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Paradis med åtta ansikten

Lappland, ett annat land  
inom Sveriges gränser

Den omnämns ibland som Europas 
sista vildmark, fjällkedjan som sträcker 
sig från Lappland och ända ner i 
Dalarna. Om något förtjänar att kallas 
Sveriges eget paradis, är det denna 
mäktiga fjällvärld. Här dyker ständigt 
nya vyer och naturupplevelser upp. 
Stora områden är fredade och har 
utsetts till natur reservat, nationalpark, 
ja till och med världsarv.

Livet i Lappland har många ansikten. 
Samerna, som levt och verkat här i 
tusentals år, räknar att det finns hela 
åtta årstider här uppe.

Tack vare STF och Kungsleden har det 
innersta av paradiset Lappland varit 
tillgängligt för alla i över hundra år. 
För att göra det lite enklare har vi valt 
ut två perioder åt dig, när sommaren 
och vintern längs Kungsleden är som 
allra bäst: från juni till september och 
februari till april.

Under sommarsäsongen vibrerar 
fjällnaturen av färger, dofter, ljud och 
rörelse. Det är praktiskt taget dagsljus 
dygnet runt och norr om polcirkeln 
lyser midnattssolen i någon månad.  
I september flammar höstfärgerna upp. 

Du färdas till fots på en vältrampad 
stig, ibland med avbrott för båtskjuts 
över en och annan fjällsjö. 

Väljer du vintersäsongen, är det 
skidor som gäller. I februari och stora 
delar av mars råder kallföre, men 
dagarna blir snabbt längre och ljusare. 
Vårvintern kommer med skare och 
långa, soliga dagar.

Låt oss på STF ta med dig till detta 
paradis. Till fots eller på skidor. Vi lovar 
att du får vara med om många spännande 
äventyr och uppfriskande möten.  
Oavsett vilken säsong du än väljer.

H
åk

an
 H

jo
rt

H
åk

an
 H

jo
rt

H
åk

an
 H

jo
rt

H
åk

an
 H

jo
rt

w
w

w
.m

at
sa

lm
lo

f.s
e

H
åk

an
 H

jo
rt

H
åk

an
 H

jo
rt

bo
ss

el
in

d.
co

m

Sverige har elva toppar över 2000 
meter. Samtliga hittar du i Lappland. 
Här finns även en rad av landets mest 
spektakulära dalar. Tillsammans bildar 
de en sällsynt omväxlande natur med 
allt från yppiga fjällskogar nere i dalarna 
till nästan sterila miljöer och glaciärer 
uppe på kalfjället. Om sommaren kan 
fjälldalarna vara rena djungeln på sina 
ställen, med manshög tolta och kvanne. 
På fjällheden trivs krypljung, fjällgen-
tiana, fjällglim och fjällsippa. Högre 
upp på kalfjället kan du ha turen att få 
sen en isranunkel, den svenska florans 
överlevnadskonstnär nummer ett.

FN-organet UNESCO har upphöjt 
en del av Lappland till världsarv under 
namnet Laponia. Där ingår nationalpar-
kerna Stora Sjöfallet, Padjelanta, Sarek 
och Muddus, naturreservaten Sjauna 
och Stubba, delar av Kvikk jokk-Kabla 
samt Sulitelma och Rapa dalens delta.

DE FYRA STORA

Precis som i diktens paradis är Lapp-
land en fristad för vilda djur. Du som 
vet hur du ska leta kan finna spår efter 
den svenska faunans fyra stora – lo, järv, 
björn och eventuellt varg. Kanske till 
och med se någon av dem på avstånd. 

Här uppe finns det också chans  
att sikta kungsörn, havsörn, jakt och 
pilgrimsfalk, fjällabb, ripa, ljungpipare, 
blåhake, snösparv och många andra 
fåglar. Ungefär hälften av landets fyra- 
hundra fågelarter har siktats i Lappland. 

En annan vanlig syn är den svenska 
naturens konung älgen, inte minst i 
Tarradalen och Rapadalen. 

Naturligt nog går djurlivet på spar- 
låga om vintern. Men några arter byter 
till vit vinterdräkt och jobbar på som 
vanligt. Fjällräv, hare och ripa är några 
exempel. Att se spår efter järv och lo 
är heller inget ovanligt för skidåkaren.

LÄR KÄNNA SAMELIVET

Renskötseln och den samiska kulturen 
är i högsta grad levande längs Kungs-
leden. Särskilt på sommaren kan du 
möta samer och deras renar på fjället. 
Undvik att störa betande renar och 
håll hunden kopplad. Vill du veta mer 
om samernas historia, språk, kultur 
och dagens renskötsel rekommenderar 
vi ett besök på Ájtte, svenskt fjäll- och 
samemuseum i Jokkmokk. Du kan 
även gå in på www.samer.se



ABISKO TILL NIKKALUOKTA 

Tåget stannar precis vid Abisko 
Turiststation och Kungsledens norra 
start punkt. Färden går först genom 
viltrik björkskog i Abisko National-
park till fjällstugan Abiskojaure. 

Lapporten, en av fjällvärldens mest 
kända siluetter, vakar över dig under 
vandringen. 

