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Tillfällig 
skidled

Tavlans plats/Sign place

Kungsleden. Sommar- 
och vinterled/Kingstrail. 
Sommer- and winter use

Markerad sommar- och 
vinterled/Markered trail for 
sommer- and winter use

Markerad vinterled/Markered 
trail for winter use only

Markerad sommarled
/Markered trail for summer 
use only

Mindre väg/Private road 
or small public road

Större väg/Public road

Naturreservatsgräns
/Boundary for nature reserve

Riksgräns/National boundary

Rastskydd. 
Ej övernattning
/Wind shelter. Not overnight

Övernattningskoja utan 
utrustning/Overnight hut, 
simple equipment

Övernattningsstuga 
med utrustning/Turist hut 
with service

Öppen kåta/Open hut

Vindskydd/Windshield

Påbjuden skoterled
/Mandatory trail for 
snowmobiles

Fågeltorn/Tower

Glaciär/Glacier

Block- och hällmark, 
snölegor/Rocky terrain 
and snow fields

Gräs- och rished
/Grass- and bush 
vegetation

Myr/Mire

Fjällbjörk, lövskog
/Mountain birch forest

Barrskog
/Coniferous forest

Geavhta

vi välkomnar dig till en storslagen 
och spännande del av norden. Besök 
ett fjällandskap som skulpterats av 
inlandsisen. Här finns enorma arealer 
av öppna alpina hedmarker, prunkande 
fjällbjörkskogar, våtmarker och lavrika 
granurskogar. 
 vindelfjällens naturreservat omfattar 
560 000 hektar av varierad natur och 
är ett av de största skyddade områdena 
i europa. År 1974 avsattes större delen 
av området som naturreservat. det ut-
ökades 1988 med fjällnära barr urskogar 
i Giertsbäcksdalen, Matsorliden och 
Kirjesålandet. 

Besök naturum Vindelfjällen
Naturum är entré till Vindelfjällens naturreservat i 
Ammarnäs och Hemavan. I naturum finns utställningar 
om områdets natur- och kultur. Personalen kan berätta 
mer om sevärdheter, turer, jakt, fiske och andra aktiviteter. 
Fjällbotaniska trädgården i Hemavan är en del av naturum.

kungsleden
Kungsleden är Vindelfjällens pulsåder. Under färden 
mellan Ammarnäs till Hemavan passerar man Tärnasjöns 
breda nordsydliga dalgång och foten av Norra Storfjället. 
Från dalgångarnas botten omkring 500–600 m ö h reser 
sig högfjällen med toppar på 1 500–1 768 m ö h. Längs 
Kungsleden finns markerade leder, stugor och vindskydd.

upp på kalfjället!
Under sommaren kan du följa kalfjällets förändring 
genom låg-, mellan- och högalpina zoner och hitta 
typiska fjällväxter. Vintern erbjuder gnistrande scenerier 
och möjlighet att spåra fjällens små och stora däggdjur. 
Människan har under 8 000 år lämnat varsamma avtryck i 
Vindelfjällen. Här är vildmarken också kulturmark!

Välkommen till Vindelfjällens naturreservat!

Welcome to vindelfjällen
Vindelfjällen Nature Reserve is a wild and 
exciting part of Scandinavia. Visit a mountain 
landscape that has been sculptured by ice 
sheets and vast areas of open alpine heaths, 
lush mountain birch forest, wetlands and old, 
lichen-rich spruce forests. 
 The Naturum Vindelfjällen Centers in 
Ammarnäs and Hemavan show the way to 
Vindelfjällen Nature Reserve. The centres 
house exhibitions and information services 

about the natural and history of Vindelfjällen. The Kungsleden trail is Vindelfjällen’s main 
artery. It`s route between Ammarnäs and Hemavan passes Lake Tärnasjön’s wide valley 
and the foot of the mountain Norra Storfjället. 
 Mountain birch forest is one of the largest habitats in Vindelfjällen. It covers over 
150 000 hectares, making this the largest area of protected mountain birch forest in the 
world. It is probably Scandinavia’s oldest forest type, and colonised the bare ground after 
brief mild periods during the last ice age. 
 The purpose of the reserve is to conserve one of southern Lapland’s mountain regions 
in which almost all of the mountain habitat types are represented, and where reindeer 
husbandry is a part of the mountain ecosystem. It is intended to benefit reindeer 
husbandry, nature conservation and outdoor recreation.

fjällBjörkskogen
En mycket vanlig naturtyp i Vindelfjällen är 
fjällbjörkskogen. Den täcker minst 150 000 hektar, 
vilket är den största arealen skyddad fjällbjörkskog i 
fjällvärlden. Dessutom är den sannolikt Skandi naviens 
äldsta skogstyp och började breda ut sig redan vid 
tillfälliga värmeperioder under istiden. I de frodiga 
ängsbjörkskogarna kan du hitta tolta, nordisk stormhatt 
och vackra trollius.  

fåglar i Vindelfjällen
Fågellivet är mycket rikt i Vindelfjällen. Vadare som 
dubbelbeckasin, myrsnäppa och småspov trivs i 
våtmarker. Lavskrika, lappmes och tjäder kan du hitta 
i barrskogarna. Fjällripa, dalripa och jaktfalk trivs 
i björkskogen och på kalfjället. Ammarnäs delta i 
Vindelälven är en klassisk rastlokal, Marsivaggie och 
Tärnasjön välkända häckningsplatser.

