
Specialvandringar 2018 

Sarek sommar 2018 
 

Under rubriken Specialvandringar hittar du unika vandringar som tar dig långt utanför de vanliga stigarna. 

Gemensamt för dessa vandringar är att de genomförs en gång per sommar med ett begränsat antal deltagare. Ta 

chansen och häng med på ett riktigt äventyr! 

 

Många är vi väl som drömmer om en vandring i Sarek. Tillsammans med guide och likasinnade fjällfarare får du 

uppleva en tur i Sarekfjällen som ger dig en mycket nära upplevelse av nationalparken. Vi har valt vägar som ger 

dig en fin överblick över Sarek, hedmarkerna i väster, Sarek-kedjans högalpina toppar med sina glaciärer och vi 

får en chans att se den regnskogslika vegetationen i Rapadalen. Vandringen ger dig också ovärderliga kunskaper 

om väder och vind, snö och glaciärer, vad, hur du väljer tältplatser och mycket mer. Under veckan kommer vi 

också att ligga stilla några dagar för att göra toppturer och utflykter med lätt packning.  

 

Som alltid i Sarek är vädret avgörande för programmet och därför är sträckningen inte definitiv utan kan ändras 

med hänsyn till omständigheterna. På den här vandringen har vi ofta gäster med olika nationaliteter och vid 

behov sker guidningen både på svenska och på engelska. 

 

Du som deltar i detta arrangemang ska ha erfarenhet från tidigare fjällvandringar med tält och god kondition. 

Räkna med ytterligare 6-8 kg för proviant, tält, bränsle och kök till det du själv packar hemma. Rena kläder och 

övrig personlig utrustning du inte vill ha med dig på fjället går att skicka till Saltoluokta så att de finns där när du 

kommer dit. 

 

Upptäck vackra Sarek Nationalpark!            I Sarek finns inga broar! 

Foto: STF                                Foto: Jan Lindmark 

          

Tälta på platser med storslagen vy. 

Foto: STF 

 

 

 



Prel. program  

 

Dag 1  Samling i Ritsem vid första bussens ankomst. Lunch och information om veckan, fördelning av 

proviant och utrustning. Vi går igenom tält och utrustning, bekantar oss med varandra mm.  

På kvällen tar vi båten över Akkajaure och vandrar ca 8 km till en underbart vacker tältplats 

belägen under Akkas Västtoppar!  Räkna med att kvällen blivit sen innan tälten är uppslagna och 

middagen är klar. 

 

Dag 2 Vandringen fortsätter mot sydost och efter några timmar korsar vi nationalparksgränsen till 

Sarek. Gruppens förmåga och aktuella väderförhållanden avgör hur lång dagens etapp blir. 

 

Dag 3-6 Vandringen går i stora drag vidare genom Ruohtesvágge mot Rapadalens översta del och 

Pielaslätten. Terrängen varierar från lättvandrade ljunghedar till högalpin storblocksterräng, 

bitvis kommer vi att gå på snö och is. Små och större vad förekommer dagligen. Hur turen i 

detalj kommer att se ut är svårt att säga eftersom vädret är mycket nyckfullt då vi rör oss i 

högalpint område. 

 

Dag 7 Mot Guhkesvágge och bron som leder över jokken. På andra sidan går vi in i St: sjöfallets 

nationalpark. 

 

Dag 8 Över Nienndo i riktning mot Sluggá. I från passet mellan Gähppo och Sluggá skymtar sjön 

Pietsaure och där nere väntar båten som tar oss till Pietsaure sameviste. I vistet blir det serverad 

lunch och det är lite speciellt att få sitta vid ett bord och äta efter en vecka ute till fjälls! Efter 

lunchen fortsätter vi ned till Saltoluokta Fjällstation, ca 6 km från vistet. Här sätter vi upp tälten 

för sista gången för den här vandringen. Nu kan du även njuta av en bastu innan det är dags för 

middag i restaurangen.  

 

Dag 9 Efter frukost packar vi ihop tält och annan lånad utrustning. Båten över sjön Langas avgår på 

förmiddagen och när båten lagt till vid Kebnats brygga är arrangemanget slut. 

  

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

Minimiantal deltagare är 6 och maximiantal är 12. 

Lämplig ålder för den här vandringen är 18 - 65 år.  

Datum: 25/7-2/8, 4-12/8 

 
                     Pris medlem STF: 7995 SEK, ej medlem betalar 8695 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 
 

I arrangemanget ingår: 
Måltid i Ritsem. 

Båtresor på Akkajaure, Pietsaure och Langas. 

Del i tält, kök och bränsle. 

Proviant under hela turen 

Måltid i Pietsaure Sameviste 

Bastu och måltider på Saltoluokta Fjällstation 

Guide 

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


 

 

Välkommen till Sarek sommar 2018 
Allmän information 

 
Här kommer några praktiska detaljer inför din fjälltur. 