På sommaren finns båtskjuts över 
sjön Alesjaure. Från Alesjaurestugan 
kan du fortsätta på Kungsleden eller 
välja ett mycket vackert alternativ via 
fjällstugorna i Vistas och Nallo. Här 
reser sig fjällen brant upp från dalen 

och turen går omväxlande i fjällbjörk- 
skog och på kalfjäll. Om du vandrar 
Kungsleden mot Tjäktjastugorna blir 
terrängen kargare.

När du når Tjäktapasset, Kungs-
ledens högsta punkt, väntar en av 
fjällvärldens största upplevelser. Fyra 
mil av magnifik vy över dalen Tjäkta-
vagge. Stanna gärna en extra dag i 
Sälkastugorna och gör en dagstur i de 
oförglömligt vackra omgivningarna. 
Stugvärdarna längs Kungsleden tipsar 
gärna om sina bästa smultronställen. 
När du når stugorna vid Singi kan du 
fortsätta söderut mot Vakko tavare 

eller vika av mot Kebnekaise Fjäll-
station för att ta dig till Kiruna via 
bussen i Nikkaluokta. Givetvis kan  
du välja andra riktningen och börja  
i Nikka luokta och gå i mål i Abisko.

Fakta Abisko – Nikkaluokta

Fjällkarta BD6
Längd 105 km  
Dagar 5–7
Antal stugor 5 på Kungsleden samt  
7 angränsande
Proviant Abisko, Abiskojaure, Alesjaure, 
Kebnekaise, Sälka, Vistas, Unna Allakas
Bastu Abisko, Abiskojaure, Alesjaure, 
Kebnekaise, Sälka

NIKKALUOKTA TILL SALTOLUOKTA 
VIA KEBNEKAISE

Den här turen startar i Nikka luokta, 
dit du lätt tar dig med buss från tåget 
eller flyget i Kiruna. Sedan är det 19 
km upp till Kebnekaise Fjällstation, 
som du når till fots eller på skidor. 
Sommartid kan du förkorta vägen med 
5 km genom att ta båt över Ladjojaure. 
Efter god mat och skön bastu är det 
dags att fortsätta in mellan fjällen till 
Singi. Där ”växlar” du in på Kungs-
leden, mot Abisko norrut, mot 
Saltoluokta söderut. Väljer du det 
senare, löper leden först genom den 

vackra dalen Tjäktjavagge. Vid sjöarna 
Kaitumjaure och Teusajaure väntar 
fina stugor med bra fiske. 

När du närmar dig fjällstugan 
Vakkotavare öppnar sig ståtliga vyer 
söderut mot Sarek. På bussen mellan 
fjällstugan i Vakkotavare och Kebnats-
bryggan får du vila benen en stund. 
Sedan återstår båt eller skidor över 
sjön Langas till Saltoluokta Fjällstation, 
där belöningen väntar i form av en 
välförtjänt bastu och utsökt mat. 

Många tycker att sträckan mellan 
Nikkaluokta och Saltoluokta är den 
vackraste på hela Kungs leden. 

Turförslag

STF Abisko Turiststation

Adress 981 07 Abisko.

E-post lapplandsbokning@stfturist.se

Hemsida  
www.svenskaturistforeningen.se/abisko 

Tel 0980-550 00. 

Säsong Anläggningen är helårsöppen. 

Boende Det finns 300 bäddar och du kan  
välja mellan tre olika boendeformer. Enkel-  
och dubbelrum med dusch och wc. 2- och 4- 
bäddsrum med dusch och wc i korridoren. Stug- 
lägenhet för 2–6 personer med dusch och wc.

Mat KRAV-märkt frukost, lunch och kvällens 
middag med passande vinpaket därtill.  
After Ski i Storstugan på vintern eller en öl  
i midnattssolens sken på sommaren.

Service Färdledare, butik, uthyrning av 
fjällutrustning, bastu och självhushåll.

Aktiviteter Sommartid erbjuds guidade turer till 
våra smultronställen, kurser i bland annat digital 
fotografering, akvarellmålning och om fjällfåglar. 
Midnattssolsturer med linbanan på Nuolja.
Vintertid erbjuds kursveckor i telemark- och 
lavinkunskap, isklättring, snöskoturer, dagsturer  
och offpistskidåkning på Nuolja, tur- och 
längdspår. Abisko är förmodligen världens 
bästa plats att se norrskenet på. 
www.auroraskystation.se

Upplev Abisko nationalpark tillsammans med oss!

Kommunikationer Dagliga tågförbindelser från 
Stockholm, Göteborg och Kiruna till vår egen 
tågstation Abisko Turist. Flyg till Kiruna och 
sedan buss till Abisko (kontrollera alltid buss- 
tiderna när du bokar flygbiljett). Bilväg E10. 

STF Kebnekaise Fjällstation

Adress 981 99 Kiruna.

E-post lapplandsbokning@stfturist.se 

Hemsida  
www.svenskaturistforeningen.se/kebnekaise

Tel 0980-550 00. 

Säsong Mitten av februari till början av maj, 
mitten av juni till mitten av september.

