
    

 

Vandringsförslag 

Njupeskärsslingan 

 

Start och mål: Njupeskärsentrén 

Längd: 4 km, mycket lätt tur    

 

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.  

  

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.  

  

Njupåns vatten har under årmiljonerna eroderat fram den mäktiga kanjon som idag skapar Sveriges 

högsta vattenfall, Njupeskär, med en svindlande fallhöjd på 93 meter.  

  

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.  

  

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

nationalparkens symbolfågel.  

  

Fallet runt 

 

Start och mål: Njupeskärsentrén 

Längd: 5,5 km, medelsvår halvdagstur   

 

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.  

  

Enklast börjar man denna tur söderifrån. 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.  

  

Göljådalen 

   

Start och mål: Göljåns norra eller södra parkering (norra parkeringen ligger tolv kilometer sydost om 

Mörkret, den södra nås via Strupen.) 

Längd: 17,5 km, medelsvår heldagstur 

  

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 
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passerade på vägen upp och åter mot parkeringen. 

  

Naturstig vid Göljån 

   

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.  

  

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 som PDF.    

  

Rösjöstugorna – Harrsjön 

 

Start och mål: Njupeskärsentrén 

Längd: 15 km, via Lorthån 20 km, medelsvår heldagstur   

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

fjällhedar. 

  

Följ leden mot Rörsjöarna. Det 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. Kanske dyker en ståtlig blåhake upp i en buske utefter leden! Turen passerar 

Rösjöstugorna och går därifrån 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 vid Skarphån 

och går vidare norrut bland knotiga fjällbjörkar och ljungris skiftande i violett. Från raststugan följer du 

leden mellan Lilla och Stora Getsjöarna mot Njupeskärs vattenfall. Ha kikaren nära till hands när du 

passerar någon av 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! 

  

Poststigen 

 

Start: Storbäcken 

Mål: Gördalen  

Längd: 12 kilometer, medelsvår heldagstur   

 

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

kallad bläckning.  

  

Poststigen användes för postgången mellan Särna och Gördalen från slutet av 1800-talet ända fram till 

1920-talet. Stigen utgick på den tiden från Särnaheden, mellan Särna och Idre och här fick de boende i 

Gördalen färdas för att hålla kontakt med civilisationen. Stigen passerade fäbodvallarna Bergsvallen, 

Siksjövallen och Stenvallen innan man fick vada över Fuluälven till Mörkret.  

  

Särnmanskojan-Tangsjön 

 

Start och mål: Brottbäckstugan  

Längd: 22,5 kilometer, via Altarringen 26,5 kilometer, medelsvår heldagstur 

   

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 
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övernattningsmöjligheter.  

 

Från Tangsjöstugan kan man välja att besöka Altarringen – en vandring på fyra kilometer tur och retur.  

  

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.  

  

Altarringen 

 

Altarringen är en fornlämning på Fulufjället men det råder osäkerhet om vad platsen kan ha använts till. 

Den har ansetts vara en böneplats med Sveriges högst belägna altare. Andra menar att platsen kan ha 

varit en koja som användes vid falkfångst. Under lång tid fångades jaktfalkar i norra Dalarna som såldes 

vidare till furstar och herremän i Arabien.  

  

Altarringen  

Start och mål: Brottbäckstugan 

Längd: 22 km, medelsvår heldagstur 

    

Utgå från Brottbäcksstugan, ca 5 km söder om Njupeskärsentrén. Här finns parkering och raststuga. 

Följ den lättvandrade stigen med måttlig stigning mot Särnmansstugan, ca 3.5 km. Snart är du uppe på 

själva fjället. Vid Särnmansstugan går du Kungsleden söderut mot Tangsjön, ca 5 km. Nu får du 

verkligen uppleva Fulufjällets säregna flacka platå som nästan för tankarna till ett stäpplandskap. Vid 

Tangsjön finns raststuga med övernattningsmöjligheter. Från Tangsjön vandrar du västerut ca 2 km 

fram till Altarringen. Följ samma väg tillbaka. 

  

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, tfn: 0280-341 01 eller 023-810 00.  

  

Rundtur Bergådalen 

Start och mål: Njupeskärsentrén 

Längd: ca 27 km, tung heldagstur 

   

 

En rejäl dagsetapp där du verkligen får uppleva Fulufjällets natur, sjöar, tjärnar och fjällplatåer.  

  

Gå mot Rösjöstugorna, 3.5 km. Här finns föreståndarbostad som för det mesta är bemannad, raststuga, 

fiskemöjligheter, båtar, övernattningsmöjligheter mm. Fortsätt Kungsleden västerut till Harrsjön ca 3.5 

km. Här finns också fiskemöjligheter och raststuga. Vik av söderut mot raststugan i Bergådalen ca 5 km. 

Från Bergådalen går du österut på leden till Särnmansstugan ca 7 km. Här kommer du återigen upp på 

Kungsleden, följ denna norrut till Rösjön och sedan leden österut tillbaka ner till Njupeskärsentrén. 
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