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TREPARKSMÖTET – PÅ EGEN HAND 
 

Under denna vecka kommer du att uppleva några av de vackraste delarna i världsarvet 

Laponias fjällvärld och röra dig både på östra och västra sidan om Sareks nationalpark. De fyra 

första dagarna vandrar du mellan stugor i Padjelantas nationalpark och avslutar med ett dygn 

på Saltoluokta fjällstation där du avnjuter en trerättersmiddag och badar bastu. 

 

Du rör dig på egen hand och i egen takt med hjälp av vår färdbeskrivning som medföljer i detta 

brev. 

 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

Pris 2960 kr (medlem i STF) 

Datum Bokningsbart mellan 28 juni – 18 september 2020 

Minimiålder Rekommenderat från 18 år 

Erfarenhet Grundläggande fjällvana och erfarenhet av att använda 

karta och kompass. 

Enkelrumstillägg I mån av plats kan du uppgradera till enkelrum på STF 

Saltoluokta. 

 

DETTA INGÅR I PRISET 
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Logi 4 nätter i bädd i delat rum i fjällstuga, 1 natt i bädd i delat 

rum på Saltoluokta fjällstation. 

Måltider Middag, frukost och lunch på Saltoluokta fjällstation. 

 

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 lokala båttransporter med M/S Storlule och 

M/S Langas. Se båttider här. 

 

Bussbiljett ingår ej men kan köpas med kort direkt på 

bussen. 

Ledare/Guide Arrangemanget innehåller ingen guide. 

Övrigt Avbokning kan ske fram till 30 dygn innan ankomst. 

Därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

Färdbeskrivning 

 

Dag 1:  

Nattåget söderifrån kommer in till Gällivare på morgonen och passar buss 93 som går från 

järnvägsstationen till Ritsem. Fjällutsikten är fantastisk på vägen västerut mot Ritsem och man 

ser ofta ren och älg i skogskanten.  

 
Om du valt att hyra utrustning till din tur kommer denna levereras ombord på bussen på 
hållplatsen Kebnats. Vi detta tillfälle kan du också lämna över en väska med det du inte 
behöver under turen, som du vill ha när du sedan kommer till Saltoluokta. Märk upp väskan 
innan med ditt namn, telefonnummer och väntad ankomstdag. 

 

Om ni tar sena bussen från Gällivare sover ni förmodligen i Ritsem istället för i Akkastugan. 

Ring och kolla så det finns plats på telefon 0973-42030. Då kan ni packa om i lugn och ro i 

Ritsem och lämna era privata väskor till receptionspersonalen på kvällen. De kan hjälpa er att 

skicka väskorna till Saltoluokta. 

  

Tag MS Storlule passagerarbåt över sjön Ahkkajaure till Änonjalme. Där du går av båten finns 

Kristinas café. Här kan du oftast köpa samiska specialiteter t.ex. röding/öring som Kristina 

själv fångat, rökt eller gravad, serverad på Gahkku (glödkaka), ett speciellt samiskt bröd. Här 

säljs även, kaffe och läsk. Kristina tar endast kontanter. 

Gå 2 km markerad led till din första anhalt, STF Akkastugan. Sök upp stugvärden som 

installerar dig. Vill du pröva fiskelyckan hyr stugvärden ut fiskespö och du kan även lösa 

endags fiskekort. Här finns bra fiske samt storslagna vyer över Akkamassivet.  

Akka, vars högsta topp är 2015 meter, betyder klok gumma på samiska. Fråga stugvärden om 

speciella utflyktsmål eller bara ta det lugnt och njut av utsikten runt stugan.  

 

mailto:saltoluokta@stfturist.se
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/battider/
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Dag 2: 

Idag går turen från Akkastugan till Kisurisstugan, 14 km lättgången vandringsled. Du kommer 

att gå in i Stora Sjöfallets nationalpark genom att passera den livliga älven Vuojatävmo, som 

färgas grön av glaciärens vatten. Sedan går turen genom skir fjällbjörkskog och över vackra 

myrar med utsikt över det imponerande Akkamassivet och Sareks snöklädda toppar.  

Några kilometer innan du når Kisurisstugan kommer du till en punkt där tre nationalparker 

möts, den är inte så tydligt markerad så håll utkik! Här finns massor av spår efter istiden. 

Spendera natten i den mysiga Kisurisstugan som ligger i Padjelanta nationalpark och drivs av 

Samernas ekonomiska förening. Leta upp stugvärden och uppvisa din voucher. BLT stugorna 

på Padjelanta leden fungerar i stort sett som STFs stugor men fråga stugvärden om du är 

osäker på någonting. 

