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1 ABISKO FJÄLLSTUGOR 



 Abiskojaure 

 

Abiskojaure är den första stugan längs Kungsleden norrifrån och ligger fint vid sjön i 
fjällbjörkskogen i Abisko nationalpark.  Från Abisko är det ca 14 km ganska lätt 
vandring/skidåkning. Man får köra skoter till stugan vintertid. Många startar sin 
vandring längs Kungsleden här, andra väljer att stanna en natt för att sedan gå tillbaka 
till Abisko turiststation. Många utländska gäster besöker stugan både vinter och 
sommar. Sträckan Abisko ner till Kebnekaise är den mest populära delen av Kungsleden 
och tre av de fem stugorna man då passerar är de tre största av STFs fjällstugor. 
 

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan        
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 1800  Gäster/natt  20-50 

 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många dagbesök, logigäster  

 Schemalagd arbetstid/samarbeta med andra 
stugvärdar 

Startpunkt för gäster, mycket info 
 

Svårt att ha familj på besök/medföljande 

En del skotergrupper 

 Tycka om att instruera och introducera nya gäster 
och utländska gäster 

Många utländska gäster 

 Butiksförråd en bit ifrån butiken, en hel del flytt 
av varor 

Grupper, Skolgrupper 
 

Mycket snöskottning 

Tillgång till telefon och Wifi. 

Epostkontakt med stugsamordnare  

 
 Bastu och butik bör ha generösa öppettider 

Många hundspannsgrupper 
 

Vara tillgänglig på stugplatsen  

Vatten i slang eller pump sommartid 
 

Hantera långved  

Du behöver tillbringa mycket tid på stugan 
 

Trivas med mycket folk nära inpå 

 
 

God fysik; snöskottning, vattenhämtning 

 



GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

   

   

   

  

  

 

     

 

 

 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 2-3    

Antal stugvärdsboenden:     

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2  2  1   

Boende i egen stuga      

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster       

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja Ja Ja  
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja Nej Nej  
Stugvärd har radio  Ja Nej Nej  
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja Ja Nej  
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Ja Nej  Ja  
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Ja Nej Nej  

Stugvärd har tillgång till gasolugn Ja Nej Nej  

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Alesjaure 

 

Alesjaure är STFs största fjällstuga med 86 bäddar. Stugan ligger på en höjd med 
storslagen utsikt i dalen och vid stranden av Alesjaure. Själva fjällstugan är stor och 
ganska utspridd med 3 gäststugor och förråd en bit ifrån stugvärdsstugan. Från 
Abiskojaure är det ca 21 km vandring och till nästa stuga, Tjäktja ca 13 km. Alesjaure 
blir lite av en knutpunkt då du från stugan kan följa leden norrut till Abiskojaure, 
söderut mot Tjäktja eller vika av från Kungsleden till Unna Allakas eller Vistas. 

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan          

 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 1600  Gäster/natt  20-70 

 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många dagbesök, logigäster  

 Schemalagd arbetstid/samarbeta med andra 
stugvärdar 

Mycket information till gäster 
 

Svårt att ha familj på besök/medföljande 

 
 Tycka om att instruera och introducera nya gäster 

och utländska gäster 

Många utländska gäster 
 

Du behöver tillbringa mycket tid på stugan 

Grupper, Skolgrupper 
 

God fysik; snöskottning, vattenhämtning 

Tillgång till telefon och Wifi. 

Epostkontakt med stugsamordnare  

 
 Bastu och butik bör ha generösa öppettider 

Mycket hundspann 
 

Vara tillgänglig på stugplatsen  

Långt och tungt att hämta vatten 
 

Trivas med mycket folk nära inpå 

 
 

 

servering 
 

 

Stort stugvärdsboende 
 

 

 
 



GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

   

   

   

  

  

 

     

  

 

 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 2-3    

Antal stugvärdsboenden: 4    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2 4   4 4  

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster       

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja Ja Ja  
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja Ja ja  
Stugvärd har radio  Ja Ja Ja  
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja Ja Ja Ja 

Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Nej Ja Ja  
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Ja Ja Nej  

Stugvärd har tillgång till gasolugn Ja Nej Nej  

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Kaitumjaure 

 

Kaitumjaurestugan ligger högt och fint med utsikt över sjön österut.  På kanten till 
kalfjället med fjällbjörkskog i dalen. Stugan ligger längs Kungsleden efter Singi, där de 
flesta skidåkarna viker av mot Kebnekaise och Nikkaluokta. Därför är sträckan 
Kaitumjaure ner mot Vakkotavare mycket lugnare än den nordligaste delen.  

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan       

 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 350  Gäster/natt  10-20 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många dagbesök, logigäster  
 

Mycket snöskottning 

En del skotergrupper 
 

Bastu och butik bör ha generösa öppettider 

Många utländska gäster 
 

Vara tillgänglig på stugplatsen  

Grupper, Skolgrupper 
 

Hantera långved  

Tillgång till telefon och Wifi. 

Epostkontakt med stugsamordnare  
 

Självgående stugvärd 

Många hundspann 

 
 Beredd att vara långt ute på fjället 

Stort stugvärdsboende 
 

Trivas med mycket folk nära inpå 

En del tomma nätter  God fysik; snöskottning, vattenhämtning 

 
 

Du behöver tillbringa mycket tid på stugan 

 

 



GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

   

   

   

  

  

 

     

 

 

 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1-2    

Antal stugvärdsboenden: 2    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2  2     

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum       

Dela rum med gäster       

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja Nej   
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja Nej   
Stugvärd har radio  Ja Nej   
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja Nej   
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Nej Ja   
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Ja Nej   

Stugvärd har tillgång till gasolugn Ja Nej   

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Kårsavagge 

Stugan ligger 14 km från Abisko turiststation uppe på en liten höjd vid en sjö och helt på 
kalfjället. Vandringen in löper längs en mycket vacker dalgång. Längst in i dalen kan 
man göra en fin tur upp mot en glaciär. Fiske är möjligt i sjöar i dalen. 

