
Högsommarvandringar sommar 2018 

Kungsleden Kvikkjokk-Saltoluokta 
 

 
Högsommaren på fjället är kort men fantastisk! Fjället har torkat upp efter en lång period med snösmältning, det 

är fortfarande ljust större delen av dygnet och temperaturen är behaglig  
 
Det här är en vandring längs Kungsleden som bl.a. tar dig till den mytomspunna Rapadalen, känd av många men 

besökt av få! Familjen Länthas hus i skuggan av det mäktiga Skierfe är en vy som fastnar på näthinnan.  

 

Kvikkjokk med dess närliggande omgivningar har ett gediget kulturarv. Vadringsstigarna in till 

silverfyndigheterna i Padjelanta och Sarek trampades redan för flera hundra år sedan av samer och nybyggare.  

Områden som idag utgör världsarvsområdet Laponia. Det var även här vår kända botaniker Carl Von Linné 

samlade in delar av sitt underlag till kartläggningen av vår fjällflora.  

 

Den varierande naturomgivningen erbjuder både lågfjäll och fjällurskog, likt John Bauers kända målerier, till 

högalpina områden och vattendrag. Kvikkjokk är en del av Kungsleden och en naturskön skatt 

 

Arrangemanget passar både vana vandrare och de som gör sitt första besök i Lapplandsfjällen. Längsta 

dagsetappen är ca 22 km lång och stora höjdskillnader förekommer. Därför måste du som deltar ha god 

kondition och gärna vana från vandring med ryggsäck. Som mest bär du proviant för 2 dagar, räkna därför med 

att packningens vikt ökar med 1-2 kg till det du packat hemma. Välkommen till en mycket trevlig tur i ett 

naturskönt fjällandskap! 

 

Vidderna över Ultevis.                                      Träffa nya vänner! 
Foto STF                                                                               Foto STF 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Skierfe klippan 

    Foto: Ulf Pellby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prel. program  

 

Dag 1 Samling på Kvikkjokk Fjällstation på eftermiddagen. Middag och information om veckans 

program. På kvällen gör vi en kortare vandring i den vackra fjällbyn. 

  

Dag 2 Vandringen går norrut, från gammelskogen runt Kvikkjokk till fjällsjöarna vid Påretestugan. 

Bitvis går vi på stigar som vandrats i många hundra år! Avstånd ca 17 km, höjdskillnad + 150 

m.   

  

Dag 3 In i Sarek! Någon kilometer efter Pårtestugan passerar vi gränsen till Sveriges mest kända 

nationalpark. Veckans längsta etapp går genom urskog som ger en känsla av John Bauers 

förtrollade värld och över kalfjäll med utsikt över högfjällen omkring oss. Sista biten åker vi 

båt över Laitaure. Avstånd ca 22 km, höjdskillnad + 300 m, sedan – 300 m. 

 

Dag 4 Utflykt med lätt packning för den som vill och dagen blir vad vi gör den till. Några vill kanske 

ut och bara strosa runt stugorna i Aktse medan andra vill upp på fjället. Aktuella förhållanden 

och deltagarnas önskemål bestämmer vad vi hittar på idag. 

 

Dag 5 Vi fortsätter mot norr. Dagens mål är Sitojaurestugan. Om väderförhållanden tillåter tar vi 

vägen via Skierfeklippan. Därifrån har man en fantastisk vy mot Pårtemassivet i Sarek och 

Rapadalen. Vi avslutar dagen med båtresa över Kåbtajaure och Kaskajaure. Avstånd 

Kungsleden till Sitojaure ca 10 km höjdskillnad + 450, sedan – 300. Avstånd via Skierfe till 

Sitojaure ca 20 km, höjdskillnad + 650 m, sedan – 550 m.  

 

Dag 6              Sista vandringsdagen går över Ultevis vidsträckta fjällhedar till Saltoluokta Fjällstation. Här 

väntar dusch och bastu, sedan blir det middag i Saltoluoktas klassiska matsal. På kvällen 

utvärderar vi turen tillsammans. Avstånd ca 19 km, höjdskillnad + 150 m, sedan – 350 m 

   

Dag 7  Efter frukost är arrangemanget slut och på andra sidan Langas väntar bussen mot Gällivare och 

tåget söderut. 

 

 

Programmet kan ändras beroende på de förhållanden som råder vid aktuell tidpunkt.  

Minimiantal deltagare är 6 och maximiantal är 10. Lämplig ålder för den här vandringen 

är 16 - 70 år.  

 

 

I arrangemanget ingår: 

Logi i flerbäddsrum och måltider på Saltoluokta och Kvikkjokk Fjällstationer.  

Logi och proviant i fjällstugorna. 

Båtresa på Langas, Sitojaure och Laitaure. 

Färdledare 

 

Datum: 5-11/8 

 
Pris medlem:7695 SEK, ej medlem betalar 8295 SEK  

 
Arrangemanget bokar du på STF bokning tel. 010-190 23 60 eller på 
bokningen@stfturist.se Mer information om paketet och annan information hittar du på: 

www.svenskaturistforeningen.se/guidadevandringar 

 

 

mailto:bokningen@stfturist.se
http://www.svenskaturistforeningen.se/guidadevandringar


 

Välkommen till Kungsleden, sträckan Kvikkjokk-Saltoluokta 

Allmän information 

 
Här kommer några praktiska detaljer inför din fjälltur. 

