VANDRA PÅ
NATURENS VILLKOR
Förutom en kort sommarled vid parkens
nordöstra hörn finns inga stigar i Töfsingdalen.
Det gör parken ännu mer spännande för
fågel- och djurentusiaster.
En markerad sommarled mot nationalparken
börjar vid parkeringen vid Ängessildret. Raststugor finns vid Siljanskojan och Spångkojan.
Uthyrningsstugor finns också vid Töfsinghån
längs Storån, vid Spångkojan och vid Siljanskojan.

13. NORRA KVILL En av få urskogsartade skogar i södra Sverige.
14. TÖFSINGDALEN Dalgång med
tallurskogar, blockmarker och forsande vatten.
15. MUDDUS / MUTTOS De stora
myrarnas och urskogarnas land.
16. PADJELANTA / BADJELÁNNDA
Böljande fjällhedar och stora sjöar
långt från närmaste väg.
17. STORE MOSSE Det största
svenska myrområdet söder om
Lappland.
18. TIVEDEN Skogslandskap med
vildmarkskänsla.

ETT SAMISKT
KULTURLANDSKAP

19. SKULESKOGEN Kust med
storslagna utsikter och världens
högsta landhöjning.

Ända till början av
1900-talet bodde cirka
40 samer här. Numera ingår
Töfsingdalen i Idre samebys
renbetesmarker.

20. STENSHUVUD
Kustberg, ädellövskog, inbjudande
hedar och stränder.
21. BJÖRNLANDET Berg, stup och
storskog med spår av forna tiders
bränder.
22. DJURÖ Skärgårdslandskap i
Västeuropas största insjö.

SPÅR AV
INLANDSISEN
Nästan hela Töfsingdalen består av ett hav av
stenblock som inlandsisen
lämnade efter sig då den
smälte.

OLIKA
BERGARTER

I Töfsingdalens nationalpark
kan du få uppleva en riktig
urskog av tall och gran,
gråa blockhav och forsande
vatten. Från Hovdens
topp kan du blicka ut över
urgamla tallar, glittrande
tjärnar och den oändliga
friden.

Tryckår 2019

Berggrunden består till
största delen av sandsten.
Men kring Töfsingån har
vattnet eroderat fram
näringsrikare bergarter.

1. ABISKO Lättillgänglig fjälldal med
en ovanligt rik flora.
2. STORA SJÖFALLET / STUOR
MUORKKE Mäktiga fjälltoppar, glaciärer och tallurskogar.
3. SAREK Storslagen och krävande
vildmark i ett unikt fjällandskap.
4. PIELJEKAISE
Vidsträckta orörda fjällbjörkskogar.
5. SONFJÄLLET Lågfjäll och naturskog med gott om björn.
6. HAMRA En sällsynt helhet av naturliga skogar, myrar och vattendrag.
7. ÄNGSÖ Genuint odlingslandskap
med betesdjur och slåtter.
8. GARPHYTTAN Äldre odlingslandskap där många sångfåglar har fått
en fristad.

URSTARKA
TALLAR

9. GOTSKA SANDÖN
Unik och sällsamt vacker ö med
milsvida sandstränder.

De urgamla tallarna
här växer långsamt och
impregneras med kåda
tills de kan bära ett kungsörnsbo på över ett ton.

10. DALBY SÖDERSKOG Lummig
lövskogslund på den skånska slätten.
11. VADVETJÅKKA Sveriges
nordligaste nationalpark är ett fjäll
med djupa grottor.
12. BLÅ JUNGFRUN Sägenomspunnnen ö med släta berghällar,
ädellövskog och vacker utsikt.

23. TYRESTA Orörd storskog strax
söder om Stockholm.
24. HAPARANDA SKÄRGÅRD
Skärgårdslandskap med långgrunda
sandstränder.
25. TRESTICKLAN
Väglös ödemark med milsvida utsikter från tallklädda bergsryggar.
26. FÄRNEBOFJÄRDEN
Mosaik av lövrika skogar och vatten
vid nedre Dalälven.
27. SÖDERÅSEN Lövskogar, rasbranter, strömmande vattendrag och
ett rikt växt och djurliv.
28. FULUFJÄLLET Här vid Sveriges
högsta vattenfall möter urskogen
fjället som är vitt av lav.
29. KOSTERHAVET Artrikt havsoch skärgårdsområde med landets
enda korallrev.
30. ÅSNEN Insjöskärgård med
hundratals öar. Gammal skog med
bok och tall.

