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Välkommen till Fulufjället!
Vandra genom djupa raviner och frodiga dalgångar
i Fulufjällets nationalpark. Må bra på fjällplatåns
vida vidder. Möt spillkråka, lavskrika och lämmel
och upptäck spår av björn och tretåig hackspett.
Njut av gigantiska gammelgranar och välmående
hänglavar.Ta en andningspaus på en flack fjällplatå.
Samla fjällminnen och lyssna på myggsurr.
Upplev ett brett spektrum av fjällvariation under
en dags vandring i Fulufjället!

Naturum Fulufjället
Tfn: 0253-170 75
fulufjallets.naturum@w.lst.se
www.dalarna.se/fulufjallet

Njupeskärsslingan

Fallet runt

Start och mål: Njupeskärsentrén
Längd: 4 kilometer

Start och mål: Njupeskärsentrén
Längd: 5,5 kilometer

Njupeskärsslingan går på grusad och spångad led och
är mycket lätt att vandra även med lågskor. Slingan
passerar fjällets olika naturtyper och de illustrativa
informationstavlorna gör stigen självguidande.

Turen ”Fallet runt” är en något svårare och mer
ansträngande tur runt Njupeskär där man passerar precis
ovanför fallet med en hisnande utsikt över skogar och
fjäll i nordost.

På vägen upp mot fallet passerar man Njupåns dalgång
med stora trolska granar som är närmare 400 år gamla.
Marken i dalgången är frodig och rik på örtväxter som
stormhatt, tolta och fjällkvanne.

Följ stigen mot Rörsjöarna uppför den branta stigningen
tills du kommer till slogboden, därifrån tar du stigen
norrut mot Njupeskärs vattenfall. Stigen löper längs
Fulufjällsplatåns yttersta kant - tänk på att det är
farliga stup där man passerar vattenfallet, följ leden!
Vandringen går vidare längs fjällkanten och en brant
och stenig nedförsbacke tar dig till raststugan vid
Njupeskär. Här kan du gå fram till vattenfallets fot
innan stigen fortsätter genom gammelskogen ner mot
Njupeskärserveringen och naturum.

Njupåns vatten har under årmiljonerna eroderat fram
den mäktiga kanjon som idag skapar Sveriges högsta
vattenfall, Njupeskär, med en svindlande fallhöjd på 93
meter.

Länsstyrelsen Dalarna
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På vandringen tillbaka har man en storslagen utsikt mot
Städjan, Nipfjället och Fjätervålen innan man passerar
förbi riktiga gammeltallar på väg mot Njupeskärsentrén.
I tallarnas håligheter kan tornseglaren, pärlugglan eller
den tretåiga hackspetten bygga bo.

Fulufjällets nationalpark bildades 2002 och består av
385 kvadratkilometer enastående fjällnatur. Den största
attraktionen är Njupeskär, Sveriges högsta vattenfall med en
höjd på 93 meter. I parken finns 140 kilometer vandringsleder,
fem övernattningsstugor och tio raststugor.

Låt benen sköta vandringen
och låt tankarna komma på
avvägar. Låt orosmolnen
försvinna och ge vinden
chansen att föra tankarna
till något annat. Kanske
får du syn på en fågel som
lyfter och flyger sin väg, likt
moln som lättar en varm
sensommardag.

Start och mål: Brottbäckstugan
Längd: 22,5 kilometer, via Altarringen 26,5 kilometer
Brottbäckstugan-Särnmanskojan-Tangjöstugan(Altarringen)-Göljåstugan-Klordalen-Brottbäckstugan
Från Brottbäckstugan går stigen lätt uppåt genom
fjällbjörkskogen. Vandringen går vidare över det kala
fjället, passerar de större sjöarna för att sen vika av
österut. Utsikten över fjället och de vidsträckta skogarna
är fantastisk.
Utgå från Brottbäckstugan, cirka fem kilometer söder
om Njupeskärsentrén. Här finns parkering och raststuga. Följ den lättvandrade leden med måttlig stigning
mot Särnmanskojan. Här vandrar du genom fjällbjörkskogen på väg upp mot kalfjället. Följ sedan leden mot
Tangsjöstugan, här finns raststuga med övernattningsmöjligheter. Från Tangsjöstugan kan man välja att besöka
den mytomspunna Altarringen – en vandring på fyra
kilometer tur och retur.