 

För att genomföra vandringen krävs god kondition och normal fysik. Avstånden på dagsetapperna varierar 

mellan 9-23 km. Största höjdskillnaden på en enskild etapp är ca 450 m (Skierfe 650 m). Lämplig fjällkarta är 

BD 10, gärna tryckt 2012 eller senare. 

 

I stugorna... är sängarna utrustade med madrasser, kuddar och täcken. Du tar själv med dig reselakan eller en lätt 

sommarsovsäck. Stugorna är enkla och funktionella ute på fjället. Alla som gästar stugorna hjälps åt med 

sysslorna, d.v.s. det är ni själva som sköter matlagning och disk, vatten och vedhämtning, städning etc.  

 

De stugor Du kommer att besöka under den här vandringen har 18 - 34 sängplatser, dessutom finns ett antal extra 

madrasser för golvbäddar som nyttjas om det blir fullt under högsäsong. Bokning i förväg sker inte. 

 

I STF:s fjällstugor finns ingen el. Midnattssolen lyser inte hela sommaren men det är fullt dagsljus dygnet runt ca 

15/5-31/7. I augusti och september bör man ta med en liten ficklampa eller pannlampa. Värme får ni från ved 

eller gasolkaminer. För matlagning finns gasolspis. 

 

Det finns endast nödtelefon i stugorna, som är direkt kopplad till polisen. Mobiltelefon fungerar i allmänhet inte 

på fjället. 

 

Proviantförsäljning… finns i Kvikkjokk, Aktse och på Saltoluokta. Där kan ni handla torrvaror och konserver, 

drycker, godis mm. Det finns inga färskvaror i Aktses sortiment. 

 

Bussgods... Det finns möjlighet att skicka reskläder mm till Saltoluokta för en mindre summa. Ta gärna med en 

liten väska att packa i. Fraktsedlar kan ni skriva ut i förväg på: www.bussgods.se Vardagar går det även att 

skriva ut fraktsedlar och betala Bussgods på Jokkmokk busstation. 

 

Utrustningslista... finns med i dokumentet, tänk på att packa lätt!  Under en stugtur skall inte ryggsäcken behöva 

väga mer än 10-12 kg. De flesta tar med för mycket ombytes kläder. Apoteket har toalettartiklar i 

reseförpackning, välj de minsta och lättaste. 

 

Vätska... Det är jätteviktigt att hålla en bra vätskebalans, annars blir man trött och seg. Förutom termos, ta med 

en vattenflaska och en kåsa. Kristallklart rinnande vatten finns oftast direkt efter leden men på kalfjället kan det 

ibland vara långt mellan bäckarna (speciellt på sensommaren).  

 

Till Kvikkjokk… Reser du enklast med tåg till Murjek, sedan med buss till Kvikkjokk. Från Saltoluokta reser du 

enklast med buss till Gällivare, sedan nattåget söderut. Andra resvägar är t.ex. med Inlandsbanan till 

Jokkmokk/från Gällivare, flyg till/från Gällivare eller Luleå. För mer reseinformation kontakta din lokala 

resebyrå eller: www.sj.se, www.inlandsbanan.se, www.sas.se 

 

Glöm inte att kontrollera din resas ankomst och avresetider så att de stämmer med arrangemangets start och 

avslut. Boka hela resan samtidigt på SJ om du ska resa med både tåg och buss. Då är du garanterad att komma 

fram till slutdestinationen även om någon del av resan blir försenad. 

 

Busstider i Norrbotten hittar du på www.ltnbd.se 

 

Detaljinformation om tider, färdledare mm, för turer med färdledare skickas till anmälda deltagare ca 2-4 veckor 

före turstart. 

 

 

God Tur ! 

http://www.bussgods.se/
http://www.sj.se/
http://www.inlandsbanan.se/
http://www.sas.se/
http://www.ltnbd.se/


Utrustningslista för långturer, sommar. 
 

Rätt utrustning i ryggsäcken ger en trevligare upplevelse. Se till att allt är 
helt och fräscht. Impregnera gärna både bomull och syntet. Speciellt 
kängor/stövlar och ryggsäck ger ofta direkt effekt om de fungerar dåligt. Gå 
in din ryggsäck och dina kängor i förväg.  
 
Det här är vad vi rekommenderar för en längre fjällvandring med boende i 
STF: s fjällstugor.  

 
 

Bära:  Övrigt: 
ryggsäck, ca 60 l. med avbärarbälte kniv 

regnskydd eller impregnering solglasögon 

  kompass 

  karta inplastad eller i kartfodral 

 

Att vandra i:   Bra att ha med: 
underkläder   kikare 

strumpor och sockor   gärna ull, ej tubsockor  kamera 

långkalsonger  papper och penna 
skjorta/tröja som torkar lätt lädersmörjning om du har läderkängor 

rastplagg tjock tröja skosnöre/sulor i reserv 

byxor slitstarka, ej jeans matbestick 

mössa och handskar  Sittunderlag för raster ute på fjället 

regnkläder och anorak/vindtät jacka  

eller ett allvädersställ vattentätt 

vandringskängor eller 

vandringsstövlar kraftig, profilerad sula 

damasker om du har låga kängor 

 

Bo och äta: 
sovsäck/lakanspåse eller lätt sovsäck 

gymnastikskor/sandaler eller andra lätta skor 

termos, 1 l okrossbar 

vattenflaska 

kåsa 

 

Personlig hygien: 
liten handduk 

liten tandkräm/tandborste 

liten tvål 

solskyddskräm 

toalettpapper 

enkel sjukvårdsutrustning 

myggmedel 

 


