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Intro 
Välkomna till Saltoluokta och vår fantastiska omgivning!  

För somliga är det som att komma hem, för andra är det nytt och spännande.  

I väglöst land, intill världsarvet Laponia och de vidsträckta nationalparkerna Stora Sjöfallet 

och Sarek, ligger STF Saltoluokta Fjällstation. Ända sedan 1912 har människor färdats hit för 

att njuta av livet i fjällmiljö och låta sig inspireras av naturen. 

Ett av de huvudsakliga skälen till att människor besöker oss är de underbara möjligheterna 

att var ute och uppleva vår svenska fjällvärld när den är som allra bäst.  

I detta häfte finns förslag på våra bästa dagsturer! Observera att stavningar på olika platser 

varierar mellan skyltar och kartor. 

Intro 
Welcome to Saltoluokta and our fantastic surroundings! 

For some it’s like coming home, for others it is new and exciting. 

In roadless land, next to the World Heritage Laponia and the vast national parks Stora 

Sjöfallet and Sarek, lies STF Saltoluokta Mountain Station. Ever since 1912, people have 

traveled here to enjoy life in the mountain environment and to be inspired by nature. 

One of the main reasons people visit us is because of the wonderful opportunities to be out 

and experience our Swedish mountain world at its best. 

This booklet contains suggestions for our best day tours! Please note that the different 

places sometimes are spelled differently between i.e. maps and signs. 

Ta med på dagsturen/To bring on the day hike 

• Karta 

• Kompass 

• Regnkläder 

• Sittunderlag 

• Matsäck 

• Termos  

• Telefon (App-tips: ”STF i Fjällen” och 

”Fjällkartan”) 
• Mössa & Vantar 

• Map 

• Compass 

• Rain clothes 

• Seat pad 

• Packed lunch 

• Thermos  

• Telephone (App rekommendations: ”STF i 

Fjällen” and ”Fjällkartan”) 
• Mössa & Vantar 

Teckenförklaring/Keys 
 Tidsåtgång/Estimated time

Rundslinga/Round trip 

 Mycket lätt / Very Easy

 Ganska lätt / Fairly easy

Medelsvår / Moderate

 Svår / Hard 

Mycket svår / Very hard 
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Förfallna kåtan 
 2,5-4h/8kmSvårighetsgrad:  Bilder på nästa sida 

Populärt mål på lämpligt avstånd för sommarutflykten. Fin utsikt mot Pietsjaure/Bietsávvre och 
vidare bort mot det karakteristiskt toppiga fjället Slugga. Svalka fötterna i den kalla jokken, lyssna på 
blåhaken och koka en panna kaffe.  
 

1. Starta vid Kungsleden och följ sommarleden söderut. [FIG 1] 

2. När du närmar dig trädgränsen efter ca 2 km kommer du se en skylt där det står ”Ravinen”. 

Du kan välja att ta den här vägen och följa den smala stigen sydväst, men det är lättare att 

fortsätta en liten bit till och välja den andra skylten där det står ”Ravinen” och svänga av här. 

[FIG 2] 

3. Efter några hundra meter delar sig stigen vid ett fyrhjulingsspår. Här finns även en skylt mot 

”Förfallna kåtan/Rasek”. Följ den. [FIG 4] Har ni valt den tidigare skylten är det fortsatt åt 

sydväst som gäller. 

