
KUNGSLEDEN MED STF
– VANDRING OCH TURSKIDÅKNING LÄNGS DEN SVENSKA FJÄLLKEDJAN





Välkommen till Kungsleden

Lappland, ett land inom  
Sveriges gränser

Välkommen till det som kallas Europas 
sista vildmark, fjällkedjan som sträcker 
sig från norra Lappland och ända ner i 
Dalarna. Mäktiga vyer, rik kultur och 
upplevelser av stor natur. Här finns 
stora områden som är fredade och har 
utsetts till naturreservat, nationalpark 
och även världsarv. I slutet av 1800- 
talet kom de första tankarna på att 
skapa en sammanhängande vandrings-
led i fjällvärlden i svenska Lappland. 
Då som nu var Svenska Turistfören-
ingen (STF) organisatör. Denna led 
skulle passera de vackraste platserna 
och därför komma att bli ”kungen av 
leder” – Kungsleden. 

På 1920-talet rösades sträckan Kvikk-
jokk 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 STF 
fjällstationer, STF Vandrarhem och 
STF fjällstugor, som gör fjällvistelsen 
både enkel och rolig, oavsett årstid. 
Upptäckare i alla åldrar vandrar eller 
skidar genom fjället. 

Under sommarsäsongen vibrerar 
fjällnaturen av färger, dofter, ljud  
och rörelse. Porlande bäckar släcker 
vandrarens törst och bjuder på en 
stunds vila. Ljusa dagar och nätter 
skapar en magisk känsla och tidigt  

på sommaren norr om polcirkeln 
råder midnattssolen. 

Hösten klär fjället i sprakande röda 
och gula färger. Fjälltopparna pudras 
med snö och luften är klar. Vintern  
är i antågande och snart faller snön. 
Vinter året inleds med kallföre och 
mörka kvällar bjuder på norrsken som 
dansar över himlavalvet. Dagarna blir 
sedan allt ljusare och varmare och med 
värmen kommer skaren. Vårvintern  
ger många fina skidturer och mäktiga 
upplevelser av orörda vita fjäll.

Sverige har elva toppar över 2000 
meter och samtliga återfinns i Lapp-
land. Här finns även en rad av landets 
mest spektakulära dalar. Tillsammans 
bildar de en sällsynt omväxlande natur 
från artrika fjällskogar nere i dalarna 
till nästan sterila miljöer och glaciärer 
uppe på kalfjället.

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 Rapadalens delta.

DJURLIV

Här återfinns svenska faunans fyra 
stora – lo, järv, björn och varg. Det 
finns också chans att sikta kungsörn, 
havsörn, jakt- och pilgrimsfalk, 
fjällabb, ripa, ljungpipare, blåhake, 
snösparv och många andra fåglar. 
Ungefär hälften av landets fyrahundra 
fågelarter har siktats i Lappland. En 
annan vanlig syn är den svenska 
naturens konung älgen, inte minst i 
Tarradalen och Rapadalen. Under 
vinterhalvåret går djurlivet på spar-
låga, men några arter t ex fjällräv, 
hare, ripa byter till vit vinterdräkt  

och anpassar sig till vintern. Att se 
spår efter järv och lo är heller inget 
ovanligt för skidåkaren.

LÄR KÄNNA SAMELIVET

Renskötseln och den rika samiska 
kulturen är i högsta grad levande längs 
Kungsleden. Särskilt på sommaren 
kan du möta samer och deras renar på 
fjället. Stör inte betande renar och håll 
hunden kopplad. Vill du veta mer om 
samernas historia, språk, kultur och 
dagens renskötsel kan du även gå in 
på www.samer.se eller läsa foldern 
Renens rike (finns på STFs hemsida).



ABISKO TILL NIKKALUOKTA 

Turen startar vid STF Abisko Fjällsta-
tion och genom Kungsledens norra 
entré, den s.k. Skapelsen. Tåget stannar 
precis vid STF Abisko Fjällstation och 
Kungsledens norra startpunkt. Färden 
går först genom viltrik björkskog i 
Abisko Nationalpark till fjällstugan 
STF Abiskojaure. 

