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Saltoluokta – Kvikkjokk, turskidor på egen 
hand  
 
Kungsleden mellan STFs fjällstationer i Saltoluokta och Kvikkjokk är drygt sju mil 
lång. Du rör dig i ett spännande gränsland mellan Sareks höga berg och 
skogslandskapet österut. Du åker skidor över öppna hedar, ner igenom glesa 
fjällskogar och korsar stora sjöar. Det här är paketet för dig som vill göra ett 
spännande skidäventyr på egen hand, med bekvämt boende på fjällstationer och 
fjällstugor. 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Pris Från 2000 kr (medlem i STF) 

Datum Bokningsbart mellan  

För vem? För dig som vill uppleva ett vackert skidäventyr på 

egen hand. 

Erfarenhet Tidigare erfarenhet av skidåkning, vinterfjäll och 

kunskaper i navigering med karta och kompass i 

fjällterräng. 
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Enkelrumstillägg Möjlighet att uppgradera till enkelrum på 

fjällstationerna i mån av plats. 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi 1 natt STF Saltoluokta Fjällstation 

1 natt STF Sitojaure Fjällstuga 

1 natt STF Aktse Fjällstuga 

1 natt STF Pårte Fjällstuga 

1 natt STF Kvikkjokk Fjällstation 

 

Bädd i delat rum. 

 

Ankomstdatum vid bokning avser första dagen i 

Saltoluokta. Avresedagen avser avfärd från 

Saltoluokta och därefter ingår tre nätter i fjällstuga och 

en natt på Kvikkjokk fjällstation. 

Måltider Inga måltider ingår i paketet men det är möjligt att 

köpa till helpension eller enstaka måltider i Saltoluokta 

och Kvikkjokk. 

 

Allt kött vi serverar i restaurangen är vilt- eller renkött. 

Fisken är i största möjliga mån lokalfångad. Vår 

restaurang är KRAV-märkt och vi strävar efter att 

arbeta med lokalproducerade råvaror. 

Vi serverar gärna fullgoda veganska och vegetariska 

alternativ. Har du eller någon i sällskapet allergier 

eller specialkost ber vi er att ange dessa innan 

ankomst till saltoluokta@stfturist.se.  

Transport I paketet ingår inga transporter men det är möjligt att 

köpa till skotertransport Kebnats-Saltoluokta vid 

ankomst. 

Ledare/Guide I paketet ingår ingen guidning, utan du/ni skidar 

själva. 

Övrigt Arrangemanget kan avbokas fram till 30 dagar före 

ankomst. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

I denna skidtur på egen hand bor du både på fjällstationer och i fjällstugor.  
 
Här följer en kortare beskrivning av varje dagsetapp. Tänk på att det bedrivs 
renskötsel i området – visa hänsyn! 
 
Saltoluokta – Sitojaure, 19 km 
Skidturen börjar i gammelskogen vid STF Saltoluokta fjällstation. Följ den 
kryssmarkerade vinterleden. Snart byts tallarna mot fjällbjörkar. Backen upp mot 

mailto:saltoluokta@stfturist.se
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kalfjället är ganska brant i början, men efter ca 3 kilometer är du uppe på kalfjället. 
Härifrån väntar en storlagen utsikt västerut. 
Leden går nu över lättåkta snötäckta ljunghedar utan stora höjdskillnader. Ungefär 
halvvägs når du rastskyddet vid Autsutjvagge och efter ytterligare 3-4 kilometer 
passerar du turens högsta punkt på 775 meter över havet. Leden går nedanför 
Sjäksjos branta ostvägg innan du kommer fram till STF Sitojaure fjällstuga som ligger 
naturskönt intill ett sameviste på Sitojaures norra strand. 
 
Sitojaure – Aktse, 13 km 
Du börjar dagen med att korsa fjällsjöarna Kaskajaure och Kåbtajaure och kommer 
sedan till Svine, där en raststuga finns. De första kilometrarna genom fjällbjörkskogen 
är ganska lättåkta. Väl framme vid trädgränsen börjar en rejäl stigning upp på 
kalfjället. När du passerat den högsta punkten och rundat Tåresåive kan du se ut över 
Rapadalen och Sarekfjällen, med den berömda Skierfeklippan i förgrunden. Från 
toppen har du en fantastisk vy mot Rapadalen och Pårtemassivet i Sarek. 
 