Boende 2- eller 4-bäddsrum eller i alkov i 
flerbäddsrum. Dusch/wc i korridor. Enkelrum 
finns. 196 bäddar.

Mat I restaurang Giebme serveras frukost, 
lunch, middag och à la carte med lappländska 
specialiteter, svensk husmanskost och nybakat 
fikabröd från eget bageri. Fullständiga rättigheter.

Service Butik, bageri, uthyrning av viss fjäll - 
utrustning, färdledare, bastu samt självhushåll.

Aktiviteter Sommartid erbjuds högalpina kurser, 
klätterutbildningar, guidade turer till Sveriges 
högsta topp, glaciärvandringar, floraturer, tema- 
veckor. Andra sevärdheter är jättegrytorna i 
Ladtjojåkka, Silverfallet i Singivagge, Kitteldalen 
och Tarfala. Vintertid erbjuds kurser i högalpin 
skitouring och isklättring, guidade skidturer i 
dal eller på höjd. För duktiga offpiståkare 
väntar många fallhöjdsmeter i Jökelbäcken, på 
Storglaciären eller Hydrologrännan. Turåkare 
hittar leder i Tarfaladalen eller mot Singistugorna.

Kommunikationer Tåg/flyg till Kiruna. Buss  
till Nikkaluokta, därefter vandring/skidåkning 
19 km. Möjlighet till båttransport 5 km på 
sommaren och skoter/bandvagn på vintern.

ABISKO TURISTSTATION

KIRUNA

Alesjaure

Tjäktja

Sälka

Nikkaluokta
KEBNEKAISE
FJÄLLSTATION

Singi

Kaitumjaure

Pårte

KVIKKJOKK
FJÄLLSTATION    

Teusajaure

Vakkotavare
SALTOLUOKTA 
FJÄLLSTATION

Sitojaure

Aktse

Abiskojaure

GÄLLIVARE

JOKKMOKK

Tärnasjö
Serve AMMARNÄS/WÄRDSHUSET

TÄRNABY/ÅKERLUNDSKA GÅRDEN

AigertSyter
Viterskalet

HEMAVAN

20 km

SORSELE
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Du förflyttar dig över vida fjällhedar och 
ner i djupa dalgångar. Etapperna är 
korta och fjällstugorna vackert belägna.

Fakta Kebnekaise – Saltoluokta

Fjällkarta BD8
Längd 52 km (därefter buss från Vakkotavare 
till Kebnatsbryggan/Saltoluokta)
Dagar 4–6
Antal stugor 4
Proviant Kaitumjaure, Kebnekaise, Saltoluokta, 
Vakkotavare
Bastu Kebnekaise, Saltoluokta, Teusajaure

KVIKKJOKK TILL SALTOLUOKTA
Denna etapp kanske startar med en 
övernattning på Kvikkjokks Fjäll-
station. Nästa morgon är det dags att 
ge sig ut i urgammal fjällskog. Håll 
utkik efter tjädertuppar! Vid Pårte-
stugan har du tillgång till bra fiske i 

både bäckar och sjöar. Sedan går 
färden vidare på skrå längs Rittakdalen. 
Rasta gärna en bit upp på kal fjället 
och rikta din kikare ner mot skogs-
brynet, där älg och annat vilt kan dyka 
upp i snåren. Medan du närmar dig 
sjön Laitaure, reser sig Sarekfjällen i 
all sin prakt i väster. 

På andra stranden ligger hemmanet 
Aktse och STFs fjällstuga, som är en 
känd knutpunkt för Sarek  färder. Här 
slås ängarna fortfarande med lie. 
Stanna gärna en dag extra och bestig 
Skierfe, fjället med magnifik utsikt 
över Rapadalens deltaland. Långt in i 
Sarek kan du ana platsen med det 
spännande namnet Rovdjurstorget.

Från Aktse tar du dig brant upp på 
kalfjället och får en sagolik utsikt.  

I väster tornar Sareks toppar och 
utsikten öterut är milsvid över 
lågfjällen. Efter en båt tur når du STFs 
fjällstuga på norra stranden av sjön 
Sitojaure. Fortsätt över Ultevis hedar 
där du har Kierkaus hörntandslika fjäll 
och Sluggas sockertopp i blick fånget. 
Så småningom dyker det hägrande 
målet upp – Saltoluokta Fjällstation, 
med bastu och mycket god mat. 

Fakta Kvikkjokk – Saltoluokta

Fjällkarta BD10
Längd 73 km
Dagar 4–6
Antal stugor 3 
Proviant Aktse, Kvikkjokk, Saltoluokta 
Bastu Kvikkjokk, Saltoluokta 
 

KVIKKJOKK TILL AMMARNÄS

Den här sträckan är utformad för dig  
som vill ha en riktig vildmarksupp-
levelse med storslagna vyer, spännande 
platser och bara ett fåtal andra vand-
rare. Du behöver ta med dig eget tält, 
eftersom det inte finns något utbyggt 
system av fjällstugor längs vägen. 
Dock finns det några enklare övernatt-
ningsstugor och andra boende alternativ 
som inte drivs av STF.