Lapporten, en av fjällvärldens mest 
kända siluetter, syns i fjärran. Väl 
framme vid sjön Alesjaure erbjuds det 
båtskjuts under högsommaren. Från 
STF Alesjaurestugan går det att fort- 
sätta på Kungsleden eller välja ett 

mycket vackert alternativ via fjällstu-
gorna STF Vistas och STF Nallo. Här 
reser sig fjällen brant upp från dalen 
och turen går omväxlande i fjällbjörk-
skog och på kalfjäll. 

Under turen på Kungsleden mot 
STF Tjäktjastugorna blir terrängen 
kargare. Vid Tjäktapasset, Kungs-
ledens högsta punkt, väntar en av 
fjällvärldens stora upplevelser. Fyra  
mil av magnifik vy över dalen Tjäkta-
vagge. Stanna gärna en extra dag i STF 
Sälkastugorna och gör en dagstur i de 
oförglömligt vackra omgivningarna. 
Stugvärdarna längs Kungsleden tipsar 

gärna om sina bästa smultronställen. 
När du når stugorna vid STF Singi kan 
du fortsätta söderut mot STF Vakkota-
vare eller vika av mot STF Kebnekaise 
Fjällstation för att ta dig till Kiruna via 
bussen i Nikkaluokta.

Fakta Abisko – Nikkaluokta

Fjällkarta BD6
Längd 105 km  
Dagar 5–7
Antal stugor 5 på Kungsleden samt  
7 angränsande
Fjällbutik med mat  Abisko, Abiskojaure, Ales- 
jaure, Kebnekaise, Sälka, Vistas, Unna Allakas
Bastu Abisko, Abiskojaure, Alesjaure, 
Kebnekaise, Sälka, Vistas, Unna Allakas

Turförslag



NIKKALUOKTA TILL SALTOLUOKTA 
VIA KEBNEKAISE

Turen startar i byn Nikkaluokta. Det 
går buss från tåget eller flyget i Kiruna  
och sedan väntar 19 km vandring eller 
skidåkning upp till STF Kebnekaise 
Fjällstation. Sommartid går det att 
förkorta vandringen med 5 km genom 
att ta båt över sjön Ladtjojaure. Efter 
god mat i restaurangen i Kebnekaise 
och skön bastu är det dags att fortsätta 
in mellan fjällen till fjällstugan STF 
Singi. Där går Kungsleden, mot 
Abisko norrut och mot Saltoluokta 
söderut. Leden mot Saltoluokta går 

först genom den vackra dalen Tjäktja-
vagge. Vid sjöarna Kaitumjaure och 
Teusajaure väntar fina stugor med bra 
fiske. När du närmar dig fjällstugan 
STF Vakkotavare öppnar sig ståtliga 
vyer söderut mot Sarek. Från STF 
Vakkotavare går buss till Kebnats-
bryggan och sedan återstår båt eller 
skidtur över sjön Langas till STF 
Saltoluokta Fjällstation. Väl framme 
väntar belöning i form av en välför-
tjänt dusch, bastu och utsökt mat. 
Många upplever att sträckan mellan 
Nikkaluokta och Saltoluokta är den 
vackraste på hela Kungsleden. Turen 

STF Abisko Fjällstation

Adress 981 07 Abisko.

E-post bokningen@stfturist.se 

Hemsida www.svenskaturistforeningen.se/abisko,   
www.auroraskystation.se

Tel 010-190 23 60. 

Säsong Anläggningen är helårsöppen, periodvis 
begränsad service. 

Boende Det finns 350 bäddar och det går att välja 
mellan tre olika boendeformer. Enkel- och dubbelrum 
med och utan dusch /wc. Flerbäddsrum med dusch 
och wc i korridoren. Rymliga självhushållstugor för 
4–6 personer.