Om väderprognosen ser bra ut och du har tid på dig kan du göra en avstickare till 
fotografernas älsklingsplats, Skierfe. Från toppen har du en fantastisk vy mot 
Rapadalen och Pårtemassivet i Sarek. Sista biten till STF Aktse fjällstuga går brant 
nedåt genom gammelskog. 
 
Aktse – Pårte 22 km 
Efter att ha åkt skidor över sjön Laitaure börjar du en lång etapp mot STF Pårte 
fjällstuga. Första halvmilen går genom storskogen. Sen går vinterleden ut på 
Tjaktajaure. På södra sidan av sjön följer du sjökanten till Rittak och sedan blir det 
skogsskidåkning sista kilometrarna fram till STF Pårte.  
 
Pårte – Kvikkjokk, 17 km 
Skidåkningen söderut går genom storskog. Det är fina sträckningar utmed sjöarna och 
myrarna.  
 
När du passerat stigen mot Påreks sameviste går leden på en stig som trampats i 
många hundra år. Sommartid är en avstickare till Pårekslätten ett måste för 
fågelintresserade. Ett myller av småtjärnar och myrar lockar hit vadare och sjöfågel i 
stora antal. 
 
De avslutande kilometrarna ned till STF Kvikkjokk fjällstation är lätta. Backarna kring 
Tingstallstenen kan vara knepiga med all fart man får utför. Tingstallstenen var en 
samlingsplats där ting hölls förr i tiden. 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår Ingen utrustning ingår i paketet, du behöver själv ha 

med dig eller hyra/köpa allt du behöver för turen. 

Utrustning vi 

rekommenderar 

Under vintern och vårvintern kan temperaturerna 

krypa långt ner, likaväl som det kan gå åt plusgrader. 

Därför är det viktigt att klä sig i flera lager. Här nedan 

följer lite förslag på kläder att packa med samt 

utrustningslista. 
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 Inneskor att ha på inomhus - då slipper man bli 
blöt av snö som dras in på golvet! Det är även 
varmt och skönt att ha på sig inneskor på 
kvällarna. 

 Varma skor/kängor gärna med ullsulor i! 

 Varma ullsockor, tunna och tjocka (flera 
ombyten) 

 Underställ, helst ull eftersom det värmer i alla 
lägen 

 Handskar, vantar, mössa, halsduk/buff, gärna 
extra ombyten av vantar och mössa att ha med 
på tur. Tips: tunna fingervantar (eller ”liners”) att 
ha inne i de varma vantarna så du kan fika, 
knyta pjäxor, ta kort etc. utan att frysa. 

 Mellanlager i t.ex. ull eller fleece och du kan ha 
flera mellanlager om det är kallt. Flera tunna 
lager värmer mer än ett tjockt. 

 Skalplagg/anorak/skidställ med luva där även 
mössan får plats. Alla dina lager ska få plats 
under skalplaggen, både byxor och jacka. 

 Förstärkningsplagg t.ex. tjock ylletröja, tjockare 
fleece, dunjacka eller jacka med varmt 
dunliknande syntetfoder. Att ta på vid vila, fika 
etc. 

 Snölås/gaiters är praktiskt att ha med för att inte 
få snö ner i pjäxorna 

 Ryggsäck, ca 40-50 liter 

 Goggles 

 Solglasögon 

 Fjällkarta BD10 eller Calazo-karta 

 Kompass 

 Medkit 

 Mindre kniv 

 Tändstickor 

 Solkräm/solstift 

 Pannlampa och extrabatterier/powerbank 

 Termos, spork, kåsa 

 Toalettpapper. På fjällanläggningarna finns 
toapapper, men det kan kanske behövas 
mellan anläggningarna.  

 Reselakan lättviktslakan som är lätt att 
komprimera ihop i packningen 

 Liggunderlag att sitta på vid pauser 

 Vindsäck 

 Spade 

 Turskidor, breda med stålkant 

 Turpjäxor 

 Stavar 

 Stighudar, gärna ett extra par 
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 Mat och snacks – mer snacks än du tror! 
 
Tips! Undvik bomullsstrumpor och bomullsunderställ 
eftersom de kyler när de blir fuktiga. Ull/ullfrotté eller 
syntetmaterial är bättre. Ull har fördelen att det värmer i 
alla lägen, även vid vila eller efter ansträngning, medan 
syntetmaterial endast fungerar optimalt vid aktivitet.  
 