Lavskrikor

Förnämlig fallhöjd
Även historiskt sett har Njupeskärs vattenfall varit
ett fascinerande utßyktsmål. Dåtidens turister
tog på sig gå-bort-kläderna och begav sig på en
mödosam ßerdagarsvandring med Särnaheden
som utgångspunkt och Njupeskärs förnämliga
vattenfall som mål.

Här flyger också den orädda och nyfikna lavskrikan
omkring i sina familjegrupper. Lavskrikan är
nationalparkens symbolfågel.

Tangsjöleden

Illustratör: Martin Holmér

Från Tangsjöstugan följer man leden, som är en gemensam
vinter- och sommarled, österut mot Göljåstugan. Strax
innan Göljåstugan viker man av mot Risdalskojan för att
sedan följa leden norrut tillbaka mot Brottbäckstugan.
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Tystnaden kan vara en klar
höstdag på fjället. Den ger dig
tid att fundera. Och den ger
dig tid att lyssna. Stanna upp
för en stund. Kanske passerar
en ripa förbi med ett vingslag
av naturupplevelse. Som
vore det musik på tystnadens
ofantliga fjällhed.
Foto: Fulufjället i höstfärger med
Klorhön i bakgrunden.

Rösjöleden

Poststigen

Göljåleden

Naturstig vid Göljån

Start och mål: Njupeskärsentrén
Längd: 15 km, via Lorthån 20 kilometer
Njupeskärsentrén-Rösjöstugorna-Harrsjön-(Lorthån)Njupeskär-Njupeskärsentrén

Start: Storbäcken
Mål: Gördalen
Längd: 12 kilometer

Start och mål: Göljåns norra eller södra parkering (norra
parkeringen ligger tolv kilometer sydost om Mörkret,
den södra nås via Strupen.) Längd: 17,5 kilometer

Se spåren efter det stora regnovädret 1997 då
uppemot 400 mm regn föll under mindre än ett dygn.
Vattenföringen i ån ökade dramatiskt och flodvågen
sköljde med sig allt som kom i dess väg.

Här kan du vandra utefter en gammal kulturväg
uppmärkt med en ursprunglig märkningsmetod, så
kallad bläckning.

Göljåparkeringen-Göljåstugan-RisdalenGöljåparkeringen

Turen går genom ett varierat fjällandskap, bland sjöar
och vattendrag, genom blockmarker och över fjällhedar.

Poststigen användes för postgången till och från
Gördalen från slutet av 1800-talet ända fram till 1920talet. Stigen utgick på den tiden från Särnaheden, mellan
Särna och Idre. De boende i Gördalen fick använda sig
av Poststigen för att hålla kontakt med civilisationen.

Följ leden mot Rörsjöarna. Första delen är brant och bitvis
stenig, men väl uppe på platån planar fjället ut och det blir
mer lättvandrat. Passa på att njuta av fjällvyerna när du
stannar för att hämta andan halvvägs upp i backen. Turen
passerar Rösjöstugorna och går vidare mot Harrsjöstugan.
Från Harrsjöstugan följer du leden norrut, öster om lilla
Harrsjön. Vid korsningen två kilometer längre bort kan
du välja att ta den längre turen via Lorthån eller gå direkt
mot Njupeskär. Vandringsleden mot Lorthåns raststuga
viker av norrut vid Skarphån genom knotiga fjällbjörkar
och ljungris skiftande i violett. Från raststugan följer du
leden mellan Lilla och Stora Getsjöarna. Ha kikaren nära
till hands när du passerar sjöarna för här finns ett rikt
fågelliv med arter som smalnäbbad simsnäppa, sjöorre
och gluttsnäppa. På fjällets vidsträckta myrar finns gott
om hjortron om det är bärår!

”Gud vare lov”
Vid vadstället över Fuluälven ska en dramatisk
händelse ha inträffat i början av 1700-talet då en
ung pojke skulle ta sig med häst från Särnaheden
till fäboden Mörkret. Vattnet var så högt att både
pojke och häst höll på att drunkna. Pojken klarade
sig som genom ett under och i tacksamhet gjorde
hans far en inristning i en tall vid älvkanten.
Inristningen ”Gud vare lof” Þnns bevarad och står
cirka hundra meter öster om bron i Mörkret. Tallen
kallas i folkmun ”Gud vare lov-tallen”.
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Fulufjället
En vägvisare till sommarturer
på Fulufjället

Vindskydd på Fulufjällsplatån.

Fjällämmel.

Njupeskärs vattenfall.