4. Du bör snart komma fram till den djupa ravinen Áhusjgårsså där man ofta träffar på fjällvråk. 

Här följer du ravinens kant åt vänster/söderut. [FIG 5] 

5. Där ravinen ”slutar” följer du stigen vidare förbi en liten sjö [se TALLSJÖN] [FIG 6] 

6. Stigen går förbi sjöns västra sida, förbi några gamla härdar och förbi en hjortronmyr.  

7. Har du hittat rätt bör du snart komma ut på en enormt stor öppen yta med mäktiga fjäll 

runtomkring. Fortsätt rakt fram till jokken som rinner där. Nära vattnet finns några brädor 

uppställda. I ärlighetens namn är det inte den förfallna kåtan som är det egentliga målet, 

utan de fantastiska omgivningarna. Här är fint att stanna och fika. Det perfekt 

pyramidformade fjället borta i väster heter Slugga och betyder ”böld” på samiska. [FIG 7] 

8. Om du vill kan du ta samma väg tillbaka. Ett alternativ är annars att följa det fyrhjulingsspår 

som går österut ett tiotal meter från den förfallna kåtan. Den går tillbaka en annan väg och 

återansluter till Kungsleden. Passa även på att gå upp på Dának på vägen ner, en liten, men 

markant kulle med fin utsikt. [FIG 7 & 8] 

The ruined sami cot 
 2,5-4h/8kmDifficulty:  Images on the next page 

A popular hike during the summer with a great view over Pietsjaure/Bietsávvre and the pyramid 

shaped mountain Slugga. Cool your feets in the small river and make some coffee, and enjoy!  

1. Begin at Kungsleden and follow the summer markings south. [FIG 1] 

2. When you are getting close to the tree limit after about 2 km you’ll see a sign marked 

“Ravinen”. You can follow this trail but we recommend that you continue to the next sign 

marked “Ravinen” Take a right here. [FIG 2] 

3. Continue along the trail a few hundred meters and you’ll see a sign marked “Rasek/Förfallna 

kåtan”. Follow the trail southwest. [FIG 4] 

4. You will soon reach the majestic ravine, Áhusjgårsså. Take a left/south and follow the edge of 

the ravine. A trail will take you “over” the ravine where it “ends”. [FIG 5] 

5. Continue heading south and you’ll find a small lake [see PINE TREE LAKE]. [FIG 6] 

6. Pass the lake and hike along a small mire. When you reach an enormous flat moorland, you’ll 

see the ruined sami cot.  To be honest, the cot is not the real destination, it’s the amazing 

environment. Take a Swedish fika and enjoy nature! [FIG 7] 

7. Take the same way back or follow the 4WD-path close to the cot and go east. This “road” will 

take you back to Kungsleden. Why not climb Dának on the way back, the small defined hill 

next to the trail? [FIG 7 & 8] 
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Förfallna kåtan bilder/The ruined sami cot images 

  

  

  

  

 

  

Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 4 Fig. 3 

Fig. 5 Fig. 6 

Fig. 7 Fig. 8 

Dának/ 

Dánagådno 
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Lulep Kierkau/Lulep Gierkav 
 6-8h/14kmSvårighetsgrad:  

Vårt hemmafjäll 1139 m ö h med fantastisk utsikt över stora fjällområden. Storslagen utsikt mot 

Sarek, vid bra väder ser man även Kebnekaise-massiven. Vackra vyer över Lule älvs dalgång. Bitvis 

brant och stenig terräng. Kierkau lämpar sig fint för en sen tur under midnattssolen. Kierkau betyder 

”Vagga” på samiska då bergets form liknar en gammal samisk vagga. Lulep betyder östlig. Glöm inte 

att skriva in dig i toppboken! 

1. Starta vid Kungsleden och följ sommarleden söderut. [FIG 1] 

2. Efter ca 1 km ser du skyltar mot Kierkau/Petsaure, här viker du av höger/västerut och följer 

den rödmarkerade leden till kalfjället. [FIG 2 

3. Följ stigen mot Lulep Kierkau. Efter ett tag delar sig stigen, välj den högra skyltat mot Kierkau. 

[FIG 3] 

4. Följ stigen enligt bilden. Väl uppe på första platån av fjället försvinner stigen, följ istället de 

små stenrösena. [FIG 4] 

5. När du efter ca 3 km kommer till ett stort stenröse är det lätt att tro att det här är toppen, 

men den ligger faktiskt några hundra meter längre bort. Titta åt sydost och du ser ännu ett 

röse på en liten klippavsats. [FIG 5] 