Mat Frukost, lunch och kvällens middag med passande 
vinpaket till. Restaurang Kungsleden finns med i 
White Guide och är KRAV 2 certifierad. Inspirationen 
kommer från det lappländska köket och ambitionen  
är att använda ekologiska och närproducerade 
råvaror. Vintertid erbjuds även Exclusive Dinner på 
STF Aurora Sky Station och några sommarkvällar 
Midnattssolsmiddag.

Service Guider, butik, guider, uthyrnings utrustning, 
bastu, självhushåll, tältplats.

Aktiviteter Sommartid erbjuder vi bland annat midnatts- 
solsvandring, Aurora Sky Station, grottkrypning, akvarell- 
kurs samt dagstur till Kärkevagge och Trollsjön. 
Vintertid erbjuds Aurora Sky Station, norrskensturer, 
snöskovandring, isklättring, turskidåkning, toppturer 
och lavinkurser.

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

STF Kebnekaise Fjällstation

Adress 981 99 Kiruna.

E-post bokningen@stfturist.se  

Hemsida www.svenskaturistforeningen.se/kebnekaise

Tel 010-190 23 60. 

Säsong Mars–april, mitten av juni–september.

Boende 2- eller 4-bäddsrum eller i alkov i flerbädds-
rum. Dusch/wc i korridor. Enkelrum finns. 220 bäddar.

Mat I restaurangen Elsas kök 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 fjällutrustning, 
guider, bastu samt självhushåll.

Aktiviteter Sommartid erbjuds högalpina kurser, 
klätterutbildningar, guidade turer till Sveriges högsta 
topp, glaciärvandringar, floraturer, temaveckor. 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.
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går över vida fjällhedar och ner i djupa 
dalgångar. Etapperna är korta och fjäll - 
stugorna vackert belägna.

Fakta Kebnekaise – Saltoluokta

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

KVIKKJOKK TILL SALTOLUOKTA
Denna etapp kan starta med en över- 
nattning på STF Kvikkjokks fjäll-
station. Nästa morgon är det dags att 
ge sig ut i urgammal fjällskog. Vid  
STF Pårtestugan 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 kalfjället och 
rikta kikaren ner mot skogsbrynet, där 
älg och annat vilt kan dyka upp i snåren. 
Vid 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 Sarekfärder. Stanna 
gärna en dag extra och bestig Skierfe, 
fjället med magnifik utsikt över Rapa- 
dalens deltaland och Sareks toppar. 
Långt in i Sarek syns platsen med det 
spännande namnet Rovdjurstorget.

Från STF Fjällstuga Aktse går leden 
relativt brant upp på kalfjället och där 
väntar en sagolik utsikt. 

I väster tornar Sareks toppar och 

utsikten österut är milsvid över låg- 
fjällen. Sommartid går det båt över 
sjön Sitojaure och STFs fjällstuga 
ligger på sjöns norra strand. Fortsätt 
över Ultevis hedar med Kierkaus hörn- 
tandslika fjäll och Sluggas sockertopp 
i blickfånget. Så småningom dyker det 
hägrande målet upp – STF Saltoluokta 
Fjäll station, med bastu och god mat.

Fakta Kvikkjokk – Saltoluokta

Fjällkarta BD10
Längd 73 km
Dagar 4–6
Antal stugor 3 
Fjällbutik med mat Kvikkjokk, Jäkkvik, 
Adolfström och Ammarnäs  
Bastu Kvikkjokk 



KVIKKJOKK TILL AMMARNÄS

Denna tur passar den som söker avskild- 
het, vackra landskap och storslagna vyer. 
Vinterleden är dock inte markerad i alla 
delar. Det finns inte något utbyggt 
system av STF fjällstugor längs rutten, 
utan här krävs tält och utrustning för att 
leva ut på fjället. Dock finns det några 
enklare övernattningsstugor och andra 
boendealternativ 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
Fjällbutik med mat Kvikkjokk, Jäkkvik, 
Adolfström och Ammarnäs 
Bastu Kvikkjokk 

AMMARNÄS TILL HEMAVAN

Många börjar fjällturen i Ammarnäs och 
slutar i Hemavan, men det går lika bra 
att välja andra riktningen, eller göra en 
kortare fjälltur från båda håll. Vand-
ringen går mestadels över hedar eller 
genom u-dalar och bjuder på ett 
varierande landskap med björkskog, 
sjöar, kalfjällsvyer, fjällhedar och toppar.  

