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Abisko – Vandring till Trollsjön 
 
En uppiggande vandring som du sent ska glömma. I Kärkevagge har stora krafter 
verkat och skapat höga klippväggar, blockhav och deltaområden. Det här är ett 
sagolandskap där karg fjällterräng samsas med blomstrande ängar - ett paradis 
för vandrare. 
 
Vandringen går genom en vacker fjällbjörkskog och fortsätter sedan upp över tydliga 
urbergshällar som påminner om forna tider. Därefter tar vi oss vidare upp till Kärkevagges 
majestätiska dalgång. Stigen slingrar sig ovan den blockterräng som bildats av den senaste 
istiden. Väl framme vid Rissájávri (mer känd som Trollsjön) förundras vi av sjön som glimmar 
som en eld i solen. Lunchen smakar extra gott efter den sista stigningen. Koppla av en stund, 
ta ett bad eller strosa runt och njut av atmosfären innan turen återvänder längs den 
förtrollande sjöns utlopp. 
 
Vandringen till Trollsjön är 6 km lång, och har en stigning på 400 höjdmeter, totalt blir alltså 
turen 12 km lång med +-400 höjdmeter. Stigen är ofta blöt, och därför rekommenderar vi att 
man går i vandringskängor. 
 



 
 

 2 (2) 
 

Information om arrangemanget 
Mötesplats STF Abisko Turiststation kl. 09:30 
Avslutning  STF Abisko Turiststation kl. 17:00 
Minimiålder 12 år 
Erfarenhet Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta i denna 

aktivitet. 
Gruppstorlek Min 1 / max 8 
Detta ingår i priset 
Transport Transport med minibuss till och från Låktatjåkko 

hållplats, där vandringen startar. Körningen är ungefär 30 
km på varje håll. 

Ledare/Guide Turen leds av en guide certifierad enligt Fjälledarnormen. 
Övrigt Programmet kan ändras på grund av rådande  

väder-/snöförhållanden eller annan oförutsägbar 
händelse.  
 
Avbokning kan ske fram till 14 dygn innan ankomst, 
därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp. 

 
Hitta hit 
Till och från Abisko reser du enklast med tåg. Abisko Turiststation har egen 
järnvägsstation!  
 
Alternativt kan du ta flyg till Kiruna, sedan buss eller tåg vidare till Abisko Turiststation. 
 
För mer information om resa till Abisko, besök: 
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-abisko-turiststation/hitta-hit/   

 
Frågor och funderingar? 
Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss. 
 
Bokningen: 
E-post: bokningen@stfturist.se  
Telefon: 010 190 23 60  
 
STF Abisko Turiststation: 
E-post: abisko@stfturist.se 
Telefon: 010 190 2400  

 


