Marsfjällets naturreservat

Marsfjällets naturreservat
Kittelfjäll
Dikanäs

Rissjön

Marsfjället
1 589.5 möh

Vallegietje

Fatmomakke

Stöken
Marsliden Grytsjö

TECKENFÖRKLARING
Reservatsgräns
Skoterförbudsgräns
Väg
Markerad sommarled
Skoterled
Björkskog
Barrskog
Vattendrag

-1EVWJNmPPIXWWOYKKE
-1EVWJNmPPIXWZMHWXVmGOXEREXYVVIWIVZEX
½RRWFoHIJNmPPIXWSGLFEVVWOSKEVREWHNYV
7mVWOMPXYRHIVPmQQIPoVXVMZWEVXIVWSQ
fjällräv och fjälluggla.
- Q]VPERHIX QIPPER JNmPP SGL FEVVWOSK
LmGOEV WTmRRERHI ZoXQEVOWJoKPEV WSQ
Q]VWRmTTESGLWZEVXWRmTTE8NmHIVSGL
PETTQIWmVVMOXMKEFEVVWOSKWJoKPEV

Blaikliden

Eriksberg

Saxnäs
Parkering
Eldplats
Övernattningsstuga
Vindskydd / kåta

*EOXESQ1EVWJNmPPIX
Fjälluggla
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granskog kring Matskan, men i Styggrubba även
brandpåverkad tallskog.
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Marsfjällets naturreservat innehåller allt från kalfjäll
och fjällbjörkskog i väster till höglänta myrplatåer
och urskog i öster. Högfjällsmassivet Marsfjället
domineras av den mäktiga, 1 587 meter höga Marsfjällstoppen, högst i södra Lappland. På platån öster
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i de östra delarna övergår till skog.

Fågellivet är kanske allra rikast i områdets myrmarker.
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brushane.
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möjligt att du träffar på björnar. Tänk då på att
björnen är högst i rang i skogen. Ge dig till känna
och gå lugnt ifrån björnen.

Marsfjällets naturreservat bildar ett obrutet
vildmarksområde från högfjäll till skogsland.
Reservatet omfattar 86 000 hektar. I reserZEXIX½RRWQEVOIVEHIZMRXIVSGLWSQQEVPIHIVWEQXWOSKWWXMKEV-WOSKWPERHIX½RRW
kojor för övernattande besökare.
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Graipesvare, Murfjället och Aunere väster om själva Marsfjället
består delvis av serpentin, en mycket
basisk bergart. På dessa serpentinfjäll växer sällsynta växter som
isstarr, rödnörel, skrednarv, isdraba
och lappgentiana.
Söder om Vojmån vid Kittelfjäll
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där kal fjällarv växer bland förvridna tallar.

,MXXEReservatet ligger i fjäll och förfjäll

Fjällnejlika Viscaria alpina
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10-15 mil från Vilhelmina.Ta väg 1067 mot
Stekenjokk. Reservatet nås från Kittelfjäll
i norr, från Marsliden i söder eller från
Fatmomakke i väster. Vägen mellan Stalon
och Dikanäs går genom reservatet och från
den kan du kliva rakt in i fjällnära urskog.
Flera stigar utgår från vägen.