Turen från Ammarnäs till STF 
Aigertstugan börjar med stigning 
genom björkskogen.

STF Saltoluokta Fjällstation

Adress 982 99 Gällivare.
E-post bokningen@stfturist.se  
Hemsida www.svenskaturistforeningen.se/saltoluokta
Tel 010-190 23 60.  
Säsong Mars–april, mitten av juni–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 Restaurang med frukost, lunch och middag. Här 
kan du äta fisk och vilt från fjället, samt bär från det 
lappländska skafferiet. Fullständiga rättigheter. 
Service Butik, uthyrning av fjällutrustning, guider,  
bastu samt självhushåll.
Aktiviteter Guidade vildmarksturer, midnattssols och 
båtturer längs Luleälvs dalgång, fiske, familjevänligt  
med flera temaveckor, folkmusikvecka.
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 Storvägen 19, 962 02 Kvikkjokk.
E-post info@kvikkjokkfjallstation.se
Hemsida www.svenskaturistforeningen.se/kvikkjokk
Tel 0971-210 22. 
Säsong Mitten av februari till slutet av april, mitten  
av juni till slutet av september.
Rumstyper 68 bäddar i 2- och 4-bäddsrum. Alla  
med handfat och med dusch, wc, torkrum i korridor.
Service Restaurang med frukost, lunch och middag  
under säsong samt självhushållskök. Hos STF 
Kvikkjokk fjällstation finns butik samt uthyrning  
av viss fjällutrustning och kanotuthyrning. Möjlighet  
till kanotpaddling eller guidade deltaturer. 
Kommunikationer Tåg till Murjek eller flyg till Gällivare 
alternativt Luleå. Buss via Jokkmokk till Kvikkjokk.

STF Hemavan Hotell & Vandrarhem

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 med frukost, lunch och middag 
samt självhushållskök i vandrarhemmet. Hos STF 
Hemavan Vandrarhem och hotell  bor du i fullt 
utrustade och moderna hotellrum med smart-TV, 
dusch, toalett och sköna bekväma sängar. I boendet 
ingår även vår härliga, stora och populära frukost-
buffé. Vi erbjuder gratis wifi till alla våra gäster och  
är du intresserad av att laga mat själv är du väl- 
kommen att använda köken i våra vandrarhemshus. 
Kommunikationer Flyg från Stockholm, tågplus 
Stockholm-Vännäs-Hemavan, inlandsbanan juni-aug, 
Lapplandspilen från Stockholm, buss från Umeå.

STF Hemavan Fjällstation

Adress Fjällstigen 2, 920 66 Hemavan.
E-post info@hemavansfjallcenter.se
Hemsida www.svenskaturistforeningen.se/ 
anlaggningar/stf-hemavan-fjallstation
Tel 0954-300 07. 
Säsong Helårsöppet.
Rumstyper 96 bäddar. 2–4-bäddsrum.
Service Restaurang med frukost året runt STF  
Hemavan Fjällstation erbjuder ett hemtrevligt alternativ 
för både enskilda gäster, familjer och grupper i 
avkopplande miljö med flera rum för umgänge. Välj 
mellan hel- och halvpension eller endast logi. Under 
sommaren, sport- och påsklov finns även möjlighet  
till självhushåll. 
Kommunikationer Flyg från Stockholm, tågplus 
Stockholm- Vännäs-Hemavan, inlandsbanan juni-aug, 
lapplandspilen från Stockholm, buss från Umeå.



Vid en fiskrik tjärn på kalfjället ligger 
STF Aigerstugan. Från STF Aigert 
till STF Servestugan bjuder på stor- 
slagna vyer. Gör en avstickare till 
StorAigert 1 101 meter över havet 
med hisnande utsikt. I björkskogen 
ner mot STF Servestugan möter ett 
mäktigt vattenfall vid bron över 
Vouomentjukke.