Första etappen är cirka 74 km lång 
och går till Jäkkvik. Andra etappen 
från Jäkkvik till Ammarnäs är cirka  
83 km lång och passerar Pieljekaise 
Nationalpark. 

Till Jäkkvik kan du ta dig med buss 
från Skellefteå. För övrig information 
kontakta Turistbyrån i Arjeplog på 

telefon 0961-145 20 eller läs mer på 
www.arjeplog.se

 
Fakta Kvikkjokk – Ammarnäs

Fjällkarta BD14, BD16
Längd 157 km
Dagar 7–10
Antal stugor 0
Proviant Kvikkjokk, Jäkkvik, Adolfström och 
Ammarnäs 
Bastu Kvikkjokk, Ammarnäs 

AMMARNÄS TILL HEMAVAN

För många börjar fjällturen i Ammar-
näs och slutar i Hemavan, men det  
går lika bra att välja andra riktningen, 
eller göra en kortare fjälltur från  
båda håll.

Vägen från Ammarnäs till Aigert-
stugan börjar med stigning genom 
björkskogen.  

STF Saltoluokta Fjällstation

Adress 982 99 Gällivare.
E-post lapplandsbokning@stfturist.se 
Hemsida  
www.svenskaturistforeningen.se/saltoluokta
Tel 0980-550 00.  
Säsong Mars–april, mitten av juni–mitten av
september.
Boende Huvudbyggnad och fyra gästhus med 
sammanlagt 100 bäddar. Dubbelrum, 4-bäddsrum  
och flerbäddsrum. Vissa dubbelrum med dusch/wc.  
Övriga rum har dusch och wc i korridor/servicebyggnad.
Mat Fjällvärldens mysigaste restaurang med frukost, 
lunch och middag. Här kan du äta ädelfisk från sjön 
Langas, vilt från fjället, bär från det lappländska skafferiet. 
Fullständiga rättigheter. 
Service Butik, uthyrning av fjällutrustning, färdledare, 
bastu samt självhushåll.
Aktiviteter Guidade vildmarksturer, midnattssols och 
båtturer längs Luleälvs dalgång, fiske, familje vänligt med 
flera temaveckor, ekoturismcertifierade temaveckor samt 
mat och folkmusikveckor.
Kommunikationer Tåg/flyg till Gällivare. Buss avgår 
dagligen Gällivare–Kebnats. Skidor sista  
3 km på isled eller 10 min båtresa sommartid.

STF Kvikkjokk Fjällstation

Adress 962 02 Kvikkjokk.
E-post info@kvikkjokkfjallstation.se
Hemsida  
www.svenskaturistforeningen.se/kvikkjokk
Tel 0971-210 22. Fax 0971-210 39.
Säsong Mitten av februari till början av maj,  
mitten av juni till slutet av september.
Boende 2- och 4-bäddsrum. Alla med handfat.  
Dusch, wc, torkrum i korridor. 68 bäddar.
Mat Frukostbuffé, lunch, middagar a la carte.  
Café och bar. Fullständiga rättigheter.
Service Butik, uthyrning av viss fjällutrustning  
och kanotuthyrning. Bastu samt självhushåll.
Aktiviteter Kvikkjokk ligger vid ett unikt tvåflodsdelta  
med spännande kanaler och laguner.  
Möjlighet till kanotpaddling eller guidade deltaturer. 
Naturlig utgångspunkt för längre eller kortare turer på 
egen hand längs Kungs-, Padjelanta- och Nordkalottle-
den samt Sarek, Padjelanta nationalpark m.m.
Kommunikationer Tåg till Murjek eller flyg till Gällivare 
alternativt Luleå. Buss via Jokkmokk till Kvikkjokk.

STF Vandrarhem Ammarnäs/ Wärdshuset

Adress Box 9, 920 75 Ammarnäs.
E-post ammarnas.fiskecentrum@telia.com
Hemsida  
www.svenskaturistforeningen.se/ammarnaswardshuset
Tel 0952-600 45. 
Säsong Helårsöppet.
Rumstyper 48 bäddar. 2–4-bäddsrum.
Service Frukost, restaurang samt självhushåll.
Kommunikationer Flyg till Umeå/Lycksele eller buss/
tåg till Umeå, sedan buss.

STF Vandrarhem Hemavan

Adress Renstigen 1, 920 66 Hemavan.
E-post info@hemavansfjallcenter.se
Hemsida www.svenskaturistforeningen.se/hemavan
Tel 0954-300 02. 
Säsong Helårsöppet.
Rumstyper 173 bäddar. 2–4-bäddsrum.
Service restaurang samt självhushåll.
Kommunikationer Flyg går till Hemavan dagligen.

STF Hotell Tärnaby

Adress Östra strandvägen 16,  920 64 Tärnaby.
E-post info@tarnabyfjallhotell.com
Hemsida www.svenskaturistforeningen.se/tarnaby
Tel 0954-104 20.
Säsong Helårsöppet.
Rumstyper 76 bäddar. 2–4-bäddsrum.
Service Frukost och kafé.
Kommunikationer Tåg/flyg till Umeå, buss till Tärnaby. 
Flyg/buss direkt till Hemavan. 
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Vid en fiskrik tjärn på kalfjället ligger 
Aigerstugan, där du kan koppla av i 
vedeldad bastu.  
Från Aigert till Servestugan får du 
uppleva fantastiska vyer. Gör en 
avstickare till StorAigert – 1 101 
meter över havet – med hisnande 
utsikt. I björkskogen ner mot Serve-
stugan möter ett mäktigt vattenfall vid 
bron över Vouomentjukke.