6. Skriv in dig i gästboken och ta samma väg hem. 

Lulep Kierkau/Lulep Gierkav 
 6-8h/14kmDifficulty:  

Summer tour. Our own mountain 1139 metres above sea level with a fantastic view over vast 

mountain areas. The name Kierkau means “cradle” in sami and Lulep means “east”. On the top you’ll 

find a magnificent view towards Sarek, in clear weather conditions you can see all the way to the 

Kebnekaise Mountains. Nice view over the valley. The path is somewhat rocky and steep to go up. 

Take a night hike to Gierkav under the midnight sun. Don´t forget to write your name in the guest 

book at the summit. 

1. Follow the summer trail of Kungsleden south. [FIG 1] 

2. After ca 1 km, go west following the signs towards Kierkau/Petsaure. [FIG 2] 

3. When you pass the tree limit, take aim on Lulep Kierkau. [FIG 3] 

4. When the trail divides, take right. [FIG 4] 

5. Once up on the first plateau the trail will dissolve and instead you follow the small stone piles 

to the top.  

6. When you reach a big pile of rocks it’s easy to believe this is the top, but it’s not, you’ll have 

to continue 200 more meters. [FIG 5] 

7. Sign the top book and take the same way back. 
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Lulep Kierkau bilder/Lulep Kierkau images 

  

  

 

 

 

 

  

Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 5 
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Buollámtjåhkka 
 2,5-5h/8kmSvårighetsgrad:  

Buollámtjåhkka (”Bollomtjåcka”) är vårt närmaste fjäll, strax sydost om stationen. Det är en relativt 

lättbestigen topp som betyder ”fjället som brann” på samiska. Från toppen har du fin utsikt västerut 

över Lule älv, bort mot Björkudden. Passar bra både vinter och sommar. 

1. Börja vid Kungsleden och följ den vinterleden, den med röda kryss [FIG 1] 

2. Vandra ett par kilometer tills du når trädgränsen. Här kan du följa det fyrhjulingsspår som går 

österut. Den här ska du snart lämna och ta sikte på toppen. Det finns en stig som emellanåt 

är lite otydlig, men du ska passera tre bäckar. Tappar du stigen är det lättast att passera 

bäckarna där det är luckor i ”björkalléerna” längsmed bäckarna. [FIG 2 & 3] 

3. Håll söder om myren (se karta) och ta stigen upp på den lilla kamryggen till toppen. [FIG 4] 

4. Ta samma väg tillbaka. Det är inte rekommenderat att leta sig ner genom björkskogen då den 

emellanåt är snårig och blöt. 

 

Buollámtjåhkka 
 2,5-5h/8kmDifficulty:  

Buollámtjåkkå is the mountain that is closest to Saltoluokta and an easy walk to the top with a 

beautiful view over the valley. The name of the mountain in Sami is ”the mountain that burned”. 

Good day tour both summer and winter. 

1. Start at Kungsleden and go south, following the winter trail, the one with red crosses. [FIG 1] 

2. Hike about 2 kilometers until you’ll reach the tree limit. There you’ll se a 4WD-track going 

east/left. Follow that. [FIG 2] 

3. After a while you’ll see a small trail going towards Buollámtjåhkka, follow it. You will pass a 

few small streams. The trail is sometimes disappearing, but if you lose it, take aim where the 

birch trees are sparser. [FIG 3] 

4. Go south of the mire and hike to the top. [FIG 4] 

5. Take the same way back. It is not recommended to find your way down through the birch 

forest as it is brushy and wet. 
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Buollámtjåhkka bilder/ Buollámtjåhkka images 

  

  
 

 

 

  

Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 3 Fig. 4 
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Utsiktsrundan 
 0,5-1h/2,5kmSvårighetsgrad:  

En kortare runda på ca 2,5 km med en fin utsikt över dalgången. Du går över några sandåsar som 

kom till under senaste istiden. 