Från Ammarnäs finns det en alter- 
nativ väg som sommartid börjar med 
båt på Tjulträsket och förkortar vägen 
till STF Servestugan. Från STF Serve- 
stugan går turen vidare på kalfjället 
längs hedmarker och vid STF Tärnasjö- 
stugan avslutas dagen med parkliknande 
björkskog, storslagen utsikt över Tärna- 
sjön och det mäktiga norra Storfjället. 
Njut en stund i den vedeldade bastun 
eller svalka dig i sjöns kristallklara 
vatten.

Från STF Tärnasjöstugan går leden 
genom björkskog mot Tärnasjöns 
arkipelag med sju broar, Vindelfjällens 
eget Golden Gate. Sommartid går det 
även att välja båtskjuts över Tärnasjön 
för att förkorta vägen till STF Syter- 
stugan. Från STF Syterstugan går det 
bra att bestiga Sytertoppen, som med 
sina 1768 meter över havet är högst  
i länet. 

Från toppen finns en rösad led ner till 
STF Viterskalstugan. Vanligast är att 
följa Kungsleden över Sjul-Olsaxeln 
och vidare genom u-formade Syter-
skalet till STF Viterskalstugan. Leden 
går i högalpint område över hedmarker. 
Många anser att dalgången är områdets 
stora behållning. Från STF Viterskal-
stugan ner till Hemavan är utsikten 
milsvid över Artfjället och Okstindar-
nas glaciärer i Norge.

Fakta Ammarnäs – Hemavan

Fjällkarta AC2
Längd 78 km
Dagar 5–7
Antal stugor 5
Fjällbutik med mat Aigert, Serve,  
Tärnasjö, Syter, Viterskalet samt Ammarnäs  
och Hemavan
Bastu Aigert, Ammarnäs, Hemavan, Tärnasjö 

STF ABISKO FJÄLLSTATION  
– EN BERÄTTELSE FÖR LIVET
STF Abisko Fjällstation ligger nästan 
så långt norrut det går att komma i 
Sverige och har en egen tågstation. 
Platsen är väl vald och bjuder på 
magnifika naturscener. Sjumilasjön 
Torneträsk breder ut sig i norr och i 
sydost hägrar den mäktiga bergsfor-
mationen Lapporten. Abiskoområdet 
har en så unik flora, fauna och geologi 

att det sedan år 1909 är fredat som 
nationalpark. Abiskojokks vilda kanjon 
är något som aldrig upphör att locka 
åskådare. 

Vid STF Abisko Fjällstation startar 
eller avslutas turen på Kungsleden. 
Det går även bra att stanna flera  
dagar och njuta fina dagturer, god 
mat, vedeldad bastu med bad i 
Torneträsk eller högsklassig offpist-
skidåkning på det närliggande fjället 
Nuolja. En populär dagsutflykt är 
också att ta tåget till Narvik i Norge.

Både vinter och sommar går stol- 
liften upp på fjället Nuolja. Molnfria 
sommarnätter bjuder på midnattssolen 
och under klara vinternätter sveper 
norrskenet över himlavalvet. Abisko 
är en av Sveriges mest solsäkra och 
molnfria platser, vilket gör att det ofta 
går att uppleva midnattssol i början  
av sommaren eller norrsken under 
vinterhalvåret. Fjället Nuolja är en 
magnifik skådeplats för norrsken och 
på STF Aurora Sky Station går det  
att avnjuta försklassig middag, samt 
guidad norrskenstur. STF Aurora Sky 
Station är utnämnd av Lonely Planet 
till världens bästa plats för ljusupp-
levelser. 

