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liv. En skidtur mellan snötyngda granar är ett bra
sätt att ta sig fram på i den täta skogen. Områdena
Matsorliden, Kirjesålandet och Giertsbäcksdalen är
till stor del stiglösa, så en del vana krävs.
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Forsen brusar och björkskogens löv viskar. Grönt
vatten vindlar sig genom berget och de jättegrytor
som svarvats ut under årtusenden. På myrarna lyser
lappnycklarna. Brudkullan, Vindelfjällens ovanliOI[\MWZSQLu^q`MZXsOZqV[MV\QTTSITNRqTTM\WKPqZ
ITTLMTM[X]ZX]ZZL8s)Z\NRqTTM\ÅVV[QV\MUQVLZM
qVWZSQLuIZ\MZ

Renarna står där med sina kalvar på en snölega i
närheten av norra Sytertoppen, områdets högsta
punkt på 1767 meter över havet. Vandrare kan
ta sig fram genom Syterskalets stora dalgång och
följa fjällens pulsåder Kungsleden, som startar i
Hemavan. Längs den lättvandrade delen mellan
0MUI^IVWKP)UUIZVq[ÅVV[JMUIVVILM[\]OWZ
på en sträcka av 79 km. Hela Vindelfjällsområdet
har många rastmöjligheter med hela 27 stugor och
många rastskydd.

Ammarnäs

Blåhake Luscinia svecica

TECKENFÖRKLARING
Reservatsgräns
Väg
Markerad sommarled
Barrskog
Björkskog

Hemavan
Tärnaby

Marsivaggie myrområde
Vattendrag

Naturum Vindelfjällen i Hemavan och Ammarnäs
visar dig in i Vindelfjällens natur. Här kan du ta
reda på mer om områdets natur och kultur. Du kan
få tips om vandringsleder, gå på en guidad tur, titta
Xs]\[\qTTVQVOMVMTTMZSXISIZ\WZ10MUI^IVÅVV[
också en fjällbotanisk trädgård med närmare 400
växtarter att botanisera bland.

*EOXESQ:MRHIPJNmPPIR
Vindelfjällens naturreservat är 560 000
hektar och ett av Europas största skyddade
områden. Det bildades 1974 och utökades
1988 med urskogarna Giertsbäcksdalen,
Matsorliden och Kirjesålandet.Vindelfjällen,
Ammarnäsdeltat och hela Vindelälven ingår
i EU:s nätverk Natura 2000. Vindelälven är
en av Sveriges nationalälvar.
Mer info: www.vindelfjallen.se.
Naturum i Ammarnäs: 070-368 01 65 och
Naturum i Hemavan: 070-393 80 23.
Följ oss även på facebook.
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Vindelfjällens naturreservat ligger i Sorsele
och Storumans kommuner. Naturreservatet
OERRoWJVoR¾IVELoPP:ERPMKEWXmVEXXQER
börjar i Hemavan eller Ammarnäs.

Stuga med stugvärd
Utsikt mot Vindelälvens dalgång norr om Ammarnäs
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