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”Trollvägen” och Nipgubben
Trollvägen är den vägen som ligger
mellan vinter- och sommarparkeringen vid
Nipfjället. Här finns ett parti som kan skapa lite funderingar. Här står en liten staty av
Nipgubben och håller ett vakande öga över
fjället.
Stanna bilen vid skylten, frikoppla och
släpp sedan bromsen. Det är här något händer som man inte alls förväntar sig. Bilen
rullar, men inte åt det håll man tror…
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Njupeskär
Njupeskär är Sveriges högsta vattenfall som
är 93 meter högt varav 70 meter fritt fall.
Vandringsleden är spångad och grusad hela
vägen fram till fallet. Njupeskärs vattenfall är
sevärt även under vintern, då isen bygger ett
skimrande pansar kring fallet.
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Storfjäten
Lillfjäten

Städjan
Ett av Dalarnas mest lättillgängliga fjäll.
Städjan-Nipfjällets naturreservat består av
ett fjällmassiv med bland annat topparna
Molnet, Städjan och Fjätervålen.

Mellre Fulusjön

Veksjön

Rybäckskojan
Rybäckskojan är en raststuga som ligger i
den vackra dalgången mellan Fjätervålen och
Städjan. Hit kan du gå på sommaren och åka
skidor på vintern.

Heden
Nordomsjön

LÅNGKÄLLKOJAN
MINNESPLATS ÖVER
MARITS FÖDELSE

Fjätfallet
Det vackra Fjätfallet ligger vid Fjätervålen.
Hit tar du dig med bil på sommaren och med
skoter eller skidor på vintern.
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Slog vid Foskån
Särna-Idre Besparingsskog äger flera så kallade
slogar bland annat inom Långfjällets naturre-
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Långkjällkojan
Besparingsskogen äger flera eldpallkojor
som är öppna för allmänheten. En av dem
heter Långkällkojan och denna är ett trevligt utflyktsmål med utflyktsmat packad i
ryggsäcken.
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Isfiske
Isfiske är populärt och roligt. En mer spännande och samtidigt rogivande aktivitet för
hela familjen får man leta efter! Några tips för
en lyckad dag på isen: klä dig varmt, packa en
rejäl matsäck, kanske lite ved för en värmande
brasa, en fäll att sitta på och solskydd med hög
solfaktor, och så förstås det du behöver för att
lura fisken på kroken. Fiskekort och fiskebestämmelser hittar du på nätet. Gör ett besök på
särnaidrefvo.se och fiskekort.se för mer information.

Floåsen

servat. En av dem ligger vid Foskån, vackert
belägen mellan Lill- och Storvätteshogna. Du
tar dig hit på skidor vintertid eller vandrar
sommartid. En slog är en plats dit folket gick
på sommaren och slog hö för att frakta hem
till djuren vintertid i slädar. På den tiden var
varje grässtrå värdefullt som mat till djuren.
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Minnesplats över Marits födelse
På Besparingsskogens mark inträffade för
många år sedan en minnesvärd händelse.
Sommaren 1842 var Trå Per Jonsson från
Heden, Särna och hans hustru Anna på
myrslåtter norr om Siksjön. De var klara med
slåttern och begav sig till fäboden Nysätervallen
där Annas mor befann sig som var byns ”ljösmor”, den tidens barnmorska. Förlossningen
kom dock igång tidigare än beräknat. Mannen
som var sansad och kraftigt byggd lyfte ner
hustrun från hästryggen och lade henne under
en gran. Där födde hon en flicka som senare
fick namnet Marit. Förlossningen gick bra och
Per fick bära sitt nyfödda barn i famnen och
Anna fick sitta på hästryggen längs den obanade skogsvägen, hela vägen till vallen. Trots de
besvärliga omständigheterna överlevde mor och
dotter och båda levde till hög ålder. Idag finns
ett minnesmärke över platsen. Det är väl värt
att stanna till där.
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