Start- och 
slutpunkter



STF KEBNEKAISE FJÄLLSTATION 
– VID SVERIGES HÖSTA BERG
Kebnekaise är Sveriges högsta berg och 
utgörs av ett bergsmassiv vars högsta 
topp (Sydtoppen) består av en glaciär 
och höjden ändras därför ständigt med 
glaciärens tillväxt och avsmältning. 
Den något lägre Nordtoppen saknar 
glaciär. På varsin sida om Kebnekaise 
breder Sveriges största glaciärer ut sig. 
I väster ses Rabots glaciär, uppkallad 
efter Charles Rabot, en fransman som 
1883 blev Kebnekaises förstebestigare. 
I sydöstra kanten av massivet ligger 
Björlings glaciär, uppkallad efter andra- 
bestigaren Alfred Björling som besteg 
toppen 1889.

Sedan hundra år är STF Kebnekaise 
Fjällstation landets alpina centrum. 
Kunskap och tradition är djupt rotade 

i både väggar och personal. Här utgår 
dagsutflykter till Tarfalas glaciärer, 
Kitteldalens månlandskap eller Tuol- 
pagornis vulkanlika topp. Bestig 
Kebnekaise via den Västra leden på 
egen hand eller den Östra leden till- 
sammans med någon av våra profes-
sionella guider. Vintertid bestigs fjällen 
runt Kebnekaise på skidor med stig- 
hudar och väl uppe väntar magnifik 
utförsåkning. STF erbjuder även kurser 
i klättring, glaciär- eller kamvandring. 
På STF Kebnekaise Fjällstation väntar 
äventyr för alla smaker. 

NIKKALUOKTA – FJÄLLBY I 
GENERATIONER
Nikkaluokta är en liten fjällby belägen 
vid vägs ände, cirka 70 km väster om 
Kiruna. I fjällområdet har det funnits 

Kungsledenfakta

Längd  425 km från Abisko till Hemavan.
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

STF fjällstugor ligger på natursköna platser utmed 
Kungsleden, en dagstur från varandra (ca 10–20 km). 
Fjällstugorna har självhushåll med enkel och gemytlig 
standard. Här lagar man sin egen mat, hämta vatten, 
städa och hugga ved. Köken har gasolspis, kokkärl, 
tallrikar, muggar och bestick. El finns inte, stugorna 
värms med ved eller gasol. 12 st av de 16 st STF 
fjällstugorna har butik med matvaror. Stugvärd finns 
på plats vinter- och sommarsäsong. Läs mer om STF 
Fjällstugor på www.svenskaturistforeningen.se

Säsong Mitten av februari – början av maj, mitten 
juni–september (vissa avvikelser kan finnas).
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.
Betalning Förhandsbetalning på STFs hemsida eller 
kontant på plats. Vissa fjällstugor tar även kontokort. 
Bästa pris på boende i fjällstuga får du online.

Nationalparker

Av Sveriges 29 nationalparker ligger åtta i Lappland 
och täcker en yta av nästan 6000 kvadratkilometer! 
De mest kända; Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallet 
bildar tillsammans med Muddus nationalpark och 
några naturreservat det som fått namnet Laponia. På 
Kungsleden och Padjelanta- 
leden kan du uppleva denna unika natur. Leder genom- 
korsar de flesta av nationalparkerna och på många 
ställen finns övernattningsstugor. Undantaget är 
Sarek, som varken har leder eller övernattningsstugor.

Midnattssol 

Nuolja, Abisko  slutet maj-mitten juli

Kebnekaises topp  slutet maj-mitten juli

Lulep Kierkau,  
Saltoluokta början juni-mitten juli

Vallespiken,  
Kvikkjokk början juni-mitten juli

Norrsken

Förr trodde vissa att norrskenet var stora sill- och 
torskstim långt ute i havet som återspeglade sig på 
himlen. Idag vet vi att det är energi som omvandlas  
till ljus när solvindens laddade partiklar krockar med 
atomer och molekyler i jordatmosfären. Abisko är en 
av världens bästa platser att se norrsken och du kan 
läsa mer på www.auroraskystation.se

Vad tar jag med mig? 