1. Starta på Kungsleden och följ sommarmarkeringen och de gröna diamantformade skyltarna. 

2. Efter ca 1 km ser du skyltar mot Kierkau/Petsaure, här viker du av höger/västerut och följer 

den rödmarkerade leden tills du kommer upp på en sandås med utsikt över dalgången. Här 

ska du vika av norrut/höger. 

3. Följ de gröna skyltarna över sandåsarna tillbaka, tills du kommer ut bakom vårt servicehus 

Nåiden.  

Round trail with a view  
 0,5-1h/2,5kmDifficulty:  

A shorter day hike with a great view over the valley. You’ll walk over some small sand ridges. 

1. Start at Kungsleden and follow the summer markings and the signs marked with green 

diamond shapes.  

2. After about 1 km you’ll see signs towards Kierkau/Petsaure, follow them. After a short uphill 

hike you will reach the first sand ridge with a great view over the valley.  

3. Follow the green markings over the sand ridges until you reach the station.  
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Rasek 
 6-10h/18-20kmSvårighetsgrad:  

Målet för den som är ute efter lite längre dagstur. Ordentlig stigning och vacker utsikt! Fin åkning 

vintertid. Under sommaren får man inte missa den västra sidan av Rasek med det vackra vattenfallet 

i Rumokjokk. 

1. Följ anvisningarna för att komma till [Förfallna kåtan] 

2. Nu är det dags att vada! Vid förfallna kåtan är det bra att vada, men du kan vid höga 

vattenstånd behöva ta av dig kängorna.  

3. Du bör se Rasek åt sydväst. Här finns inga stigar utan du behöver leta dig fram över små 

bäckar och genom eller förbi diverse videsnår.  

4. Ta sikte på ravinen öster om Rasek, här är det lätt att ta sig upp, om än något brant. 

5. För att ta dig till vattenfallet kan du ta dig ner på västra sidan av Rasek. 

6. Väljer du att ta omvägen via vattenfallet är det rekommenderat att ta sig tillbaka via 

Pietsjaure. Vid utloppet brukar det under säsong finnas en dragbåt. Det brukar även gå att 

vada (utan kängor) om man går ut en liten halvmåne i sjön.  

Rasek 
 6-10h/18-20kmDifficulty:  

A bit longer day hike with a great climb and a spectacular view. Don’t miss the beautiful waterfall in 

Rumokjokk west of Rasek. 

1. Follow the directions toward [The Ruined Sami Cot]. Cross the small river, it’s easy just at the 

sami cot. It might be a good idea to take your boots off if the water is high.  

2. Now take aim on Rasek, you’ll see it to the southwest. No trail leads here and you must find 

your own path through some bushes and smaller streams.  

3. Climb the top in the ravine on the east side. 

4. If you chose to take the detour to the waterfall you can descend to the west. From here you 

can take the way back via Pietsjaure where you’ll find a boat to pull yourself over. You can 

also wade by walking (without boots) in a halfmoon shape in the lake. 

 

 

 

  



 
 11 

Pietsjaure/Bietsávvre 
 7-9h/14kmSvårighetsgrad:  

Vid sjön Pietsjaure/Bietsávvre har Sirges sameby ett sommarviste. Sommartid finns här ett café som 

drivs av familjen Kuoljok. Akke och Siv erbjuder bl.a. rökt röding, glödkakor och torkat renkött under 

säsong. Se till att kontrollera öppettiderna med receptionen! Det finns även stugor att hyra för 

övernattning. Vintertid finns en markerad vinterled hit. 

1. Starta vid Kungsleden och följ sommarleden söderut. 

2. Efter ca 1 km ser du skyltar mot Kierkau/Petsaure, här viker du av höger/västerut och följer 

den rödmarkerade leden till kalfjället.  

