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Vindelfjällen på egen hand 
 
Skidturen utgår från Ammarnäs eller Hemavan och tar dig längs Kungsledens 
sydligaste etapp genom Vindelfjällen. Vindelfjällens naturreservat är Sveriges 
största och du får uppleva allt från de högalpina områdena i Norra Storfjälls-
massivet till en av fjällvärldens största sjöar, Tärnasjön.  Du passerar vacker 
fjällbjörkskog och Kungsledens näst högsta punkt, 1080 möh, Västerbottens 
högsta topp Sytertoppen 1768 möh och Viterskalets våffelstuga. 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Pris 995 kr vuxen medlem 995 kr ungdom medlem 0 kr 

barn medlem 

Datum 28/2 – 3/5 

Erfarenhet Viss vana att skida med ryggsäck flera dagar i rad 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Boende fem nätter i STFs Fjällstugor Vindelfjällen. 

Logi  Under turen övernattar du i STF:s fjällstugor med 

självhushåll, stugvärd och en värmande brasa. Du 

köper maten i stugornas butiker eller har med eget i 

ryggsäcken. 

 



 
 

 2 (3) 

 

PROGRAM  

 

 

Ammarnäs-Aigert 8 km 

Leden startar vid en parkering nära byn. Dagsturen är kort men bitvis brant och går 
genom både skog och på kalfjäll. Höjdskillnaden på etappen är 410 möh – 750 möh. 
Observera att skoterleden och skidleden är separerade stora delar av sträckan. När 
du är uppe på kalfjället är det inte långt kvar till Aigertstugan och här finner du bastu, 
medium-butik och möjlighet att betala med kort. Stannar du en extra dag kan du 
bestiga Stour Aigert, 1101 möh.   

  
  

 

Aigert-Serve 19 km (två vindskydd på vägen) 
Tuffare tur på kalfjället med höjdskillnad 650 – 1080 möh! Turen går i sydvästlig 
riktning mellan Dårestjåkko och Lill-Aigert. Därefter västerut till Juovvatjåkka 
(vindskydd), här finner du Kungsledens näst högsta punkt 1080 möh. Härifrån tar du 
åt nordväst till Vuomatjåkka (vindskydd). Sedan bär det av ner genom fjällbjörkskogen 
till Servestugan. Här finns hjälptelefon, small-butik och endast möjlighet att betala 
med kontanter eller förskottsbetalning på STFs hemsida. Stannar du en extra dag kan 
du ta en tur upp gå Geunjavardo och svänga några svängar ner genom skogen på 
väg tillbaka till stugan. 
 

Serve-Tärnasjö 14 km 

Från Serve går turen västerut genom skogen upp på kalfjället, du passerar flera sjöar 
under de 7 km av leden som går över kalfjället. Skida vidare i medlut genom 
parkliknande björkskog mot Tärnasjöns östra strand till Tärnasjöstugan. 
Höjdskillnaden under etappen är 620 – 900 möh. Vid stugan finns bastu, hjälptelefon, 
large-butik och endast möjlighet att betala med kontanter eller förskottsbetalning på 
STFs hemsida. Stannar du en extra dag kan du pimpla röding och öring i Tärnasjön. 

 

Tärnasjö-Syterstugan 14 km 

Etappen startar i rakt sydlig riktning längs Tärnasjön på den stakade isleden, om du 
vill kan du ta sommarleden genom skogen längs östra stranden. De sista 4 km 
skidar du vidare sydväst upp genom björkskogen till trädgränsen där du finner 
Syterstugan. Höjdskillnaden under etappen är 600 – 740 möh. I Syterstugan finner 
du hjälptelefon, large-butik och möjlighet att betala med kort, kontanter och 
förskottsbetalning på STFs hemsida. Stannar du en extra dag kan du följa 
Svärfarbäcken upp i Vouppieskalet eller gå upp på Skijratjåkka, 1110 möh. 
      

Syterstugan-Viterskalet (ett vindskydd på vägen)12 km 

Hela etappen går på kalfjället och etappens höjdskillnad är 700 – 950 möh. Du börjar 
med att skida över Svärfarsbäcken i sydvästlig riktning upp för Sjul-Olsaxeln. Strax 
efter ledskiljet västerut finns ett vindskydd med hjälptelefon. Skida in i mäktiga 
Syterskalet, den djupa trågdalen mellan Sytertopparna, till Viterskalsstugan. 
Vinterleden går på norra sidan av dalgången. I Viterskalsstugan finner du 
hjälptelefon, våffelservering, medium-butik och möjlighet att betala med kort, 
kontanter och förskottsbetalning på STFs hemsida. Stannar du en extra dag och 
gillar toppbestigning kan du göra en tur till Västerbottens högsta topp, 1768 möh. 
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Viterskalet-Hemavan 11 km 

I sydvästlig riktning på Storkittelhobbens västsida skidar du ner till Hemavan. Turen är 
kort och går mestadels på kalfjäll men kantas av en och annan fjällbjörk på Norra 
Storfjällets sluttning. Leden går öster om västra Syterbäcken som rinner alldeles invid 
Viterskalet. Etappens höjdskillnad är 460 – 850 möh. Ungefär halvvägs vid en 
hängbro ansluter leden från Klippen. Vill du kan du ta Gondol-liften ner till Hemavan 
då blir turen 8 km.  
 

 

OM OMRÅDET 

 

I både Ammarnäs och Hemavan finns möjlighet att lägga till en natt med boende och 
mat på mysiga STF-anläggningar. 

Ammarnäs Värdshus, www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-ammarnas-
wardshus-hotell-och-vandrarhem/ 

Hemavan Fjällstation, www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-hemavan-
fjallstation/ 

Hemavan Fjällcenter, www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-hemavan-hotell/ 

 

 

 

 
 

HITTA HIT 

 

Till Ammarnäs: Tåg till Umeå och sedan buss 31 till Lycksele, byte till buss 36 till 

Sorsele och sedan byte till buss 341 till Ammarnäs. Restid från Umeå till Ammarnäs 

ca 5:30. 

Till Hemavan: Tåg till Umeå och sedan buss 31 till Hemavan. Restid från Umeå till 

Hemavan ca 5:45. Du kan även flyga från Arlanda till Hemavan med Direktflyg. 

 FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

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

 

Bokning: fjallbokning@stfturist.se 

 

Bokning, telefon: 010 190 23 60 (vardagar kl. 09–12) 
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