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan       

 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 150  Gäster/natt  1-10 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Lugna dagar vid stugan 
 

Hantera långved  

Många utländska gäster 
 

Självgående stugvärd 

Grupper, Skolgrupper 
 

Beredd att vara långt ute på fjället 

En del ensamnätter som stugvärd 
 

 

 
 

 

 

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

   

   

   

   

   

  

  

  

 

 



 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 4      

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum       

Dela rum med gäster       

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja    
Stugvärd har radio  Ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Nej    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn Nej    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Nallo 

Stugan ligger i en bred dal med magnifika bergssluttningar runtomkring. Vackert, 
högalpint och ensamt på kalfjället. Du behöver vara självgående som stugvärd, endast 
enstaka besök av fastighetsskötare och sporadisk kommunikation med 
stugsamordnare. En del skidåkare, både privatgäster och guidade grupper som gör 
toppturer i området och stannar flera dagar 

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan       

 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 400  Gäster/natt  5-20 

 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många utländska gäster 
 

Vara tillgänglig på stugplatsen  

En del ensamnätter som stugvärd 
 

Hantera långved  

Litet stugvärdsboende 
 

Självgående stugvärd 

Perioder med hårt väder 
 

Beredd att vara långt ute på fjället 

 
 

Mycket snöskottning 

Sämre kommunikationsmöjligheter 

 
 God fysik; snöskottning, vattenhämtning 

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

   

   

    

  

  

 

     

 

 

 



 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga       

Boende i stuga med eget rum       

Dela rum med gäster       

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning ja    
Stugvärd har radio  ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning nej    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn nej    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Pältsa 

 

STFs nordligaste stuga längs Nordkalottleden strax söder om Treriksröset. Vintertid tar 
du dig till Karesuando där vår fastighetsskötare för stugan skjutsar dig med bil till 
Keinovuopio för att sedan åka ut med skoter till stugan. Något av ett äventyr att ta sig 
dit, men platsen är värt den långa resan, stugan är vackert belägen på kalfjället med 
ståtliga fjäll i bakgrunden.  Avståndet gör också att du får vara väldigt självgående som 
stugvärd. Enstaka besök av fastighetsskötare och sporadisk kommunikation med 
stugsamordnare. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan      
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 300  Gäster/natt  1-10 

 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

En del skotergrupper/skotergäster 
 

Mycket snöskottning 

Många utländska gäster 
 

Hantera långved  

Grupper, Skolgrupper 
 

Självgående stugvärd 

En del ensamnätter som stugvärd 
 

Beredd att vara långt ute på fjället 

Stort stugvärdsboende 
 

God fysik; snöskottning, vattenhämtning 

Perioder med hårt väder 

 
  

Sämre kommunikationsmöjligheter 
 

 

 
 
 



GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

   

     

  



(ibland)  



(ibland)

     

 

 

 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 4       

Boende i egen stuga       

Boende i stuga med eget rum        

Dela rum med gäster        

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja    
Stugvärd har radio  Ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning ja    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn nej    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Singi 

Singistugan ligger en dagstur bort från Kebnekaise längs Kungsleden. En fjällstuga som 
ligger helt på kalfjället, öppet och med fin utsikt åt alla håll. Möjligheter till fina 
skidturer i närområdet. 

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 1200  Gäster/natt  10-30 

 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många dagbesök, logigäster  

 Schemalagd arbetstid/samarbeta med andra 
stugvärdar 

Många utländska gäster 

 God fysik; snöskottning, vattenhämtning. Långt 
till vattenhålet vintertid! 

Grupper, Skolgrupper 

 Tycka om att instruera och introducera nya gäster 
och utländska gäster 

Tillgång till telefon och Wifi. 

Epostkontakt med stugsamordnare  
 

Vara tillgänglig på stugplatsen  

Många hundspann 
 

Hantera långved  

En del skotergäster 

 
 Självgående stugvärd 

Långt och tungt att hämta vatten 
 

Trivas med mycket folk 

Stort stugvärdsboende 
 

Du behöver tillbringa mycket tid på stugan 

 
 



GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

   

   

   

  

  

 

     

 

 

 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1-2    

Antal stugvärdsboenden: 2    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2 1      

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster       

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja Ja   
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja nej   
Stugvärd har radio  Ja nej   
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja Ja   
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning ja JA   
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp ja NEJ   

Stugvärd har tillgång till gasolugn JA NEJ   

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Sälka  

Sälkastugorna är en stor fjällstuga längs norra Kungsleden som knyter ihop leder från 
flera olika håll. Härifrån kan du gå norrut mot Tjäktja, till Singi i söder, eller vika av mot 
Nallo eller Hukejaure. I Sälka väljer ofta gäster att ta en extra dag för utflykter i 
området. Vackert belägen på en kulle på kalfjället mitt i dalen. 

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 1300  Gäster/natt  10-40 

 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många dagbesök, logigäster  

 Schemalagd arbetstid/samarbeta med andra 
stugvärdar 

 
 

Svårt att ha familj på besök/medföljande 

 
 Tycka om att instruera och introducera nya gäster 

och utländska gäster 

Många utländska gäster 

 Butiksförråd delvis en bit ifrån butiken, en hel del 
flytt av varor 

Grupper, Skolgrupper 
 

Bastu och butik bör ha generösa öppettider 

Tillgång till telefon och Wifi. 