3. Efter en bit delar sig leden, håll här vänster skyltat mot Pietsjaure. 

4. Följs stigen över passet mellan Lulep Kierkau och Tjärporis och nere vid sjön ser du 

samevistet vid sjöns östända. Samma väg tillbaka, eller välj någon av alternativen på kartan. 

Pietsjaure/Bietsávvre 
 7-9h/14kmDifficulty:  

The Sami village at the lake Pietsjaure/ Bietsávvre is a nice place to visit. In the summertime the 

family Kuoljok runs a café. Akke and Siv sells smoked fish, fresh bread and dried reindeer meat. Make 

sure to check the opening hours with reception before you leave! They also have cabins for rent. 

Wintertime the lake is a paradise for fishing. With a bit of luck you will catch a big char with the 

beautiful red belly. 

1. Follow the summer trail of Kungsleden south. 

2. After ca 1 km, go west following the signs towards Kierkau/Pietsaure. 

3. After a while the trail will divide, follow the left trail towards Pietsaure 

4. Go over the pass between Lulep Kierkau and Tjäporis and by the lake you’ll soon see the sami 

village where you’re heading. Take the same way back or follow one of the dotted lines on 

the map. 

 

  



 
 12 

Saltoluokta kyrkkåta 
 0,5-1h/1kmSvårighetsgrad:  

Kyrkkåtan uppfördes 1959 av samerna i byn under ledning av Jovva Spik. Inventarierna är tillverkade 

och skänkta av Sunn-Ristin och Nils-Erik Kuoljok, Lars Pirak och Erik Tuolja. 

1. Starta med Saltoluoktas entré I ryggen. 

2. Ta höger och följ stigen som går längsmed huvudbyggnadens långsida. Håll dig på denna stig 

tills du ser ett par skyltar där det står ”Kyrkkåta”. Följ dem och du hittar dit. 

 

Saltoluokta church cot 
 0,5-1h/1kmDifficulty:  

The church cot was built in 1959 by the sami people in the village by Jovva Spik. The inventories are 

made and given by Sunn-Ristin and Nils-Erik Kuoljok, Lars Pirak and Erik Tuolja. 

1. Start with Saltoluoktas main entrance behind you. 

2. Take right and follow the path that goes parallel with the building. Follow the signs with 

“Kyrkkåta” and you’ll find it!  
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Ravinen Áhusjgårsså 
 2,5-5h/8kmSvårighetsgrad:  

Spåren av istiden kan inte bli tydligare. Den djupa ravinen är också vår gräns mot Stora Sjöfallet. Fjällvråk, 

lodjur och dalripa är förekommande. Vid ravinens övre del syns sommartid ett stort antal fångstgropar. 

Vintertid bildas fina isfall på ravinens kanter. 

1. Se instruktioner för [Förfallna kåtan] 

The Ravine Áhusjgårsså 
 2,5-5h/8kmDifficulty:  

Tracks from the latest ice-age are very clear in this part. The deep canyon is also the border to the National 

Park Stora Sjöfallet. Rough-legged Buzzard, Lynx and Willow Ptarmigan is often seen in the canyon. 

Summertime at the top of the canyon one can see old holes made for catching wild animals. Wintertime ice 

falls grows large on the sides of the canyon. 

1. Se directions for [The Ruined Sami Cot] 

Tallsjön 
 2,5-5h/8kmSvårighetsgrad:  

Stanna upp en stund om du passerar här sommartid. Ställ dig på stenen vid sjöns norra sida, precis där 

vasskanten börjar och titta mot sjöns botten. Här skymtar resterna av en 3 000 år gammal tall, konserverad i 

myrens kalla vatten.  

Strax väster om Tallsjön finns diverse fornlämningar i form av gamla härdar och fångstgropar. Det finns ett 

tjugotal kända fångstgropssystem i Laponia. I varje system finns allt från ett tiotal till ett hundratal 

fångstgropar. De ligger både i skogen och i fjällområdet. Fångstgropar längs Stora Lulevatten är daterade till 

mellan 100 f.Kr och 700 e.Kr. 