 

För att genomföra vandringen krävs god kondition, normal fysik och vana från tidigare fjällvandringar. 

Avstånden på de olika dagsetapperna varierar mellan ca 10 och 20 km. Största höjdskillnaden på en enskild 

etapp är ca 300 m. (toppturer och utflykter oräknade) 

 

Midnattssolen lyser inte hela sommaren men det är fullt dagsljus dygnet runt ca 15/5-31/7. I augusti och 

september bör man därför ta med en liten ficklampa eller pannlampa 

 

Mobiltelefoner fungerar i allmänhet inte på fjället. Färdledaren har med en satellittelefon, den är endast avsedd 

för nödsituationer. 

 

Proviant… Vid samlingen i Ritsem kommer proviant för hela vandringen att fördelas. Därefter finns ingen 

möjlighet att komplettera proviant eller utrustning. Observera att toalettpapper inte ingår i proviantpaketet! 

 

Tält… När vi fördelar provianten kommer vi även att dela in oss i tältlag. Varje tältlag består av 2 (i 

undantagsfall 3 personer) personer som delar på tält, kök, proviant och bränsle under hela vandringen. Tälten vi 

använder är fjälltält av god kvalitet och de är avsedda för 2 eller 3 personer. Vikten på tälten är 3-4 kg. Det går 

bra att fördela vikten genom att en person bär duken och den andre bär pinnar och bågar. 

 

Karta… Lämplig karta för den här vandringen är BD 10, Sareks Nationalpark. Gärna tryckt 2012 eller senare. 

 

Reskläder... Det finns möjlighet att lämna reskläder mm i Kebnats på väg mot Ritsem. Bussen gör ett stopp där 

och det går bra att lämna en bag eller väska till personalen på båten M/s Langas. De tar väskan till Saltoluokta 

Fjällstation där den förvaras tills ni kommer dit. Märk väskan med namn och ankomstdatum! För den här 

servicen tar stationen en mindre avgift.  

 

Utrustningslista... finns med i dokumentet, tänk på att packa lätt!  Under en Sarekvandring ska ryggsäcken inte 

behöva väga mer än 18-20 kg inkl. tält och proviant. De flesta tar med för mycket ombytes kläder. Apoteket har 

toalettartiklar i reseförpackning, välj de minsta och lättaste. Tänk på att till det du själv packat hemma kommer 

till ytterligare ca 6-8 kg i form av proviant, tält, bränsle mm. 

 

Vätska... Det är jätteviktigt att hålla en bra vätskebalans, annars blir man trött och seg, tag med en vattenflaska 

och en kåsa. Kristallklart rinnande vatten korsar ofta i vår färdväg men ibland vara långt mellan bäckarna 

(speciellt på högfjället).  

 

Till Ritsem… Reser du enklast med tåg till Gällivare, sedan buss. Från Saltoluokta reser du enklast med buss till 

Gällivare, sedan nattåget söderut. Andra resvägar är t.ex. med Inlandsbanan till/från Gällivare, flyg till/från 

Gällivare. Det går även att flyga till/från Luleå och sedan fortsätta med tåg eller buss.  

 

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 på www.resplus.se om du ska resa med både tåg och buss. 

 

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

4 veckor före turstart. 

 

 

God Tur! 

 

http://www.sj.se/
http://www.inlandsbanan.se/
http://www.sas.se/
http://www.resplus.se/


 

Utrustningslista för tältturer, 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. 

 

Detta är vad vi rekommenderar för en längre fjällvandring i Sarek. 

 
Bära:   Övrigt: 

ryggsäck, min 60 l. med avbärarbälte  kniv 

regnskydd eller impregnering  solglasögon 

vandringstav min 150 cm   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  

         rastplagg tjock tröja  skosnöre/sulor i reserv  

byxor slitstarka, ej jeans  liten visp* 

mössa och handskar  extra packremmar 

regnkläder och anorak/vindtät jacka   pocketbok/något att  

eller ett allvädersställ vattentätt   läsa 

vandringskängor eller   litet klädsträck 

vandringsstövlar med kraftig, profilerad sula  talk el potatismjöl 

         damasker om du har låga kängor  om du går i stövlar 

         gymnastikskor/sandaler eller andra lätta skor för vadning  

   
Bo och äta:   Personlig hygien: 

Tält (ingår i arrangemanget) 

sovsäck   liten handduk 

liggunderlag             tandkräm/tandborste 

tändstickor/tändare  liten tvål 

vattenflaska   solskyddskräm 

kåsa    toalettpapper 

matbestick               sjukvårdsutrustning 

tallrik   myggmedel 

campingkök (ingår i arrangemanget)   

bränsle (ingår i arrangemanget)    

skottesvamp för disk av matkärl 

 

* Vispen kan du använda för att röra ut lunchsopporna i hetvatten med.  