Epostkontakt med stugsamordnare  

 
 Vara tillgänglig på stugplatsen  

Många hundspann 

 Hantera långved, ingen färdighuggen ved i 

bastun 

 
 

Självgående stugvärd 

 
 

Beredd att vara långt ute på fjället 

 
 Trivas med mycket folk nära inpå 

 
 

God fysik; snöskottning, vattenhämtning 

 
 

Du behöver tillbringa mycket tid på stugan 

 
 



GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

   

   

   

  

  

 

     

 

 

 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1-3    

Antal stugvärdsboenden: 3    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2  1 1    

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster       

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  ja ja   
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning ja Ja   
Stugvärd har radio  ja Ja   
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning ja Ja Ja  
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning  Ja   
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp ja Nej   

Stugvärd har tillgång till gasolugn ja Nej   

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Tarfala 

 

Tarfalastugan har ett kargt läge i en vacker dalgång ca 8 km från Kebnekaise fjällstation. 
Många fascineras av läget vid den blågröna sjön, glaciärernas is och vindhastigheterna 
som uppmätts här. STFs mest högalpina fjällstuga med utsikt mot Kebnekaisemassivet. 
Stugan har el indraget. Många skidåkare, både privatgäster och guidade grupper som 
stannar flera dagar för toppturer i området  

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 400  Gäster/natt  5-20 

 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många dagbesök 
 

Mycket snöskottning 

En del utländska gäster 
 

Vara tillgänglig på stugplatsen  

Grupper, kurser, klättring/topptur 
 

Hantera långved  

En del ensamnätter som stugvärd 
 

Självgående stugvärd 

Perioder med hårt väder 
 

Beredd att vara långt ute på fjället 

 
 

God fysik; snöskottning, vattenhämtning 

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

   

    

    

  

  

 

   

 

 

 



 
    



STUGVÄRD/BOENDE Antal 

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum       

Dela rum med gäster       

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja, samt el    
Stugvärd har radio  Ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning El-element    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning nej    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp kylskåp    

Stugvärd har tillgång till gasolugn Ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Tjäktja 

Tjäktja ligger mitt på norra Kungsleden mellan Abisko och Kebnekaise uppe i 
Tjäktjapasset vilken är norra Kungsledens högsta punkt. Stugan är mindre än 
kringliggande stugor med sina 33 bäddar så många vandrare och skidåkare väljer att 
passera förbi stugan. Högalpint på  kalfjället med bra utsikt norrut mot Alesjaure. 

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan      
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 650  Gäster/natt  10-30 

 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många dagbesök, logigäster  
 

Svårt att ha familj på besök/medföljande 

Många utländska gäster 

 Tycka om att instruera och introducera nya gäster 
och utländska gäster 

Grupper, Skolgrupper 
 

Mycket snöskottning 

Tillgång till telefon och Wifi. 

Epostkontakt med stugsamordnare  
 

Vara tillgänglig på stugplatsen  

Långt eller tungt att hämta vatten 
 

Hantera långved  

Perioder med hårt väder 
 
 Självgående stugvärd 

 
 Beredd att vara långt ute på fjället 

 
 

God fysik; snöskottning, vattenhämtning 

 
 

Trivas med mycket folk 

 
 

Du behöver tillbringa mycket tid på stugan 

 
 



GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

   

   

    

  

  

 

   

 

 

 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1-2    

Antal stugvärdsboenden: 2    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2  2     

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  ja ja   
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning ja ja   
Stugvärd har radio  ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning ja ja   
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning nej ja   
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp nej ja   

Stugvärd har tillgång till gasolugn ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Unna Allakas 

 

Unna Allakas ligger en dagstur bort från Alesjaure eller Abiskojaure nära norska 
gränsen. Fint läge vid en sjö och helt på kalfjället. Stugan med fina möjligheter för 
skidturer i närområdet. 

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan       

 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 550  Gäster/natt  5-20 

 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

En del skotergrupper 
 

Mycket snöskottning 

Många utländska gäster 
 

Vara tillgänglig på stugplatsen  

Grupper, Skolgrupper 
 

Hantera långved  

En del ensamnätter som stugvärd 
 

Självgående stugvärd 

 
 

Beredd att vara långt ute på fjället 

Litet stugvärdsboende 

 
 God fysik; snöskottning, vattenhämtning 

Perioder med hårt väder 
 

Du behöver tillbringa mycket tid på stugan 

Sämre kommunikationsmöjligheter 
 

 

Endast få besök av fastighetsskötare 
vintertid 

 
 

 
 



GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

   

   

   

   

   

 

   

 

 

 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum       

Dela rum med gäster       

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja    
Stugvärd har radio  Nej    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Vistas  

 

En lång dagstur från Nikkaluokta ligger Vistas, en liten pärla för de som viker av från 
Kungsleden. Stugan har ett vackert läge vid jokken med utsikt in mot dalen som leder 
upp mot Nallo-stugan. Ligger i fjällbjörkskog alldeles på kanten till kalfjället.  