Från Ammarnäs finns en alternativ 
väg som börjar med båt på Tjulträsket 
och förkortar vägen till Servestugan. 
Från Servestugan går vandringen på 
kalfjället längs lättvandrade hedmar-
ker och vid Tärnasjöstugan avslutas 
dagen med parkliknande björkskog, 
storslagen utsikt över Tärnasjön och 
det mäktiga norra Storfjället. Njut en 
stund i den vedeldade bastun och ta 
ett dopp direkt från stranden i det 
kristallklara vattnet.

Från Tärnasjöstugan går leden 
genom björkskog, mellan doftande 
myrar mot Tärnasjöns arkipelag med 
sju broar – Vindelfjällens eget Golden 
Gate. Du kan också välja båtskjuts över 
Tärnasjön för att förkorta vägen till 
Syterstugan.

Från Syterstugan kan du bestiga 
Sytertoppen, som med sina 1768 

meter över havet är högst i länet. Från 
toppen finns en rösad led ner till 
Viterskalstugan. Vanligast är att följa 
Kungsleden genom u-formade Syter- 
skalet till Viterskalstugan. Leden går i 
högalpint område över lättvandrade 
hedmarker. Många anser att dalgången 
är områdets stora behållning. Från 
Viterskalstugan ner till Hemavan är 
utsikten milsvid över Artfjället och 
Okstindarnas glaciärer i Norge.

Fakta Ammarnäs – Hemavan

Fjällkarta AC2
Längd 78 km
Dagar 5–7
Antal stugor 5
Proviant Alla stugor. Aigert, Serve,  
Tärnasjö, Syter, Viterskalet samt Ammarnäs  
och Hemavan
Bastu Aigert, Ammarnäs, Hemavan, Tärnasjö 

ABISKO TURISTSTATION
Abisko Turiststation ligger nästan så 
långt norrut du kan komma i Sverige. 
Den nordligaste av våra fjäll  stationer 
har en egen tågstation. Platsen är väl 
vald, inte minst när det gäller magni-
fika naturscener. 

Oavsett årstid gör du klokt i att  
ta stolliften upp på fjället Nuolja. 
Varje molnfri sommarnatt får du 
första parkett mot midnattssolen,  

varje moln fri vinterdag lyser solen 
över de vita branterna och under  
de klara vinternätterna sprakar 
norrskenet. Allt detta sker ofta, 
eftersom Abisko är en av Sveriges 
solsäkraste och molnfriaste platser. 

Sjumilasjön Torneträsk, som breder 
ut sig i norr, är blå på sommaren och vit 
på vintern. I sydost hägrar den mäktiga 
bergsformationen Lapporten. 

Abiskoområdet har en så unik 
flora, fauna och geo  logi att det sedan 
år 1909 är fredat som nationalpark. 

Abiskojokks vilda kanjon är något 
som aldrig upphör att locka åskådare. 
Här råder annars ett behagligt lugn, 
som endast blir avbrutet av något tåg 
lastat med järnmalm till Narvik eller 
snowboardåkare till Nuolja. 

På Abisko Turiststation kan du 
gärna starta eller avsluta din tur på 
Kungsleden. Eller stanna och skäm 
bort dig. Ta fina dagsturer till fots eller 
på skidor, en härlig vedbastu med bad 
i Torneträsk och sedan en god middag 
i den vackra matsalen. 

En populär dagsutflykt är också att 
ta tåget till Narvik i Norge och andas 
lite atlantluft.

 

KEBNEKAISE FJÄLLSTATION
Den ärofyllda titeln Sveriges högsta 
berg är för evigt vigd åt Kebnekaise. 
Sydtoppen är (än så länge) högst men 
toppen är täckt av en glaciär vilket gör 
att höjden varierar. Rabots och Björlings 
glaciärer påminner om fransmannen 
som först besteg fjället och svensken 
som trodde att han var först. 

Sedan hundra år är Kebnekaise 
Fjällstation landets alpina centrum. 
Kunskap och tradition är djupt rotade 
i både väggar och personal. Gör dags - 
ut flykter till Tarfalas glaciärer, Kittel-
dalens månlandskap eller Tuolpagornis 
vulkanlika topp. Bestig Kebnekaise den 
långa vägen på egen hand eller den 
svåra med professionell guide. Med 
vandrarkängor på sommaren och 
kanske på skidor med stig hudar för 
makalös utförsåkning vintertid. Varför 
inte gå en kurs i klättring, glaciär- eller 
kamvandring? På Kebnekaise Fjäll- 
station bestämmer du själv vilka 
äventyr du vill uppleva. 

Både sommar och vinter är av- 
ståndet kort mellan fjällnatur och  
den sköna sängen, som blir en perfekt 
avrundning på din färd på Kungs-
leden, från Abisko eller Saltoluokta  
till Nikkaluokta.