KONTAKT
dalarna@lansstyrelsen.se
Telefon: +46 10 225 00 00
naturvardsverket.se
Ansvarig för Sveriges
nationalparker.

TÖFSINGDALENS
NATIONALPARK
UPPTÄCK NATUREN PÅ
DESS EGNA VILLKOR

FÖRESKRIFTER

TECKENFÖRKLA RING
HJÄLPTELEFON

Utöver allemansrätten så får du inte
göra det här i nationalparken:

• plocka växter, bryta kvistar eller
skada levande eller döda träd,
• jaga eller fiska,
• ta med okopplad hund,
• köra med motorfordon,
• elda, tälta eller sätta upp vindskydd
eller liknande anordning inom 600
meter från Töfsingen eller 600 meter
från sjöar och vattendrag, från och
med Storån uppströms till Hävlingen,
• skada mark eller geologiska
naturföremål.

I GRÄNSLANDET
MOT VILDMARKEN

TURISTSTUGA, ÖVERNATTNINGSSTUGA
RASTSKYDD

OVANLIGA ÖRTER
Omkring Töfsingån är
floran särskilt rik. Här växer
strutbräken, kransrams,
tibast och en av dalafjällens
stora rariteter – den vackra
vitsippsranunkeln.
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Detta är endast en översiktskarta. Om du ska på tur i området behöver du även en detaljerad fjällkarta. Du måste själv kontrollera status
och öppethållande för leder och stugor innan du ger dig ut.

TÖFSINGEN

SÄRSJÖN
KONTAKT

SÄRSJÖHÅN

www.sverigesnationalparker.se/
tofsingdalen

TÖFSINGDALENS NATIONALPARK

Långt bort från vägar, människor och civilisation
ligger Töfsingdalens nationalpark. Stor och orörd.
Här finns varken stigar eller fjällstugor, här är silverfurornas och stillhetens land.

Telefon: +46-10 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna
dalarna@lansstyrelsen.se
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Nationalparken ligger i Älvdalens kommun,
mitt i Långfjällets naturreservat. Det finns
inga andra vägar dit än att ta sig fram med
skidor, till fots eller med helikopter. På vintern
går det dock att ta sig fram till Hävlingens
fiskecamp i med snöskoter från Grövelsjön.
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Töfsingdalen ligger mitt i Långfjällets naturreservat.
En bortglömd dal, rena drömmen för naturromantiker.
Parken består av två fjällryggar åtskilda av en dalsänka.
Det högsta fjället är Hovden, med en vidsträckt utsikt
från 892 meter över havet. Den andra fjällryggen, Olåsen, har namnet efter ordet ol som betyder just sten.
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En mindre grusväg följer Storån från Foskros
till ett vindskydd vid Ängesildret. Vägen är
ganska dålig, så bilen får inte ha för låg markfrigång. Därifrån är det sju kilometer ganska
tuff vandring till nationalparksgränsen.
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Storån och Hävlings sjösystem är några av Sveriges
mest kända fiskevatten för öring och röding. Inne i
Töfsingdalen får du inte fiska, men i Storån som är
gräns för nationalparken.
¨Läs reglerna för flugfiske i Storån på
www.lansstyrelsen.se/dalarna.

HÄ

Töfsingdalen är ett svårtillgängligt blockhav utan stigar. Det gör parken till en av Sveriges minst besökta
nationalparker, men desto mer spännande för fågeloch djurentusiaster. Kring Töfsingsåns brusande
vattnen finns en urskog av gran omgiven av en djungelliknande växtlighet med ståtliga ormbunkar och högt
gräs.

TILLÅTEN ELDPLATS

Döda träd är livsviktiga för
svampar, djur och växter.
Till exempel den intensivt
gulgrön varglaven. Den
innehåller det giftiga ämnet
0
vulpinsyra och sägs ha
använts som varggift förr.
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DEN SÄLLSYNTA
VARGLAVEN
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