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan       

 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 500  Gäster/natt  5-20 

 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

En del skotergrupper, skotertaxi från 

Nikkaluokta vintertid 

 

Sköta bastu  

Många utländska gäster 
 

Vara tillgänglig på stugplatsen  

Många hundspann 
 

Hantera långved  

Sämre kommunikationsmöjligheter 
 

Självgående stugvärd 
Endast få besök av fastighetsskötare 

vintertid 
 

Beredd att vara långt ute på fjället 

 
 
 Trivas med mycket folk nära inpå 

 
 God fysik; snöskottning, vattenhämtning 

 
 

Du behöver tillbringa mycket tid på stugan 

 

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

   

   

   

  

  

 

   

 

 

 



 
 

 
    



STUGVÄRD/BOENDE Antal 

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum       

Dela rum med gäster       

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund      
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja    
Stugvärd har radio  Ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Nej    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn nej    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



2 LAPONIA FJÄLLSTUGOR 

http://www.svenskaturistforeningen.se/PageFiles/13559/Karta%20laponi1.jpg


 Akka 

 

Akkastugan är startpunkten för fjällresor till våra största nationalparker; Stora Sjöfallet, 
Sarek, Padjelanta i Världsarvet Laponia. Akkastugan ligger drygt 10 km från Ritsem som 
är närmaste busshållplats. Vintertid går markerad vinterled över sjön Akkajaure. 
Fjällstugan har två Abrahamssonstugor och stugvärden bor i ett av 10-bäddsrummen. 
Fantastisk utsikt över berget Akka. Stugan ligger i fjällbjörkskog på kanten till kalfjäll. 
Många gäster stannar 3-5 nätter för alpina skidbestigningar i omgivningarna  

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 450  Gäster/natt  7 

 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många utländska besökare 
 

Gilla att prata engelska 

En del snöskottning 
 

Bra med erfarenhet/intresse av tältturer 

Stort stugvärdsboende 
 

Kapa meterved 

Bra kontakt med ortsbefolkningen 
 

Vara en god värd 

Få tomma nätter 2022 
 

 

   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

   

     

   


 

 

   

 

 

 



 
 

 
    



STUGVÄRD/BOENDE Antal 

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 10       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning ja    
Stugvärd har radio  Ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Nej    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn Nej    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Aktse 

 

Aktse Fjällstuga ligger längs Kungsleden på sträckan Saltoluokta - Kvikkjokk. Fjällstugan 
är en knutpunkt i fjällområdet och besöks av både Kungsledengäster, tvådagarsgäster 
via cykelleden och Sarekbesökare. Fjällstugan ligger vackert vid Rapadalens mynning, på 
Aktses fjällhemman strax nedanför trädgränsen. Familjen Läntha har en stuga här och 
Naturskyddsföreningens stuga ligger på ängen nedanför. Vinterfiske är tillåtet. Den nya 
stugvärdsstugan är rymlig och innehåller stugvärdskök, sovrum med våningssäng samt 
butik med förråd. Tältservicen är inte öppen vintertid. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan          
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 450  Gäster/natt  8 

 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många gästmöten 
 

Att du är tillgänglig för gäster på dagarna 

Trevliga grannar 
 

Hjälpsam problemlösare 

Gäster som stannar mer än en natt 
 

Gillar butiksförsäljning 

Laponias största Fjällstuga 
 

Kapa meterved 

Färsk fisk från sjön 
 

Vara en god värd 

Bra standard på fjällstugan  Hålla fint i bastun 

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     

  

 

    

 

 

 





 
 

 
    



STUGVÄRD/BOENDE Antal 

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Nej    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning JA    
Stugvärd har radio  Ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Hukejaure 

En av våra mindre fjällstugor i de västra delarna av fjällen mellan Ritsem och 
Kebnekaisefjällen. Hukejaurestugan ligger längs med Nordkalottleden och en del 
långtursskidåkare passerar här. Avstånd till närmaste bilväg, i Ritsem, är 40 km. Vackert 
kalfjällsområde vid gränsen till Norge. I april kan man tänka sig många skotergäster. Bra 
fiske i småsjöarna runt om. 

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan         
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 450  Gäster/natt   
 
 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Perioder med hårt väder 
 

Självgående stugvärd 

En del tomma nätter 
 

Beredd att vara långt ut på fjället 

Sämre kommunikationsmöjligheter 
 

Trivas med mycket folk nära inpå 

Många skoterburna gäster 
 

God fysik; snöskottning, vattenhämtning 

Ett mindre stugvärdsboende 
 

Kapa meterved 

Boende nära gästerna  
Vara en god värd 

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     

  

  

 

   

 

 

 



     



STUGVÄRD/BOENDE Antal 

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum        

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  JA    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning NEJ    
Stugvärd har radio  NEJ    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning NEJ    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp NEJ    

Stugvärd har tillgång till gasolugn NEJ    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Kutjaure  

 

Vackert belägen Abrahamsonsstuga -  med 20 bäddar-  högt belägen på västra sidan av 
fjällsjön Kutjaure. Vidsträckt fjällområde med utsikt mot våra stora nationalparker. 
Ligger ca 3 mil från Ritsem och nås längs markerad vinterled via Akkastugan. Vintertid 
finns ingen markerad led vidare in i Padjelanta och inte heller norrut  mot Vaisaluokta.  

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 100  Gäster/natt  2 

 
 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Längre perioder ensam i stugan 
 

Självgående stugvärd 

Besvärlig vattenhämtning 
 

God fysik; vattenhämtning 

Fina dagstursmöjligheter 
 

Klarar av att vara ensam 

Boende i gästbyggnad 
 

Kapa meterved 

 
 

Vara en god värd 

   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     

  

  

 

   

 

 

 



STUGVÄRD/BOENDE 
 
    



Antal 

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     
Det ordinarie stugvärdsboendet kommer att 
byggas om under vinter 2022. Därför kan det bli 
aktuellt med ett tillfälligt stugvärdsboende i 
säkerhetsrummet.  Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum        

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  JA    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning JA    
Stugvärd har radio  JA    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning NEJ    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp NEJ    

Stugvärd har tillgång till gasolugn NEJ    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Njunjes  

