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TECKENFÖRKLARING

INFORMATIONSPLATS

NATURINFORMATION
SONFJÄLLET

PARKERING

RASTSTUGA

VINDSKYDD

TORRDASS

SKOTERFÖRBUD GÄLLER I 
HELA NATIONALPARKEN

Sommarleder är markerde med rösen eller stolpar 
och vinterleder markeras med ledkryss. Obser-
vera att de även markeras olika på kartor.

Kartan är tänkt som en översiktskarta. Ta alltid 
med dig en riktig fjällkarta vid turer och utflykter 
i området. Tips på kartor: Gröna kartan 173A Sån-
fjället, fjällversion eller Blå kartan 173 Vemdalen.

I den gamla skogen får träden leva och dö 
i sin egen takt. En trädstam som fallit till 
marken kallas för en ”låga”. Trädstammen  
är död, men veden är full av liv.  
Här kan många insekter, lavar,  
mossor och svampar leva.

Tortan kallas också för 
fjälltolta, tolta, älgkål.  
I fjällbjörk skogen och  
bäckravinerna kan man 
vada fram i midje hög  
torta. Torta har vackra  
blå blommor i juli– 
augusti. 

Kungsörnen har ett vingspann på upp mot 
2,5 meter (150–240 cm). Man kan få se 
örnarna sväva över Sonfjällets sluttningar 
och branter. Örnparet bygger sitt bo i en 
gammal tall eller på en klipphylla med bra 
utsikt. Boet används år efter år och kan gå  
i arv i flera generationer.

När nationalparken bildades 
1909 var den ett av björnens 
sista fästen i landet och här finns 
numera gott om björn. Med lite 
tur kan du få se björn leta kråk-
bär på Sonfjällets slutt ningar om 
hösten. Vill du inte stöta på en 
björn så prata eller sjung medan 
du går.

Old Rasmus, en av världens äldsta 
levande trädkloner (minst 9 500 
år) finns på Son fjället. Inget av det 
ursprung liga trädet lever längre 
men det är samma genetiska indi-
vid. De nedersta grenarna har slagit 
rot när de tryckts ner mot marken 
och nya stammar har vuxit upp.