Start och  
slutpunkter 

NIKKALUOKTA
Nikkaluokta är en liten fjällby belägen 
vid vägs ände, cirka 70 km från Kiruna. 
I fjällområdet har det funnits samiska 
bosättningar i flera tusen år. Men de 
första fasta bosättningarna i Nikkalu-
okta kom i 1900-talets början. En av 
dessa bosättare var Nils Olsson Sarri 
med hustrun Maria. Av deras 14 barn 
kom många att arbeta inom byns 
dominerande turismnäring. Idag är 
den tredje och fjärde generationen Sarri 
som tagit vid.

Fjällbyn ligger naturskönt och 
vackert. Här möts tre dal gångar, varav 
en sträcker sig mot Kebnekaise –  
Sveriges högsta fjäll. Många fjällvand-
rare startar här sin 19 km långa 
vandring till Kebnekaise Fjällstation, 
som sommartid kan kortas av med 
hjälp av en båtresa. Vandrare söker sig 
också upp längs den vackert vindlande 
Vistasdalen. I fjällbyn kan du hitta 
restaurang, butik, boende, helikopter-
station, kapell och galleri med mera. 
Under säsong finns det dagliga 
bussförbindelser till Kiruna från 
Nikkaluokta. För mer information: 
www.nikkaluokta.com

Säsonger på Kungsleden

Vinter: slutet av februari till månadsskiftet april/
maj.
Sommar: midsommar till mitten av september. 
Se STFs hemsida för exakta öppettider.

Kungsleden

STFs pionjärer började planera leden redan på 
1890-talet för att göra Lapplands fjällvärld mer 
lättillgänglig för turister. En serie fjällstugor upp- 
fördes på en dagsmarsch avstånd från varandra, 
förbundna genom enmarkerad stig. 1926 var 
leden Abisko–Kvikkjokk färdigställd.

Längd  425 km från Abisko till Hemavan.
Boende   16 platser med STFs fjällstugor, 

4 fjällstationer och 2 fjällnära 
vandrarhem.

Högsta punkt  Tjäktjapasset 1150 m ö h.
Lägsta punkt  Kvikkjokk 302 m ö h.
Veckoetapper  5 varav 4 med STF Fjällstugor.

Att bo i fjällstuga

Våra fjällstugor ligger på natursköna platser 
utmed Kungsleden, en dagstur från varandra 
(10–20 km). Stugorna har självhushåll med 
enkel och gemytlig standard. Du får själv laga 
mat, hämta vatten, städa och hugga ved. Köken 
har gasol spis, kokkärl, tallrikar, muggar och 
bestick. El finns ej, stugorna värms med ved 
eller gasol. 11 av de 16 stugorna har butik med 
proviant. Stugvärd finns på plats hela säsongen.

Säsong Mitten av februari – början av maj, 
midsommar – mitten av september.

Boende Flerbäddsrum (oftast 4 bäddar) med 
breda sängar, madrass, kudde, täcke. Lakan/
sovsäck tar du med själv. Du kan inte boka plats 
i förväg, men du är alltid välkommen att stanna. 
Är det fullt kan vi ordna en madrass på golvet.

Avgift Kontant på plats eller via förhandsbetal-
ning på STFs hemsida.

Nationalparker

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan 
bli. Sverige har 29 nationalparker, men planer 
finns på att skapa fler. Av dessa ligger hela åtta  
i Lappland och täcker en yta av nästan 6000 
kvadratkilometer! De mest kända; Sarek, Padje- 
lanta och Stora Sjöfallet bildar tillsammans med 
Muddas nationalpark och några natur reservat 
det som fått namnet Laponia. På Kungsleden 
och Padjelantaleden kan du uppleva denna 
unika natur. Leder genomkorsar de flesta av 
nationalparkerna och på många ställen finns 
övernattningsstugor. Undantaget är Sarek, som 
varken har leder eller övernattningsstugor.

Samiska ord

Terrängorden kan stavas på olika sätt beroende 
på dialekt.
bákti, pakte brant klippvägg
cohkka, tjåkkå fjälltopp
eatnu, ätno älv, å
gálsi, kaise  brant högfjäll
jávri, jaure  sjö
johka, jåkkå  bäck, å
luokta vik
vággi, vagge  dalgång, u-formad dal

Midnattssol

Nuolja, Abisko  27/5–18/7
Kebnekaises topp  29/5–15/7
Lulep Kierkau, Saltoluokta  2/6–12/7
Vallespiken, Kvikkjokk  4/6–9/7
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HEMAVAN
Hemavan ligger utmed Umeälvens 
dalgång som tillsammans med Blå 
vägen (E12) slingrar sig som en 
korri dor genom Vindelfjällens natur- 
reservat. 

Utöver det kända vinterlandskapet 
bjuder Hemavan på härliga sommarfjäll.

Fiske efter framför allt röding och 
öring är förstås stort, men även andra 

aktiviteter i och kring vatten ökar.  
Här finns kanoter för fina paddelturer 
eller båt för dem som vill ta det med ro.