I Njunjes finns vår Abrahamssonstuga med 20 bäddar på norra sidan av Tarraälven. 
Fjällstugan är den första stugan i Tarradalen på väg från Kvikkjokk. Stugan ligger vid 
trädgränsen högre upp än de andra stugorna i Tarradalen. Padjelantaleden som 
passerar här, har ett mindre antal skidåkare per säsong och på vinterleden som är 
belägen på andra sidan älven passerar skoteråkare och fiskare på väg västerut. Njunjes 
är en fin och lugn plats med bra möjligheter till dagsturer på den södra sidan av 
Tarradalen. Stugan ligger vid trädgränsen i blandad gran- och fjällbjörkskog, här kan 
man välja att ta dagsturer i skog eller på fjäll.  
 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan        

 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 100  Gäster/natt  3 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

En del gästtomma nätter 
 

Självgående stugvärd 

Relativt lugnt stugvärdsuppdrag 
 

Trivas med lugna perioder 

Bra möjligheter till egna turer 
 

Kapa meterved 

En stuga lätt åtkomlig nära civilisationen 
 

Vara en god värd 

Lättskött fjällstuga 
 

 

   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     

   


 

 

   

   

 

 



 
 

 
    



STUGVÄRD/BOENDE Antal 

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum        

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  JA    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning JA    
Stugvärd har radio  JA    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning NEJ    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp NEJ    

Stugvärd har tillgång till gasolugn NEJ    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Pieskehaure 

 

Pieskehaure är en av våra mest avlägsna fjällstugor. Pieskehaure ligger 60 km väster om 
Kvikkjokk (Längs Nordkalottleden) strax innan Sulitelma och norska gränsen. Sulitelma 
är känd för den stora glaciären och området besöks under vintersäsongen av 
skoteråkare och området är populärt hos pimpelfiskare. Ledförbindelse finns till Norge 
och Ny-Sulitelma. Mycket snösäkert område på kalfjället. Under mars månad brukar det 
ibland snöa och storma  - att hålla vattenhålet öppet kan vara en utmaning! April 
brukar bjuda på fint väder och på helger och lov söker sig skoterburna fiskare dit, ofta 
hela familjer/grupper.  

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan          

 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 500  Gäster/natt  10 

 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Mycket folk under helger och sent på våren 
 

Självgående 

Gott om färsk fisk 
 

Trivas med mycket folk 

Mycket snö och ibland hårt väder 
 

Du behöver finnas på plats i stugan 

Bra stämning och vackra fjäll 
 

Kapa meterved 

Hjälp med ved och vatten (skoteråkare) 
 

Vara en god värd 

Fint stugvärdsboende  Gilla att skotta 

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     

  

  

 

   

 

 

 





STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar:  1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  JA    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning JA    
Stugvärd har radio  nej    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp NEJ    

Stugvärd har tillgång till gasolugn JA    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Pårte 

 

Mysig fjällstuga längs Kungsleden på sträckan Salto-Kvikkjokk. Pårtestugan är belägen 
vid en sjö och omgiven av vacker gammelskog väster om Kablamassivet. Det är 16 km 
vinterled mellan Kvikkjokk – Pårtestugan och 27 km till Aktse.  Fint vinterfiske på sjön 
innebär stora möjligheter till färsk fisk dagligen och lavskrikan blir din kompis på 
skogsturen. 

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan         
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 200  Gäster/natt  5 

 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Ett stugvärdsuppdrag i lägre tempo 
 

Trivas med lugna perioder 

Lättskött fjällstuga 
 

Kapa meterved 

Bra fiske 
 

Vara en god värd 

En del gästtomma dagar 
 

 

Trötta skidåkare efter lång sträcka 
 

 

   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     

  

 

   

 

 

 





     



STUGVÄRD/BOENDE Antal 

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 4       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  JA    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning JA    
Stugvärd har radio  JA    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har vedkamin/spis för uppvärmning JA    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp NEJ    

Stugvärd har tillgång till vedspis med ugn ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Sitasjaure 

 

Sitasjaure ligger norr om Ritsem, ovan trädgränsen, längs leden mot Hukejaure. I 
Sitasjaure finns grannar i samebyns viste vid sjöstranden. Sitasjaure är en av 
fjällområdets reglerade sjöar, sträcker sig avlång in på norsk sida och är ett fint område 
för både skid- och skoterturer samt bra fiske. Det är en hel del skoteråkare som 
passerar stugan för att fiska i Sitasjaure samt i småsjöarna i området. Fint i närområdet 
att åka på dagsturer på skidor. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan         
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 300  Gäster/natt  5 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Få hjälp med vattenhämtning (av 
skoteråkare) 

 
Kapa meterved 

Vackra vyer 
 

Vara en god värd 

En hel del förbipasserande skotergäster 
 

Klara av folktomma nätter 

En del skidåkare under senvåren 
 

Mycket snöskottning  

Fin vårskidåkning och dagsturer 
 

Långt till vattenhålet 

En av våra lugnare fjällstugor   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     



 
 

 

   

 

 



 (med 
Telenor)







STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2        

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum        

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  JA    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning JA    
Stugvärd har radio  JA    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning NEJ    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp NEJ    

Stugvärd har tillgång till gasolugn NEJ    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Sitojaure 

 

20 km söder om Saltoluokta längs Kungsleden ligger Sitojaurestugan. Stugan ligger vid 
Vaggevarasj sameviste vid Sitojaures strand. Stugan ligger i fjällbjörkskog strax 
nedanför trädgränsen och består av en korridorstuga och med egen stugvärdsstuga. 
Sitojaure är vintertid en stuga som besöks av flera grupper och hundspann. 

