1982 stod den 
nuvarande kojan färdig. Den är en exakt rekonstruktion 
av den ursprungliga kojan och en viktig påminnelse om 
de dramatiska krigsåren, här i gränslandet mellan 
Sverige och Norge.

Röskåsens fäbod. En del fäbodar är delvis privata, så tänk 
på att visa hänsyn när du vistas i området.
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FRITT FRAM FÖR FRILUFTSLIV!

TÄLT, ELD, BÄR & SVAMP
I Drevfjällets naturreservat är du välkommen  att 
tälta, plocka bär och svamp och göra upp eld, under 
förutsättning att du visar hänsyn och inte stör djurlivet 
eller skadar naturen. 

VINDSKYDD
Vindskydd finns vid Gårdsjödalen, Österfjällsbrunnen, 
Svanbuhån, Lilldrevdagssjön, Brännåsen/Marrkällan,  
Mellre Långsjön, Drevsjön och Gröningshållan.

RASTSKYDD
Det finns flera rastskydd i naturreservatet och de är alltid 
öppna. Du får inte övernatta i rastskydden, endast vid en 
nödsituation är det tillåtet. Rastskydden finns vid Busjön, 
Motståndskojan, Röskåsen, Nordsjökojan, Skröderdammen, 
Lekåsen, IdPersätern och Drevfjällsstugan.

UTHYRNINGSSTUGA
Holmsjökojan ligger vackert belägen i norra delen av 
naturreservatet, mellan Holmsjön och Fjölbusjön. Stugan 
har inte elektricitet och består av ett rum. Den är utrustad 
med tre bäddar, bord, vedkamin, gasolspis, utedass och 
enkel utrustning för självhushåll. Vatten och ved hämtas 
utomhus och husdjur är välkomna.
I närheten finns fina fiskevatten. Sommartid kan du 
vandra genom storslagen natur och uppleva superb 
fågelskådning på myrarna i närheten. 

Mer information finns på: 
www.lansstyrelsen.se/
dalarna/friluftsliv

Holmsjökojan bokas 
genom Visit Dalarna: 
www.visitdalarna.se

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/friluftsliv
http://www.visitdalarna.se
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