På STFs hemsida finns tips på klädsel och övrig 
utrustning för din tur. Det behöver varken någon 
extrem eller dyr utrustning för att vistas i fjällen.  
Det går även bra att hyra utrustning på flera av  
STFs fjällstationer, bl a skidutrustning, ryggsäckar,  
kök och tält. Om man väljer att handla mat i STF 
fjällstugor, behöver ryggsäcken sommartid inte  
väga mer än ca 10 kg.



samiska bosättningar i flera tusen år, 
men de första fasta bosättningarna i 
Nikkaluokta kom i 1900-talets början. 
En av dessa bosättare var Nils Olsson 
Sarri med hustrun Maria. Vid sidan om 
renskötseln blev turismen tidigt den 
dominerade näringen för dem. Idag  
är det tredje och fjärde generationen 
Sarri som tagit vid.

Fjällbyn ligger naturskönt och 
vackert. Här möts tre dalgångar,  
varav en sträcker sig mot Kebnekaise. 
Nikkaluokta ligger inte vid Kungsle-
den, men är ett viktigt nav för fjälltu-
rens start och slut. Många startar sin 
fjälltur här med första stopp vid STF 
Kebnekaise Fjällstation. Sommartid 
kan turen kortas av med hjälp av en 
båtresa. I fjällbyn finns restaurang, 
butik, boende, helikopterstation, 
kapell och galleri mm. Under säsong 
finns det dagliga bussförbindelser till 
Kiruna från Nikkaluokta. För mer 
information: www.nikkaluokta.com

SALTOLUOKTA FJÄLLSTATION 
– GENUINT OCH VID  
NATIONALPARKER
Åt ena hållet reser sig Sarekfjällen och 
åt andra hållet breder sjön Langas ut sig. 
Mitt emellan ligger STF Saltoluokta. 
En oas av lugn och bekvämlighet  

där stämningen och den goda maten 
är signum. Det är bara tre km från  
närmaste väg, men väldigt långt från 
civilisationen. För att komma hit åker 
man båt eller skidor över sjön.

Utanför dörren öppnar sig världs-
arvet Laponia med nationalparkerna 
Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallet. 
Efter utflykten, dagsturen eller vecko- 
vandringen väntar en trerätters middag 
med lappländska delikatesser. Köket i 
STF Saltoloukta har satt en ära i att 
nästan uteslutande bjuda på traktens 
råvaror. 

I Saltoluokta finns den samiska 
kulturen nära. Precis bredvid fjäll-
stationen finns ett av Sirges samebys 
visten, bland annat med en vacker kyrk- 
kåta. Efter en vandring på cirka 6 km 
når man sjön Pietsaure där familjen 
Kuoljok har sina kåtor. 

KVIKKJOKK – FJÄLLBYN VID DELTAT
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 att Sulitelma var Sveriges högsta 
fjäll. Föreningens första leder röjdes 
1887 på Sjnjierák respektive Valle- 
spiken och är än idag oförglömliga 

dagsturer med utsikt ut över Sarek. 
STF Kvikkjokk Fjällstation ligger 

mycket strategiskt för. sommar- och 
vinterturer. Tur med lätt packning går 
på Kungsleden norrut mot STF Salto- 
luokta, STF Kebnekaise och STF 
Abisko. Tur med tält och proviant går 
söderut via Jäkkvik mot Ammarnäs och 
Hemavan eller västerut in i Laponia och 
Sarek. Här väntar rovdjursspaning i 
Tarradalen, en av fjällens mest viltrika 
dalgångar. Till Padjelantas national-
park är det några dagars färd västerut. 
På fjällstationen får du mängder av 
experttips om vandringsleder och 
mycket mer.

AMMARNÄS – FJÄLLBYN MED  
UNIK KULTUR OCH NATUR 
Ammarnäs är en fjällby som ligger 
mellan Vindelån och Tjulåns dalgångar. 

Vindelfjällen är landets rentätaste 
område. Ammarnäs är huvudviste i 
Rans och Grans samebyar. Här finns 
ett kapell och en samisk kyrkstad 
med många stolpbodar. Byn är också 
känd för potatisbacken, en stor morän- 
kulle där det odlats mandelpotatis i 
minst 170 år.