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan         
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 350  Gäster/natt  6 

 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

En hel del gruppgäster 
 

Tycka om att informera 

Lättskött stugplats 
 

Kapa meterved 

Takskottning 
 

Vara en god värd 

Ett fint stugvärdsboende 
 

Vara beredd att skotta tak 

Många hundspann 
 

 

Bra vinterfiske   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     



 
 

 

   

 

 

 







STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster        

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  JA    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning JA    
Stugvärd har radio  JA    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har vedspis för uppvärmning JA    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp NEJ    

Stugvärd har tillgång till ugn i vedspisen ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Såmmarlappa 

Tredje fjällstugan i Tarradalen från Kvikkjokk räknat. Fjällstugan ligger längs 
Padjelantaleden på norra sidan av Tarraälven mellan Tarrekaise och Darreluoppal (BLT-
stuga). Med höga fjäll på bägge sidor om älven är fjällkänslan påtaglig vid stugans läge 
strax nedanför trädgränsen. Från stugans fönster kan man få syn på lo om man har tur!  
I början av vintern besöks stugan av en del ripjägare i området, de stannar ofta flera 
dagar. Europeiska skidåkare som färdas oledat genom Padjelanta kommer under hela 
vintern, de är ofta människor med en spännande historier/levnadsöden/äventyr att 
berätta. Stugan har en liten butik men med låg försäljning vintertid. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 200   Gäster/natt  6 

 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

En del ensamma dagar/nätter 
 

Självgående 

Fina dagstursmöjligheter 
 

Klara ensamma perioder 

Lättskött fjällstuga 
 

Kapa meterved 

Låg beläggning 
 

Vara en god värd 

 
 

Trivas med människor nära inpå 

   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     



 
 

 

   

 

 

 







STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  NEJ    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning JA    
Stugvärd har radio  JA    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp NEJ    

Stugvärd har tillgång till gasolugn NEJ    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Sårjåsjaure 



 Tarrekaise 

 

Tarrekaise är andra stugan i Tarradalen från Kvikkjokk räknat. Padjelantaleden passerar 
stugan, den är i huvudsak en sommarled men sträckan skidas ändå av äventyrslystna 
människor med spännande bakgrund, de flesta icke svenskar. Skoteråkare passerar 
stugan och stannar ofta till för en pratstund. Fjällstugan har två byggnader, en av STF 
övertagen gruvstuga och en Abrahamssonstuga. Tarrekaisestugan ligger precis under 
högfjället Tarrekaise på norra sidan av sjön. Stugplatsen ligger fint beläget och 
möjligheter för fina dagsturer är stor på södra sidan av vattnet.  

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan          
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 250  Gäster/natt  4 

 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många skoteråkare 
 

Kapa meterved 

Ett lugnare stugvärdsuppdrag 
 

Vara en god värd 

Att få skotta en del snö 
 

Klara ensamma perioder 

 
 

 

 
 

 

   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 


     

     

     



 
 

 

   

 

      
 







 
STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 4       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  JA    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning JA    
Stugvärd har radio  JA    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp NEJ    

Stugvärd har tillgång till gasolugn NEJ    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Teusajaure 

 

Fjällstuga på Kungsleden sträckan Kebnekaise-Saltoluokta. Teusajaure ligger i 
fjällbjörkskog vid stranden av sjön Teusajaure. Närhet till kalfjället finns och det är ett 
bra läge för topptursskidåkning.  Många lokala fiskare besöker stugan under vårvintern. 
Gästerna består av en blandning av skidåkare och fiskare. Stora grupper av älg brukar 
samlas här i fjällbjörkskogen. Stugan har bastu och en butik men gäst-trycket på vintern 
har inte hittills varit så stort. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 400  Gäster/natt  7 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Sköna bastubad 
 

Självgående 

En hel del utländska besökare 
 

Att vara på plats i fjällstugan 

Fina turmöjligheter både utför och på 
längden 

 
Trivas med att träffa folk  

fiske 
 

Kapa meterved 

En del skotertrafik utmed sjön 
 

Vara en god värd 

  Tycka om att ordna i butik och bastu 

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

    

     



 
 

 

 

 

 

 





 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar:  1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  JA    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning JA    
Stugvärd har radio  JA    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning NEJ    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp NEJ    

Stugvärd har tillgång till gasolugn JA    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Vaimok 

 

Längs nordkalottleden mellan Kvikkjokk och Sulitelma ligger fjällstugan högt belägen på 
kalfjället vid Vaimoksjön. Vaimok är en vacker men väderutsatt plats. Väldigt stor andel 
av områdets besökare är skoteråkare som använder stugan som basläger för fisketurer. 
Tidigt på vintern är besökarna få men ökar framåt vårvintern. Möjligheten för dagsturer 
och topptursskidåkning är stor i området. Fjällstugan är en korridorsstuga med egen 
stugvärdsstuga.  

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 300  Gäster/natt  8 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många skoteråkare på vårvintern 
 

God fysik 

Fint stugvärdsboende 
 

Bra på snöskottning 

Bra stämning och många skotergäster i 
april 

 Klara av en isolerad stuga med dålig 
kommunikation 

En hel del återkommande gäster 
 

Bra på att organisera och styra upp. 

Besökare som stannar flera nätter 
 

Van vid vinterfjäll 

  
Kapa meterved 

  
Vara en god värd 

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     

  



 
 

 

 

 

 

 





STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  JA    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning JA    
Stugvärd har radio  JA    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp NEJ    

Stugvärd har tillgång till gasolugn JA    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Vaisaluokta 



 Vakkotavare 

 

Fjällstuga praktiskt belägen vid bilvägen västerut och startpunkt för många 
Kungsledenbesökare. Är vintertid inte så välbesökt, men har en viktig funktion då det är 
första fjällstugan för många turister. Fjällstugan ligger nedanför fjällsluttningen med 
vacker utsikt över Akkajaure och delar av Sarek som ligger på södra sidan av sjön. Fina 
möjligheter till turer och bra vägförbindelser till både Ritsem, Saltoluokta och Gällivare. 
Grannar i form av lokala pimpelfiskare boende i arkar.  

