
Enligt lag är det inte tillåtet att 
avsiktligt plocka, samla in, skära 
av, dra upp med rötterna eller 
förstöra fridlysta växter i deras 
naturliga utbredningsområde.

Rönäs

mot Hemavan

P

Ruttjebäcken

1km

2km
mot Rödingsnäset

KORTA FAKTA:
Hitta hit: Tag Blå vägen ca 2 km norrut från 
Hemavan. Sväng vänster vid skylten mot 
Tängvattnet, Rönäs. Följ denna grusväg 
ungefär 15 km till byn Rönäs. Ca 100 m efter 
denna går bron över Ruttjebäcken. Parke-
ringen ligger på höger sida efter bron. Här 
finns en informationstavla om området.
Parkering: ca 13 st
Tillgänglighet: Väl framkomligt sommartid, 
lättgånget men sluttande. Ej rullstol.
Barn:  Dass:  Grillplats:  Stuga: 
GPS: 7308590/1449870
Stigar: 2,5 km enkel väg, med infoskyltar
Övrigt: Fjällkartans namn är Ruhtjiejohke

Sluttningen upp mot toppen

Om ni bestämt er för att besöka 
Ruttjebäcken rekommenderar vi att 
ni även tar en promenad upp till 
Rödingsnäset.

Från Rödingsnäset bjuds man på en 
fantastisk utsikt mot Tängvattnet.

Ruttjebäcken med sina intressanta 
jättegrytor utgör en populär plats att 
besöka. Stigen forstätter sedan en 
bit uppöver längs västra strandkan-
ten. När den tar slut är man uppe 
på sluttningen av Rödingsnäset. Det 
gamla ordet rödning, betyder röjd 
plats (tex pga bete, skogbruk). Väl 
uppe på kalfjället följer man höjden i rikt-
ning mot parkeringen. Här bjuds det på en 
fantastisk och mycket omväxlande utsikt i 
olika väderstreck. Nerfarten kan vara lite 
trixig och man kan få sicksacka sig ner för 
de brantaste bitarna i början. Det är heller 
inte svårt att hitta tillbaka till stigen bara 
man tänkt på att se ut riktmärken i naturen.

Tängvattsdalen
Sjön Tängvattnet ligger helt inbäddad 
i fjällbjörkskog på 474 m ö. h. och är 
opåverkad av vattenreglering. Tängvatts-
dalens nordsida är kalkrik och uppvisar 
frodiga ängbjörkskogar med artrika kärr. 
Här finns en levande odlingsbygd med 
åkrar och branta slåtterängar och en 
öppen landskapsbild. Vid de kalkförande 
klipporna vid Tängvattnets stränder och 
längs bäckarna i området finns en rik flora. 
Vid Rödingsnäset finns artrika fjällängar 
och goda bestånd av den sällsynta och 
fridlysta orkidéen brudkulla. 

Brudkulla
Brudkulla (Gymnadenia runei) är en 1-2 dm 
hög orkidé som i hela världen endast är 
känd från fyra lokaler i södra Lapplands 
fjäll. Den blommar i juli med röda blommor 
som sitter i ett tätblommigt huvudlikt ax. 
Blommorna är ganska öppna och har 

ARTFJÄLLETRödingsnäset

Allemansrätten
Visa hänsyn och varsamhet till djuren och naturen, till de som äger marken och andra människor i naturen. 
Inte störa – inte förstöra. Alla kan röra sig fritt i naturen, en unik möjlighet i Sverige. I skyddade områden, 
som nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser. Allemansrätten kan vara begränsad 
men också utökad. Det kan vara förbjudet att elda, ha med sig hund eller cykla men oftast är bärplockning 
tillåten. Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.

smala, spetsiga, utåtriktade 
kalkblad och en uppåtriktad läpp. 
Brudkulla odlas i den Fjällbotaniska 
trädgården i Hemavan.

Brudkulla - en av våra fridlysta orkidéer
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« Borsttistel, 
även kallad brudborse

RIKSINTRESSE
NATURVÅRD

UTFLYKTSMÅL I  STORUMANS KOMMUN