Omkring Ammarnäs finns några 
av Vindelfjällens bästa fiskevatten 
med främst öring, men även röding, 



harr och sik. Vindelälven trafikerades 
förr av nybyggare som följde handels-
vägen mot Norge. Idag är det en 
spännande vandringsled, lite vid 
sidan om de vanligaste stråken. 

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.

HEMAVAN – FJÄLLBYN MED 
OÄNDLIGA FJÄLLÄVENTYR

Hemavan ligger utmed Umeälvens 
dalgång som tillsammans med Blå 

vägen (E12) slingrar sig som en korri- 
dor genom Vindelfjällens naturreservat. 
Här är det även nära till skidbackar 
och barnskidområden. Utöver det kända 
vinterlandskapet bjuder Hemavan på 
rika sommarfjäll.

Fisket på framför allt röding och 
öring är stort, men även andra aktivi- 
teter 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 och mountainbike i 
fjällmiljö är utvecklad i området.  
Här finns allt från häftiga äventyr  
till stillsamma turer.

Hur långt tar man sig på en dag? 

Tid och tempo är naturligtvis helt beroende av  
vana och kondition, men framförallt hur fort man  
vill färdas. En tumregel är cirka 3 km/timme. 

Sveriges högsta fjäll

1 Kebnekaise, sydtoppen  2097,1* 

2 Kebnekaise, nordtoppen 2096,8 

3 Sarektjåkkå  2089

4 Kaskasatjåkka 2076

5 Kaskasapakte 2043

6 Akka  2015

7 Pårtetjåkkå  2005

8 Palkattjåkkå  2002

*Mätning sept 2016. Toppen är en glaciär som varierar 
i höjd. 

Leder, broar, vindskydd och båttrafik

Lappland har över 225 mil statliga leder. Totalt i 
Sveriges fjällområde, finns 550 mil leder, Jämtland 
har 194 mil leder och övriga fjällen 131 mil leder. 
Vinterleder är i terrängen markerade med röda  
kryss. Sommarleder är tydliga stigar som är marke-
rade med stenrösen eller färgmarkeringar. Här och 
där mellan fjällstugorna finns mindre rastskydd. 

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 vädret?

Snabba väderväxlingar 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 STF har öppet, men ge alltid  
akt på vädret och packa oavsett årstid ner varma  
kläder och rejält med mat i ryggsäcken. Läs mer på 
www.smhi.se



STF – VÄGEN TILL ÄVENTYRET SVERIGE

STF vill få människor att upptäcka Sverige. Vi vill 
värna om och utveckla våra unika miljöer samt 
guida och inspirera till stora och små äventyr kring 
våra ungefär 300 boenden. Från fyr och fjällstation 
till skepp och hotell.

STF är en av Sveriges största ideella organisatio-
ner med cirka 240 000 medlemmar. En förening 
med eldsjälar som letar upptäckter vid sidan av 
vägen, längre in i skogen och högre upp på fjället.
 Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar. 

Och vårt arbete tar aldrig slut. För det fantastiska 
med Sverige är att det alltid finns mer att upptäcka!

Bli medlem antingen på www.svenskaturistfo-
reningen.se, på en STF-anläggning, hos en lokal-
avdelning eller genom att ringa vår Kund service 
08-463 22 70  och stöd vårt arbete så att du och 
andra kan upptäcka Sverige, både idag och  
i morgon.

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

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

För mer information: 
www.svenskaturistforeningen.se/kungsleden

LADDA NER 
FJÄLLAPPEN
” S T F  I  F J Ä L L E N ”

Turförslag längs de markerade lederna 
i fjällvärlden, för såväl vana som ovana.

I appen hittar du information om fjällstuga, 
fjällstation, säsong- och öppettider, karta, 
renens rike, fjällsäkerhet och hur du samlar 
STFs topp- och stugmärken. Oumbärlig för 
fjällintresserade!


