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Vattnet skiftar i grönt och blått och blir 
behagligt svalkande när stenarna värms 

upp av solen.

ARTFJÄLLETRuttjebäcken

Roliga vattenfall och grytor finns överallt. Ett naturligt äventyrsbad!

Vid Artfjällets södra del rinner Ruttjebäcken ner mot Rönäs och Tängvattnet. 
Här finns ett naturligt äventyrsbad och vackra vyer – ett ställe där man kan 
tillbringa en hel dag med familjen.

Stenformationer i skifferbergarten

Genom århundraden har det rinnande vatt-
net skapat vackra och spektakulära grytor, 
stenformationer och naturliga bubbelpooler 
i de mjuka skifferbergarterna. Här finns 
också stråk av kalksten i berggrunden.

Ruttjebäcken rinner vackert genom en 
liten ravin men det går att ta sig ner utan 
problem. Vid det mest besökta stället 
finns en trappa ner. Väl nere går det att 
ta sig upp och ner längs bäcken eftersom 
klipporna är stora och relativt släta. Solen 
värmer snabbt upp klipporna och det 
strilande vattnet. I grytorna färgas vattnet 
grönblått och inbjuder till ett dopp.

En utflykt hit är en fascinerande upplevelse 
och en lätt tur de allra flesta klarar. Om 
vädret är fint ska du komma ihåg att ta 
med badkläder och fika. Bäcken är bäst 
att besöka när vattnet är lågt, det vill säga 
under sommaren och hösten.

Från parkeringen är vandringsleden väl 
markerad. Följ den men tillåt dig att gå ut 
på avstickarna som leder fram till bäck-
ravinkanten för att kunna titta ner och ut 
över bäcken. Här finns också informations- 
skyltar. Ta dig tid att upptäcka alla fantas-
tiska formationer naturen skapat. Den mest 
intressanta sträckan är mellan parkeringen 
och cirka en kilometer upp.

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.

KORTA FAKTA:
Hitta hit: Följ Blå vägen ca 2 km 

norrut från Hemavan. Sväng vänster 
vid skylten ”Tängvattnet, Rönäs”. Följ 

denna grusväg ungefär 15 km till skylten 
Rönäs. Några hundra meter efter denna går 
bron över Ruttjebäcken. Parkeringen ligger 
på höger sida efter bron. Vid vägkanten finns 
en informationstavla om området.
Parkering: Ca 13 parkeringsplatser strax efter 
bron i Rönäs.
Tillgänglighet: Bäst under barmarkssäsong.
Barn:  Dass:  Grillplats:  Stuga: 
GPS: 7305678/1452643
Stigar: 2 km. Bred stig, något brant. Spångar 
och trappor finns.
Övrigt: Det finns informationsskyltar med 
jämna mellanrum. Badvänligt redan från 
parkering. Vattnet är olika djupt och strida 
strömmar förekommer.
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Nära till: Rödingnäset - floralokal!
Naturum: I Hemavan finns Naturum att 
besöka för den som vill veta mer om fjällens 
växter.

tips!

RIKSINTRESSE
NATURVÅRD

UTFLYKTSMÅL I  STORUMANS KOMMUN