Tips på turmat På STF Aktse finns en fjällbutik med möjlighet att 

proviantera men i övrigt behöver du ha med dig den 

maten du ska äta på stugorna. Här kommer ett förslag 

på upplägg: 

 

Snacks: 

 Oboy-sticks 

 Choklad 

 Nötblandning 

 Jordnötssmör 

 Mandelmassa 

 Torkad frukt 

 Torkad rökt renkorv 

 

Frukostar: 

 Kaffe/te 

 Havregryn och salt till gröt 

 Mjölkpulver eller kokosmjölkspulver 

 Nyponsoppepulver 

 Mjukost på tub 

 Knäckebröd 

 

Luncher: 

 Lunchpaket från Saltoluokta 

 Frystorkad Adventure food/turmat, tillsätt 

endast varmt vatten 

 Couscous, varma koppen och torkade 

grönsaker  

 

Middagar 

 Tortellini och tomatsås 

 Middag från butik i Aktse 

 Hemmagjord köttfärs- eller vegofärssås torkad 

i ugn med snabbpasta till 

 Linsgryta med snabbris (går också att laga 

innan och torka i ugn för att spara vikt) 

 

Efterrätter 
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 Chokladpudding (på pulver) till efterrätt 

 Smörstekt torkad frukt med kanel-crumble 

 Nyponsoppa med minibiskvier 

 

Hyra av utrustning Hos oss kan du hyra turskidpaket, ryggsäck och det 

mesta du behöver för din tur.  

Läs mer om vad vi har i vår uthyrning här. 

 

OM OMRÅDET 

 

På gränsen till de stora nationalparkerna Stora Sjöfallet/Stour Mourkke, Sarek och 
världsarvet Laponia ligger Saltoluokta fjällstation. Här finns fantastiska förutsättningar 
för nya upptäckter i fjällbjörkskogen och för fina turer på kalfjället!  
 
Våra arrangemang är märkta med ekoturismmärkningen Nature’s Best, vilket betyder 
att vår anläggning och våra arrangemang aktivt arbetar för att inte utsätta naturen för 
onödigt slitage, arbeta med lokala leverantörer och ta hänsyn till de specifika 
förutsättningar som finns i området. 
 
Hundar är inte välkomna under våra arrangemangsveckor, men varmt välkomna till 
fjällstationen om du vill göra en egen tur hit. Vi har hundrum i Gamla station och 
Förarstugan. Har du med dig hund behöver du känna till de lokala bestämmelserna 
kring var du får vistas med din hund. Hunden måste hela tiden vara kopplad eftersom 
vi befinner oss i renbetesland. Mellan 1a januari och 30e april får du medföra kopplad 
hund i nationalparkerna Stora Sjöfallet/Stour Mourkke och Sarek, medan det under 
resten av året råder totalförbud mot hund i nationalparkerna. 
 
Saltoluokta fjällstation uppfördes 1912 och vår nuvarande huvudbyggnad är en timrad 
träbyggnad från 1918. Än idag använder vi originalmöblerna i matsal och 
sällskapsrum och låter öppna eldar värma och sprida stämning i huset. 
 
I vår butik och uthyrning hittar du det mesta du behöver för din vistelse.  
 
Vi har öppet wifi som du gärna får använda – men det är inte så snabbt!  
Telia och Telenor har hyfsad täckning i området så tar du med dig telefon 
rekommenderar vi dessa abonnemang.  
 

 

HITTA HIT 

 

Vi rekommenderar ett miljövänligt resande. Från Stockholm/Göteborg finns dagliga 

avgångar med tåg till Gällivare. I Gällivare ansluter buss 93 till Kebnats (Saltoluokta 

vid väg). Vi möter alltid bussen med skotertransport vintertid och båt sommartid. 

Boka gärna buss och tåg på samma biljett, då har du resegaranti ifall buss/tåg är 

försenat. Läs mer om hur du tar dig till oss här. 

 

Du vet väl om att du som är STF-medlem har rabatt på SJ?  

 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/butik-uthyrning/
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/hitta-hit/
https://www.svenskaturistforeningen.se/for-medlemmar/dina-medlemsformaner/medlemserbjudande-pa-resor-med-sj/
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Från Kvikkjokk kan du ta dig med buss till Jokkmokk och därifrån buss till Murjek 

tågstation eller till närmaste flygplats.  

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss. Vanliga 

frågor och svar hittar du här. 

 

Bokning:  

fjallbokning@stfturist.se 

010 190 23 60 (vardagar kl. 09–18) 

 

Kontakt, STF Saltoluokta fjällstation:  

saltoluokta@stfturist.se 

010 – 190 23 50  

 

www.saltoluokta.se 

 
 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/vanliga-fragor/
mailto:saltoluokta@stfturist.se