I Hemavan finns också otaliga 
cykelmöjligheter. Allt från häftiga 
även tyr till stillsamma turer som 
presenteras med karta och tips.  
Upp på fjällets höjder kan du ta dig 
med hjälp av sommarlinbana där även 
cykeln kan följa med.

SALTOLUOKTA FJÄLLSTATION
Åt ena hållet reser sig Sarekfjällens 
utposter i skyn, åt andra hållet breder 
sjön Langas ut sig. Mitt emellan ligger 
Saltoluokta. En oas av lugn, trivsamhet 
och bekvämlighet där värmen, stäm-
ningen och den goda maten regerar. 
Det är bara tre km från närmaste väg, 
men väldigt långt från civilisationen.  
För att komma hit får du åka båt eller 
skidor över sjön den sista biten. Gissa 
om du lämnar vardagen bakom dig. 

Utanför dörren öppnar sig världs- 
arvet Laponia med national parkerna 
Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallet. 

Efter utflykten, dagsturen eller 
veckovandringen väntar en trerätters 
middag med lappländska delikatesser. 
Köket i ”Salto” har satt en ära i att 
nästan uteslutande bjuda på traktens 
råvaror. På menyn står ofta ädelfisk 
från sjöarna, vilt från skogarna och bär 
från myrarna i trakten. 

I Saltoluokta kommer du också den 
samiska kulturen nära. Precis bredvid 
fjällstationen finns ett av Sirges samebys 
visten, bland annat med en vacker 
kyrk kåta. Efter en vandring på cirka  
6 km kan du också ta dig till sjön 
Pietsaure där familjen Kuoljok 
välkomnar dig med sina kåtor. Många 
gäster tycker att Saltoluokta förverk-
ligar drömmen om fjällen. 

KVIKKJOKK FJÄLLSTATION
Kvikkjokk är en liten fjällby vid vägs 
ände intill sjön Saggat, där Kamajåkkå 
och Tarraälven flyter ihop till ett stort 
delta. Här finns mycket av STFs äldsta 
historia, bland annat för att man förr 
trodde Sulitelma var Sveriges högsta 
fjäll. Föreningens allra första leder 
röjdes 1887 upp på Sjnjierák respektive 
Vallespiken och är än idag oförglömliga 
dagsturer med utsikt ut över Sarek. 

Kvikkjokk Fjällstation drivs privat i 
samarbete med STF och ligger mycket 
strategiskt för sommar- och vinterturer. 
Vill du vandra med lätt packning och 
övernatta i fjällstugor väljer du Kungs- 
leden norrut mot Saltoluokta, Kebne-
kaise och Abisko. Vill du bära med 
dig tält och proviant styr du färden 
söderut via Jäkkvik mot Ammarnäs 
och Hemavan eller västerut in i Laponia 
och Sarek. 

Här får du chansen att paddla i 
Tarraälven, som är en stor upplevelse 
liksom rovdjursspaningen i Tarradalen, 
en av fjällens viltrikaste dalgångar. 

Till Padjelantas nationalpark är det 
några dagars färd västerut. På fjäll- 
stationen får du mängder av experttips 
om vandringsleder och mycket mer.

 
 
 

AMMARNÄS
Ammarnäs är en fjällby som ligger 
mellan Vindelån och Tjulåns dalgångar. 

Vindelfjällen är landets rentätaste 
område. Ammarnäs är huvudviste i Rans 
och Grans same byar. Här finns ett kapell 
och en samisk kyrkstad med många 
stolpbodar. Byn är också känd för 
potatis backen, en stor moränkulle där 
det odlats mandelpotatis i minst 170 år.
Rennäring och turism är de största 
inkomstkällorna. 

Omkring Ammarnäs finns några av 
Vindelfjällens bästa fiskevatten med 
röding, öring, harr och sik. Vindelälven 
trafikerades förr av nybyggare som 
följde handelsvägen mot Norge. Idag 
är det en spännande vandringsled lite 
vid sidan om de vanligaste stråken, 
som erbjuder fantastiska upplevelser. 

I väntan på vårens islossning samlas 
mängder av fåglar i Ammarnäs delta - 
land och bjuder på lättillgänglig fågel - 
skådning.

Sommartid lockas många besökare  
av samehelgen i juni och hembygds-
dagarna i juli.

I Ammarnäs, där landsvägen från 
Sorsele slutar, börjar Vindelfjällens 
naturreservat. Ett av Europas största 
skyddade naturområden. Naturum i 
Ammarnäs visar en utställning om 
Vindelfjällens geologi, flora, fauna, 
klimat och naturliga sevärdheter.

Norrsken

Förr trodde en del att norrskenet var stora sill- och 
torskstim långt ute i havet som återspeglade sig på 
himlen. Men det är energi som omvandlas till ljus när 
solvindens laddade partiklar krockar med atomer och 
molekyler i jordatmosfären. Abisko är förmodligen 
världens bästa plats att se norrsken på.
www.auroraskystation.se

Vad tar jag med mig?

Du behöver varken någon extrem eller dyr utrustning 
för att vistas i fjällen. På vår hemsida finns tips om 
hur du ska klä dig och vad du ska ha med dig i övrigt. 
Skulle du sakna något finns det mesta att hyra på 
våra fjällstationer. Bland annat skidutrustning, rygg- 
säckar, stövlar, regnkläder, kök och tält. Om du 
väljer att handla i fjällstugorna, behöver rygg- 
 säcken sommartid inte väga mer än cirka 10 kilo.