Varför skydda Vindelfjällen?
Syftet med reservatet är att bevara ett sydlapskt 
fjällområde där nästan alla fjällens naturtyper är 
representerade och där rennäringen är en integrerad 
del av fjällnaturekosystemet för rennäringen, natur-
vården och friluftslivet. Vindelfjällen och Ammarnäs 
delta ingår i Europas nätverk för värdefull natur, 
natura2000.

www.vindelfjallen.se

sKoterreGlerinG 
i vindelfjällen

Skoterförbud inom särskilda leder
/Area prohibited for snowmobile

Skoterkörning tillåten/Snowmobile allowed

Skoterled/Trail for snowmobile

Färd på is sker på egen risk    
/Travel on ice own responsibility

  Bestämmelser
För att bevara Vindelfjällens natur och dess 
 värden för besökare, rennäringen och för 
forskningen finns följande bestämmelser.   
I övrigt  gäller  allemansrätten och exempelvis 
terrängkörnings lagen. Inom naturreservatet 
 beslutat 1974 är det förbjudet:

•	 Att utföra avverkning och röjning eller vid-
taga andra skogliga åtgärder som inte erfor-
dras för rennäringen eller för utnyttjande av 
rättigheter knutna till fjällägenheter. Staten 
äger dock rätt att till ortsbefolkningen för 
vedfångst och beredande av sysselsättning 
upplåta rätt att avverka björk samt för hus-
behovssågning avverka barrskog, 

•	 Att dämma, dika, släppa ut avloppsvatten, 
•	 Att företa nybyggnad, uppföra anläggning 

eller ändra befintlig byggnad, 
•	 Att anlägga linbana, vägar, spår, leder och 

broar eller framdraga luftledningar, 
•	 Att spränga, schakta eller bedriva täkt, 
•	 Att jaga andfågel eller vadare, 

naturreservatsförvaltare:
Länsstyrelsen Västerbotten är ansvarig myndighet 
för naturvård och förvaltare av naturreservat i länet.
Det centrala ansvaret har Naturvårdsverket.
Länsstyrelsen Västerbotten, tel 090-10 70 00, 901 86 Umeå.

      nature reserve regulations
The regulations of the nature reserve stipulate that it is forbidden to:

•	 Hunt wildfowl and wading birds, 
•	 Damage solid objects or surfaces, 
•	 Disturb wildlife, 
•	 Drive motor vehicles, except on stipulated roads or trails, or within 

special areas, with the exception of transport associated with 
reindeer husbandry,

•	 Disturb reindeer and reindeer husbandry, 
•	 Enter Marsivagge bird sanctuary from 15th May–1st August,
•	 Fell live or dead trees, remove windfalls or undertake any forestry 

operation, 
•	 Introduce species foreign to the area, 
•	 Use chemical pesticides on land or in water, 
•	 Climb nest trees or intentionally approach within 100 metres   

of raptors’ nests or carnivores’ dens, 
•	 Damage the ground and vegetation, including dead trees   

and windfalls.

Reindeer husbandry may be undertaken without hindrance of the 
above regulations. There are special regulations for hunting and fishing 
on state land. Please contact the County Administration’s personnel 
(Naturum personnel, rangers or administrators) for information on these 
regulations or rules concerning off-road vehicles. 

•	 Att skada fast föremål eller ytbildning, 
•	 Att störa djurlivet, 
•	 Att framföra motordrivna fordon eller övriga 

 transportmedel annat än på härför avsedda vägar, 
spår, leder eller inom särskilt angivna områden 
med undantag för rennäring,

•	 Att störa rennäringen, 
•	 Beträdnadsförbud i Marsivagge    

15 maj–1 augusti.

Sedan beslut om tillägg, 512-3386-2010, vunnit laga 
kraft gäller även att det är förbjudet; att be driva täkt 
eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, 
yt- eller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, 
spränga, borra, schakta, dikesrensa, dränera, utfylla, 
tippa, dumpa eller anordna upplag. Denna föreskrift 
kommer även gälla för rennäringen. För urskogsom-
rådena Giertsbäcks dalen, Matsorliden och Kirjeså-
landet beslutat 1988 gäller förbud:

•	 Att uppföra helt ny byggnad eller anläggning, 
•	 Att anlägga väg, 
•	 Anlägga luft- eller markledning, 
•	 Att bedriva täkt av berg, sten, grus, jord  

eller torv, 

•	 Att borra, spränga, gräva, schakta, utfylla   
eller tippa, 

•	 Att dika, dämma eller vidta vattenreglering, 
•	 Att fälla växande eller döda träd, upparbeta 

vindfällen eller vidta någon skogsvårdsåtgärd, 
•	 Att plantera in för trakten främmande djurarter, 
•	 Att framföra motordrivet fordon på barmark 

i terrängen med undantag för uttransport av 
 redan fälld älg, 

•	 Att använda kemiskt bekämpningsmedel på 
land eller vatten, 

•	 Att klättra i boträd eller medmedvetet uppe-
hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 
100 meter, 

•	 Att göra åverkan på mark eller växtlighet, torr-
träd och vindfällen inräknade.

Utan hinder av ovanstående föreskrifter får ren-
skötsel utövas i enlighet med rennäringslagen med 
undantag för fällning av torrträd. För jakt och fiske 
på statens mark gäller särskilda regler. Kontakta 
Länsstyrelsens kortförsäljare. För information om 
reservatets bestämmelser och terrängkörning kan 
ges av Länsstyrelsens personal (naturum, natur-
bevakare eller förvaltare).


