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Till Hede

nationalpar k i jämtlan ds län

Sånfjället

Väg b e s k r ivnin g

Sommartid tar du dig enklast till Sånfjället via Nyvallen.

Stor-Ryvålen

Från väg 84, vid Hedeviken, är det skyltat till Sånfjällets

Gråsidan

nationalpark. Vintertid är vägen stängd.

Sododalen

Från Nysätern finns markerad sommar- och vinterled.

Till Råndalen

För att komma dit kör du söderut från Hede mot Råndalen.
Från Dalsvallen, i söder, kommer du in i nationalparken
Medstöten

året runt. Till rastplatsen vid Valmen kommer du sommartid

Björnvålen

Korpflyet

Parkering

via en grusväg från Hedeviken. Från Valmen är det en kort

Informationstavla

vandring in i nationalparken.

Utställning om Sånfjället

Hovden

Rast- och nödstuga

Te le f onn u m m e r och we b b plats e r

Vindskydd

» Länsstyrelsen Jämtlands län

Torrtoalett
Sommarled
Vinterled
Sommar- och vinterled
Skoterförbud. Gäller inom
Skala 1:90 000 (1 cm på kartan motsvarar 900 meter i terrängen)

Dalsvallen

hela det naturskyddade området.

+46 (0)63 14 60 00 | www.lansstyrelsen.se/jamtland
» Naturvårdsverket

+46 (0)8 698 10 00 | www.naturvardsverket.se
» Nyvallens fäbod / Naturinformation Sånfjället

+ 46 (0)70 552 71 99 eller +46 (0)70 203 11 46
www.nyvallen.com

I ko r t h e t

Vid Nyvallens fäbod finns sommartid Naturinformation Sånfjället med

Sånfjällets nationalpark
Inrättades 1909, utvidgades 1989, omfattar 104 km2

utställning om nationalparken och naturreservaten. Det finns gott om

Nyvallens och Nysäterns naturreservat
Bildades 1989 och omfattar 4,77 km2 respektive 4,30 km2

utgår från Nysätern och Dalsvallen. Vid Nyvallen, Nysätern och Dalsvallen

Förvaltare
Länsstyrelsen Jämtlands län
Området ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa,
Natura 2000.

» Destination Vemdalen

+46 (0)684 302 70 | www.vemdalen.nu

stigar och markerade sommarleder i området. De vinterleder som finns
finns stugor att hyra. Dessa platser är naturliga utgångspunkter för
turer och här finns handikappanpassade rastplatser med torrdass.
Även vid Valmen finns en fin, handikappanpassad rastplats. Den enda
rast- och nödstugan inom nationalparken ligger i Sododalen.
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