Fångstgropar hör till den vanligaste fornlämningstypen i Norrland. Groparna är ca 0,5-1 m djupa och anlagda i 

rader, i system om ca 5-100 gropar. Fångstgropssystemen begränsas ofta av naturliga hinder till exempel 

myrar, vattendrag, berg och så vidare. Mellan groparna har det möjligen funnits stängsel. I vissa undersökta 

fångstgropar finns spår av en sten eller träkonstruktion i botten, detta för att djuret inte skulle få fotfäste och 

ta sig upp ur gropen. 

1. Se instruktioner för [Förfallna kåtan] 

Pine tree lake 
 2,5-5h/8kmDifficulty:  

A nice place to rest or if you only pass by, don’t forget to look for the 3000-year-old pine tree on the bottom of 

the lake. You’ll see it by standing on the rock north of the lake.  

Close by the lake you’ll find some relics in form of old sami hearths and pitfalls. There are about twenty known 

pitfall systems in Laponia. Each system has anywhere from a dozen to a hundred pits. They are located both in 

the forest and in the mountain area. Pitfalls along Stora Lulevatten are dated to between 100 BC and 700 AD. 

Catch pits are among the most common ancient relics in Norrland. The pits are about 0.5-1 m deep and laid in 

rows, in systems of about 5-100 pits. The catch pit systems are often limited by natural obstacles such as 

marshes, streams, mountains and so on. There may have been fences between the pits. In some surveyed 

pitfalls there are traces of a stone or wooden structure at the bottom, this to prevent the animal from getting a 

foothold and getting out of the pit. 

1. Se directions for [The Ruined Sami Cot] 
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Tjäporis/Tjeburis runt 
 2,5-5h/8kmSvårighetsgrad:  

Tjäporis är den lilla toppen intill Lulep Kierkau och passar bra som en lite enklare topptur där man 

ändå får en magisk utsikt över dalgången och Sarek. 

1. Starta vid Kungsleden och följ sommarleden söderut. 

2. Efter ca 1 km ser du skyltar mot Kierkau/Petsaure, här viker du av höger/västerut och följer 

den rödmarkerade leden till kalfjället.  

3. Efter att du har passerat bäck nummer två, precis i botten av ravinen där gränsen till Stora 

sjöfallets nationalpark går, delar sig stigen. Till höger är det skyltat mot Kierkau, men du ska 

välja att gå rakt fram in i ravinen och följa den stigen.  

4. Strax kommer den gå brant uppför ravinens kant. Väl uppe delar sig stigen igen, en stig går 

rakt fram mot Kierkau, den andra går åt vänster och lätt uppför öster om Tjäporis. Följ den. 

5. Följ stigen tills du är på Tjäporis baksida. När du närmar dig sadeln kommer stigen dela sig. En 

går ner mot sjön vid Pietsaure, den andra går uppför till höger. Den ska du välja. Följ den 

stigen tillbaka nedför och ta samma väg tillbaka därifrån du vek av upp i ravinen. 

 

Tjäporis/Tjeburis around 
 2,5-5h/8kmSvårighetsgrad:  

Tjeburis is a nice mountain to hike that is not as demanding as Lulep Kierkau. 

1. Follow the summer trail of Kungsleden south. 

2. After ca 1 km, go west following the signs towards Kierkau/Pietsaure 

3. After crossing a second water stream you’ll be in the end of a ravine. Here you’ll see a new 

sign towards Kierkau to the right. This is where you go straight in to the ravine instead and 

follow the path. 

4. Soon the path will take you steep uphill over the ravines edge where the path divides again. 

Take left of the trail east of Tjeburis. 

5. Follow the trail behind Tjeburis until it divides again. Take right and over the saddle and then 

downhill north of Tjeburis and follow the marked trail back to the station. 

 

 

 

 

 


