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VANDRA MED BARN PÅ EGEN HAND 
 
En sommarupplevelse fylld med nya upptäckter och spännande äventyr väntar på er. 
Fjällvärlden sprakar i lingonrött, hjortrongult och blåbärsblått, nyfikna lämlar kikar fram 
under spången där ni går och världens renaste vatten går att dricka direkt ur bäcken. 
 
Vandra med barn är ett arrangemang för familjer som vill prova på fjällvandring på egen 
hand och ge barnen möjligheten att få uppleva fjällvärldens alla detaljer och intryck. 
Vägen och upplevelserna är målet! 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

Pris Från 3270 kr/vuxen, 1740 kr/barn 

Datum Bokningsbart mellan 5/7-5/9 2021 

För vem? Äventyrslystna familjer som vill prova på vandring mellan 

fjällstugor och fjällstation på egen hand. 

Erfarenhet Tidigare vana av sommarfjäll. 
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DETTA INGÅR I PRISET 

Logi 4 nätters ospecificerat boende i bädd i flerbäddsrum i 

fjällstuga (STF Akka, STF Vaisaluokta), 1 natt på STF 

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 båttransport med M/S Langas. Se båttider 

här. 

 

Bussbiljett ingår ej men kan köpas med kort direkt på 

bussen.  

Transport över sjön Akkajaure ingår ej.  

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, föreslagen vandringsrutt 

Dag 1:  

Ankomst till STF Ritsem med buss 93 från Gällivare. Busstidtabellen för sommaren kommer 

ut på www.ltnbd.se under vårvintern 2021. Nu skall ni ta er över sjön Akkajaure. Här väljer ni 

själva vilken transport som passar er bäst, båt eller helikopter. Er första stuga ligger längst 

bort i samevistet i Vaisaluokta.  

I STF-stugan i Vaisaluokta får ni träffa en stugvärd som ger er bäddar för natten. 

 
Dag 2: 
Passa på att kika in i kyrkkåtan i Vaisaluokta, en fridfull oas innanför torvväggarna, och gör 
små dagsturer i området. I stugan finns möjlighet att prova på att baka bröd på stekhäll över 
öppen eld eller kanske bara sträcka ut sig inne i stugan och läsa en bok.

 

Dag 3:

Idag väntar en vandring på 10 km. Se till att fylla magen med energirik frukost och packa era 

väskor med matsäck, snacks och nödvändigheter. Mellan STF Vaisaluokta och STF Akka 

finns en naturstig med roliga klurigheter och lärorik information att ta del av. Första kilometern 

kan ni välja att vandra längst strandkanten för att undvika alltför mycket stenar för de små 

fötterna (fråga stugvärden om råd). Stigen är markerad och delvis spångad. Ni går genom 

fjällskog, korsar små bäckar, längs spångar och efter att ha passerat Änonjalme kommer ni 

slutligen fram till STF Akka, en fjällstuga med magisk utsikt över Akkamassivet.  
Här finns en stugvärd som hjälper er att komma tillrätta och visar var ni kan sova och var 

mailto:saltoluokta@stfturist.se
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/battider/
http://www.ltnbd.se/
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vattnet hämtas. I Akka finns också bastu att hyra.
 
Dag 4: 
Stanna en extra dag vid Akkastugorna och utforska närområdet. Gå en dagstur över 
Vuotajätno och vidare in i Stora Sjöfallets nationalpark. Eller vandra en bit längs 
Padjelantaleden innan ni vänder åter till fjällstugan.  
 
Dag 5:  
Idag skall ni påbörja resan mot Saltoluokta fjällstation. Ni väljer själva vilken transport som 
passar er bäst över sjön Akkajaure. Väl i Ritsem tar ni buss 93 ner till Kebnats och sedan med 
båten M/S Langas över fjällsjön Langas. Saltoluokta fjällstation ligger i björkskogen ett par 
hundra meter från båtbryggan. Här finns det rinnande vatten och bastu, elektricitet och 
restaurang – vilken lyx! Ät gott. Sov gott. Och ta emot ert Vandra med barn-diplom.  

Var beredda att anpassa era planer efter rådande väderomständigheter. 

 

UTRUSTNING 

Utrustning vi rekommenderar • Reselakan eller lätt sovsäck, underlakan och 

örngott 

• Termos, kåsa och spork 

• Vattenflaska 

• Dagryggsäck (en större var till de vuxna och 

mindre till barnen) 

• Hygienartiklar 

• Toalettpapper, tändstickor, skräppåse 

• 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/kängor, 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.  
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Du behöver oftast färre ombyten än du tror. Barnvantar och 

–strumpor däremot tenderar att leva sitt eget liv (även) på 

fjället så där kan det vara bra att ha med något extra par! 

Trevligt 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. 
 
Hundar är inte välkomna under våra arrangemangsveckor, men varmt välkomna till 
fjällstationen om du vill göra en egen privat 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 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 med båt sommartid. Läs mer om hur du tar dig 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/butik-uthyrning/
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/butik-uthyrning/
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till oss här. 

 

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

 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

Vanliga frågor och svar hittar du här. Hittar du inte vad du sökte? Varmt välkommen att 

kontakta oss så ska vi guida dig vidare på bästa sätt! 

 

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