Hur långt går man?

Det är naturligtvis helt beroende av vana och 
kondition men framförallt hur fort du vill färdas. 
En tumregel är cirka 3 km/timme. 

Sveriges högsta fjäll

1 Kebnekaise  2104* sydtopp
2 Kebnekaise 2097 nordtopp
3 Sarektjåkkå  2089
4 Kaskasatjåkka 2076
5 Kaskasapakte 2043
6 Akka  2015
7 Pårtetjåkkå  2005
8 Palkattjåkkå  2002
*Mätning 2003. Toppen är en glaciär som varierar i 
höjd. Berget når 2070 m ö h, resten är is.

Leder, broar, vindskydd och båttrafik

Lappland har över 200 mil markerade leder. 
Vinterleder är i terrängen markerade med röda 
kryss. Sommarleder är tydliga stigar som är 
markerade med stenrösen eller färgmarkeringar. 
Här och där mellan fjällstugorna finns rast skydd. 
STF har båttrafik mellan Kebnats och Saltoluokta 
på sjön Langas, på Teusajaure samt på Akkajaure 
för turer mot Padjelanta. Sjöarna Alesjaure, 
Ladjojaure, Sitojaure, Laitaure, Tjulträsk och 
Tärnasjön har privat båttrafik. Roddbåtar finns 
utlagda vid Teusajaure, Sitojaure och Laitaure.

Hur är myggen?

I våtmarker och björskog kan ibland myggorna vara 
besvärande. Främst under juli. Gör som renarna 
och sök dig upp på högre höjder där det fläktar 
svalt. Men stör inte renarna. För övrigt kan vi tacka 
myggen för att det finns så mycket fågel, fisk och 
andra djur i fjällen.

Hur är vädret?

Det ligger en hel del i uttrycket ”Det finns inget 
dåligt väder bara dåliga kläder”. Snabba väder- 
växlingar och stora temperaturskillnader är relativt 
vanliga i fjällen. Det kan bli töväder i februari och det 
kan snöa i juni. Mestadels är dock vädret stabilt 
under de perioder som vi har öppet, men ge alltid 
akt på vädret och utrusta dig med varma kläder i 
ryggsäcken på sommaren. Läs mer på www.smhi.se

Skotertrafik

Stora delar av Kungsleden ligger inom områden som 
omfattas av förbud mot skotertrafik. Dessutom kan 
ytterligare områden också omfattas, vid vissa tillfällen. 
För att ta reda på vad som gäller – gå in på 
hemsidan för respektive Länsstyrelse. 
Norrbotten:  
www.lansstyrelsen.se/norrbottem
Västerbotten:
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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KUNGSLEDEN
I slutet av 1800-talet kom de första idéerna på  
att skapa en sammanhängande vandringsled i 
fjäll världen i svenska Lappland. Då som nu  
var Svenska Turistföreningen organisatör.  
Denna led skulle passera de vackraste platserna 
och därför komma att bli ”kungen av leder” –  
Kungsleden. 

På 1920-talet rösades sträckan Kvikkjokk  
till Abisko och idag sträcker sig Kungsleden  
cirka 430 kilometer från Abisko i norr till  
Hemavan i söder. Här finns ett väl utbyggt  
system av fjällstationer och fjällstugor, som  
gör vandringen både enkel och rolig, oavsett  
om du kommer på sommaren eller på vintern. 

Ta chansen att låta dig inspireras så syns vi  
till fjälls!

För mer information: 
www.svenskaturistforeningen.se/kungsleden

VI FINNS DäR DU mINST aNaR DET

Har du bott i en kolarkoja, bestigit Kebnekaise 
eller varit på svansafari med örnkoll? Med Svenska 
Turist föreningen (STF) är det alltid nära till natur 
och vildmark, men också till kultur och storstad. 
Hitta ditt nästa smultron ställe kring något av våra 
boenden, från fyr och fjällstation till skepp och  
hotell – nära 400 i Sverige och 4 000 i världen. 
Det finns även mängder av aktiviteter där du bor 
som du kan hitta genom din krets (lokalförening). 
STF är en av Sveriges största ideella organisatio-
ner med cirka 300 000 medlemmar.  

Som medlem får du en mängd förmåner, bl a  
medlemspris på tusentals aktiviteter i hela Sverige 
och på boende, både i Sverige och internationellt 
via vårt samarbete med Hostelling International 
(HI). Du får också Sveriges största frilufts- och 
resemagasin Turist, vår årsbok samt ett antal  
erbjudanden via våra sam arbetspartners. Du kan 
lösa ditt medlemskap på  
www.svenskaturistforeningen.se, en STF-anlägg-
ning eller genom att ringa STFs sälj- och kundcen-
ter 08-463 22 70.

www.svenskaturistforeningen.se/kungsleden • www.hihostels.com

Svenska Turistföreningen 
Box 172 51   
104 62 Stockholm  www.svenskaturistforeningen.se