NATIONALPARK I DALARNAS LÄN

Björnspår

Naturstigen utgår från den norra parkeringen (anslutning
möjlig även från södra parkeringen) vid Göljån och
följer sedan den lilla och stora slingan vid Stora Göljån.
Tillhörande naturstigsfolder finns i naturum Fulufjället
eller på
www.dalarna.se/fulufjallet

Turen längs med Göljåns dalgång erbjuder en rik variation
av upplevelser och fjällintryck. Stigen går genom bitvis
kuperad skogsterräng och upp på kalfjället.
Starta din vandring vid Göljåns norra eller södra parkering.
Följ leden som löper längs med Stora Göljåns dalgång
mot Göljåstugan. Nu befinner du dig i gränslandet mellan
fjällskogen och kalfjället. Strax efter Göljåstugan viker
du av och följer leden mot nordväst, passerar över stora
Göljån och går vidare mot Risdalskojan. Om du behöver
svalka dig så hittar du nationalparkens överlägset bästa
badställe vid vadet över Stora Göljån! Från Risdalskojan
går leden nedför fjället mot vindskyddet du passerade på
vägen upp och åter mot parkeringen.

Södra Kungsleden
Den statliga vandringsleden ”Södra kungsleden” startar
vid Sälens Högfjällshotell, passerar storslagen fjällmiljö
genom Fulufjällets nationalpark och går vidare via
Grövelsjön mot Jämtlands länsgräns. En folder med
mer information om raststugor och ledens sträckning
kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefonnr:
0280-341 01 eller 023-810 00.

Spår av brand
Senast det brann i skogen runt omkring dig var
antagligen 1959. Tillgången på död ved, såväl
liggande som stående, är god och skogsbränder
har historiskt sett varit en mycket viktig ekologisk
beståndsdel i de svenska skogarna. För många
arter är brand en viktig förutsättning för överlevnad.
I den glesa tallskogen upp mot fjällkanten Þnns gott
om träd med brandspår i veden.

Tänk på följande i nationalparken
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Vandring i gryning
Solens strålar når in i fallet endast under ett fåtal
dagar kring midsommar. Strax efter soluppgången,
i gryningens första timma, kan du lyssna till Njupån
insvept i vårßodens brus och njuta av de strilande
varmt färgade solstrålarna som spelar i forsen!

Turförslagen i foldern beskriver naturen under
sommaren och det är då Fulufjällets nationalpark har
ßest besökare. Men även vintertid besöks Fulufjället
av många turister. Det platta fjället inbjuder till Þna
skidturer och runt Njupeskär bygger isen ett mäktigt
pansar. Vinterns bitande kyla, tystnaden och isens
skimrande blåa färger är något du kommer att ha
kvar i minnet för en lång tid framöver.

• Du får inte bryta kvistar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar
och vedlevande svamp samt samla insekter och störa djurlivet.
• Klättra inte i boträd och branter med häckande rovfåglar utan håll
dig på behörigt avstånd.
• Du får inte klättra i berg (utom på is 1/12 – 31/3), eller rida och
cykla utanför vägar.
• Din hund ska vara kopplad.
• Parken har fyra zoner med olika bestämmelser. Inom zon IV
(Njupeskär, Göljån och vägar) får du inte göra upp eld eller
tälta utom 1/12 – 31/3 då du får tälta och elda i zon IV på anvisade
platser. I zon I, II och III är tältning och eldning tillåtet. Tillstånd
behövs för vissa arrangemang i zon I och II. Skoterleder och
fiskevatten finns i norr (zon III).
Fullständiga föreskrifter för besökare finns
informationstavlor vid nationalparkens entréer.
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Turförslag, se framsida

Rösjöstugorna: Nationalparkscamp med 5 uthyrningsstugor,
totalt 32 sovplatser.
Harrsjöstugan: 1 uthyrningsstuga med 4 sovplatser.
El och gasolspis. Bastu och båtuthyrning. Sophantering.

Uthyrningsstuga

Björnholmstugan: 12 sovplatser
Tangåstugan: 3 sovplatser
Tangsjöstugan: 12 sovplatser
Bergådalsstugan: 3 sovplatser
Rösjöarnas nationalparkscamp: 6 sovplatser

Har dessutom sängar och madrasser, kokmöjligheter och visst husgeråd.
Utedass. Är alltid öppna. Ej bokningsbara.
Kostnad: ca 110 kr per person och natt.
Betalas via PG-talong som Þnns i stugan.

Rast- och övernattningsstuga (vandrarstuga)

Stuga av enkel standard med ved, eldstad, bord och bänkar.
Är alltid öppna.

Raststuga

Slogbodar med ved och eldstad

Vindskydd

Stugor Fulufjället