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 150  Gäster/natt  3 

 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

En hel del folktomma nätter 
 

Gillar att träffa och prata med folk 

Många förbipasserande 
 

Vill instruera och introducera fjällbesökare 

Att kunna ta med sig mat/packning 
 

Gillar att prata engelska. 

Bra möjlighet till att beställa mat/få service 
 

Kapa meterved 

En hel del dagbesökare 
 

Vara en god värd 

Lätt  att ta sig till/från stugan   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 


    

    

     

   



 
 

 

 

 

 

 





 
STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  NEJ    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning JA    
Stugvärd har radio  JA    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning JA    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp NEJ    

Stugvärd har tillgång till gasolugn NEJ    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



3 VINDELFJÄLLEN FJÄLLSTUGOR 



 Aigert 

Aigertstugan är den första stugan från Ammarnäs (8 km), de sista 3 km i 
skoterförbudsområde. Fjällstugan ligger på högfjället, 750 möh, med utsikt mot Stour 
Aigert. Fjällstugan kan kräva en del snöskottning på vintern. Sedan 2017 finns en ny stor 
vedbod/sopbod så all ved finns under tak. Vatten hämtas i tjärnen ca 80m från 
storstugan. Säkerhetsrum och hundrum i egen stuga med två 4-bäddsrum. Uppskattad 
bastu med rejält tvättrum.  

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 300   Gäster/natt   
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många helggäster i april 
 

Sköta bastun 

Skidgäster, stugan ligger i 
skoterförbudsområde 

 
Hålla ordning i butiken 

Gott om snöskottning 
 

Hjälpa gäster med vedhanteringen 

Några fullsatta och några tomma nätter 
per vinter 

 
Skotta snö 

Grupper i april 
 

 

Möjlighet till egna turer   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

   

     


    



 
 

 

 

 

      

 





 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  nej    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning ja    
Stugvärd har radio  ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning nej    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Serve 

 

Servestugan ligger i fjällbjörkskogen 20 km till väg från Ammarnäs över Tjulträsket. 19 
km från Aigert längs leden och 14 km till Tärnasjö längs leden. Området kring stugan är 
snörikt och fågelrikt. Fjällstugan besöks gärna av ripjägare innan 15 mars. Här finns 
sedan 2017 en ny ved- och sopbod så all ved finns under tak. Vatten hämtas i bäcken 
nedanför stugan 40 m bort. Hund- och säkerhetsrum finns i egen stuga fördelade på två 
fyrbäddsrum. 

 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 250  Gäster/natt   
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Hundspannsturer som kommer varje 
vecka. 

 Att stugvärden skottar snö och håller upp 
vattenhålet 

Skid- och skotergäster 
 

Hjälpa gäster med vedhanteringen 

Gott om snöskottning 
 

 

Ripjägare innan 15:e mars 
 

 

Mycket skotrar som passerar 
 

 

Möjlighet till egna turer 
  

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     

   



 
 



 

 

 

 

 



 
 

 
    



STUGVÄRD/BOENDE Antal 

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum          

Dela rum med gäster        

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  nej    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning ja    
Stugvärd har radio  ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning nej    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Syter 

 

Syterstugan ligger ovanför trädgränsen på ca 700 möh. Utsikt både ner mot Tärnasjön 
och upp mot Norra Sytertoppen, Västerbottens högsta topp 1768 möh. Avstånd till väg 
i Hemavan 23 km, Solberg 18 km och Norra Fjällnäs 18 km. Till Tärnasjöstugan är det 14 
km och till Viterskalet 12km. Sedan 2018 finns här en ny ved- och sopbod så all ved 
finns under tak. Vatten hämtas i Svärfarbäcken ca 50 m från stugan. Hund- och 
säkerhetsrum finns i gamla stugan från 1923 fördelat på två fyrbäddsrum.  

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 300  Gäster/natt   
 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många helggäster i april 
 

Hjälpa gäster med vedhanteringen 

Skid- och skotergäster 
 

Långt till vatten, ett tungt jobb 

Gott om snöskottning 
 Många daggäster kring sport-,  påsklov och helger 

i april. 

Några fullsatta nätter per vinter 
 

 

Mycket skotrar som passerar 
 

 

Möjlighet till egna turer lugna dagar 
  

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     

   



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
    



STUGVÄRD/BOENDE Antal 

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  nej    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning ja    
Stugvärd har radio  ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning nej    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Tärnasjö 

 

Tärnasjöstugan ligger skyddat i fjällbjörkskogen vid Tärnasjöns strand. Avstånd till väg i 
Hemavan 37 km, Ammarnäs 34 km och Norra Fjällnäs 30 km. Till Serve är det 14 km och 
samma till Syter längs leden. Här finns bastu och butik. Fisket i sjön är populärt och en 
del fiskare stannar flera nätter. Här finns en rejäl sop- och vedbod så vinterveden finns 
under tak. Vatten hämtas i bäcken bakom stugan ca 30 m bort. Bastun ligger nere vid 
sjön och hämtar sitt vatten där. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan         
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 400  Gäster/natt   
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA DIG  VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Bra fiske 
 Styra upp så att hundspannen hamnar på rätt 

plats. 

En del hundspannsturer organiserade av 
lokala entreprenörer. 