 

Dag 3: 

Idag vandrar du genom Padjelantas böljande marker. Dagens etapp är 18 km lång och du ska 

gå till STF Kutjaurestugan. Till en början följer leden en ås genom en fjällbjörkskog. Efter 

några kilometer kommer du ut på Padjelantas frodiga gräsmarker. Vänd dig om och titta på 

den fantastiska utsikten över fjällen! 

 

Du ska följa leden västerut utefter sjön, leden går upp och ner för små åsar tills du når de stora 

broarna. Här är ett bra ställe att rasta på. När du gått över den första bron ska du hålla till 

höger så att du kommer till ytterligare två broar (se kartan) för att till sist nå STF 

Kutjaurestugan. Nära stugan finns en jokk med vattenfall och grottor. Om du kommer i augusti 

hittar du kanske hjortron här.  

 

Dag 4: 

Idag följer du dalen ner mot Vaisaluoktastugan. Distansen är ca 18 km. STF 

Vaisaluoktastugan ligger i ett sameviste och har du tur så kanske du kan få köpa lite rökt 

röding eller renkorv av någon i byn. 

 

Dag 5:  

Båten M/S Storlule går från Vaisaluokta på morgonen (stäm av med stugvärden för aktuell 

tidtabell) och tajmar med bussen mot Saltoluokta. Väl i Kebnats tar du båten M/S Langas till 

Saltoluokta fjällstation. Här väntar en skön säng, varm bastu i servicehuset Nåiden och såklart 

den berömda 3-rättersmiddagen i vår 100 år gamla matsal.  

 

Dag 6:  

Efter att ha avnjutit en härlig frukostbuffé har du morgonen fri att bara vistas runt stationen 

eller gå på en liten dagstur. Du kan göra ett lunchpaket vid frukosten eller välja att äta lagad 

lunch på stationen.  

 

Kom ihåg att justera dina planer efter aktuella väderförhållanden på fjället. Sök information 

aktivt och tala med människor i området. 

 

UTRUSTNING 

Utrustning som ingår Ingen utrustning ingår i arrangemanget. 

Utrustning vi rekommenderar • Reselakan eller lätt sovsäck 

• Termos, kåsa och spork 

• Vattenflaska 

• Vandringsryggsäck 

• Hygienartiklar (inkl resehandduk och liten tvål) 

• Toalettpapper, tändstickor, skräppåse 
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• Skavsårsplåster 

• Första hjälpen 

• Karta (t.ex. Calazos Sarek & Padjelanta) och 

kompass 

• Liggunderlag att sitta på 

• Myggmedel och mygghatt 

• Solstift 

• Mat och snacks för stugvistelsen 

• Keps/solhatt 

• Solglasögon 

• Gummistövlar/vandringskängor/trailskor, gärna 

med uttagbara sulor som är lätta att torka 

• Tunna ullsockor + tjockare ullsockor, flera ombyten 

• Underställ i ull eller syntet 

• Fingervantar, mössa, buff 

• Mellanlager i ull eller fleece 

• Skalplagg/regnkläder att ha ytterst 

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.  
 

Du behöver oftast färre ombyten än du tror.  

Packa lätt är rätt! 

Bra att ha • Innetofflor/sandaler 

• Shorts och t-shirt om det verkar bli varmt 

• Kikare 

• Kamera 

• Vandringsstavar 

• Bok 

Butik och uthyrning på 

Saltoluokta fjällstation 

I vår butik och uthyrning kan du komplettera inför fjällturen. 

Vi hyr bland annat ut utrustning för både sommar- och 

vinterturer. Läs mer om vårt sortiment i butik och 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. 
 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/butik-uthyrning/
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/butik-uthyrning/
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Under våra arrangemangsveckor tillåter vi inte att hundar är med. Men de är varmt välkomna 
till fjällstationen om du vill göra en egen tur hit. Vi har hundrum i Gamla stationen och i 
Förarstugan. Har du med dig hund behöver du känna till de lokala bestämmelserna kring var 
du får vistas med den. Hunden måste hela tiden vara kopplad eftersom vi befinner oss i 
renbetesland. Mellan 1:a januari och 30:e 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. Läs mer om hur du tar dig till 

oss här. 

 

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

  

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

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

 

Bokning mejl: bokningen@stfturist.se 

 

Bokning telefon: 010-190 23 60 

 

Kontakt STF Saltoluokta fjällstation:  

saltoluokta@stfturist.se 

010 – 190 23 50  

 

 
 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/hitta-hit/
https://www.svenskaturistforeningen.se/for-medlemmar/dina-medlemsformaner/medlemserbjudande-pa-resor-med-sj/
mailto:saltoluokta@stfturist.se