 
Sköta bastun med städning och tider 

Gäster som ska ut och fiska tidigt på morgonen 
 

Hålla ordning i butiken 

Möjlighet till egna turer 
 

Hjälpa gästerna med vedhanteringen 

Mycket skotrar som passerar 
 

 

 

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

    

     

   

     
     

 

 

 

      

 





STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  nej    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning ja    
Stugvärd har radio  ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning nej    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Viterskalet  

 

Viterskalsstugan är den första stugan på Kungsleden söder ifrån, ca 11 km från 
Hemavan (8 km om en tar liften). Stugan ligger på drygt 800 möh vid u-dalen 
Syterskalet och vid foten av Norra Sytertoppen, Västerbottens högsta topp 1768 möh. 
Terrängen inbjuder till toppturer och närheten till Hemavan med gondollift gör 
fjällstugan mycket lättillgänglig. På fjällstugan finns rejäl ved- och sopbod så veden finns 
under tak. Vatten hämtas i bäcken öster om stugan ca 50 m bort i ett litet trähus. 
Fjällstugan är vindutsatt så en hel del skottning av snö blir det. From vintern 2021 är 
våffelserveringen stängd och stugplatsen sköts av en stugvärd. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan         
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 450  Gäster/natt   
 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA DIG  VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många helggäster i april 
 

Sköta butiken 

Topptursgäster 
 

Skotta snö 

Möjlighet till egna turer lugna dagar 
 Många daggäster kräver att du skall finnas till 

hands under sport- och påsklov 

Några fullsatta nätter per vinter, mest vid 
påsk och valborg. 

 
Hjälpa gästerna med vedhanteringen 

Mycket skotrar som kommer på dagbesök 
 

 

Du träffar många gäster vilket ger en trevlig 
upplevelse. 

 
 

 

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     

   

          

 

 

 

      

 





STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum och egen ingång         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning ja    
Stugvärd har radio  ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning nej    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn ja    

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



4 JÄMTLAND FJÄLLSTUGOR 



 Anaris 

Anarisstugan är STF-s minst besökta fjällstuga. Stugan är vackert belägen vid 
trädgränsen 823 m.ö.h. i Vålådalens Naturreservat, utefter leden mellan 
Vallbo/Lunndörren och Höglekardalen. Trakten är rik på sjöar och tjärnar som inbjuder 
till fjällfiske på öring och röding. Som stugvärd har du fisketillstånd i upplåtna vatten. 
Fiskekort säljs inte längre, gäster hänvisas till att köpa på nätet. Vatten hämtas 160 
meter från stugan. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 90  Gäster/natt  Ca 0-10 

 
 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Skoterburna daggäster på helgerna 
 

Mycket snöskottning pga snödrev 

En del hundspann 
 

Hålla upp vattenhålet 

Mycket snöskottning 
 

Hantera ensamheten 

Många ensamnätter 
 Förpackning och sortering av sopor då det är 

dåliga lagringsmöjligheter. 

 
 

 

   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

      

     

     

  

   

 

 

 

 

 





STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja    
Stugvärd har radio  Ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn Ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Arådalen 



 Fältjägaren 

 

Fältjägarstugan ligger på kalfjället mycket väderutsatt och vackert. Avståndet till 
Ramundberget är 15 km. Pga det väderutsatta läget blir det en del snöskottning. 
Vattenhålet ligger 130 meter nedanför stugan och kräver en del arbete. Bra fiske i 
sjöarna runtomkring. Som stugvärd har du fisketillstånd i upplåtna vatten. Skoterleden 
passerar men stör inte nämnvärt. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 200  Gäster/natt  Ca 0-20 

 
 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Dagbesökande skotergäster 
 

 

Snöskottning 
 

Skotta snö 

En del ensamma nätter 
 

Hålla upp vattenhålet 

 
 

 

 
 

 

   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

   

     

     

   

 

 

 

 

 

 



 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum        

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja    
Stugvärd har radio  Ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Nej    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn Ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Gåsen 

Gåsenstugan är den näst högst belägna fjällstugan på 1110 meters höjd. Vid fint väder 
har man en vidunderlig panoramautsikt bl.a mot Helags och Sylarna massiven. Avstånd 
till närmaste väg vid Storulvån är 20 km. Gåsen är vintertid en utsatt plats för väder och 
vind, och behovet av snöskottning kan vara stort. Vintertid hämtas vatten i ett cirka två 
meter djupt uppgrävt vattenhål beläget 125m från stugvärdsbyggnaden. Släde och 
vattendunkar finns för vattenhämtning.  

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan          
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 900  Gäster/natt  Ca 5-50 

 
 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många gäster vid påsk 
 

Markera stigar mellan husen 

Snöskottning 
 

Hålla upp vattenhålet 

 
 

Skotta snö 

 
 

Sköta butiken 

 
 

 

   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     

   

 

 

 

 

 

 



 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 2    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja    
Stugvärd har radio  Ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning nej    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn Ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Lunndörren 

 

Lunndörrstugan ligger på 800 m höjd vid Lunndörrstjärnarna på gränsen mellan 
fjällbjörkskog och kalfjäll, i Vålådalens naturreservat. Avstånd till närmsta väg är Vallbo 
12 km, Vålådalen 14 km. Vatten hämtas i sjön vid stugan. Kring Lunndörrstugan finns 
möjlighet till bra fiske. Som stugvärd har du fisketillstånd i upplåtna vatten. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 1100  Gäster/natt  Ca 5-50 

 
 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

En del familjer som besökare 
 

Hålla god ordning i butiken 

Välbesökt bastu 
 

Sköta bastun med tider och städning 

Många stannar flera nätter 
 

Skotta snö framför dörrar och fönster 

Många nätter med överbeläggning 
 

 

Skolklasser 
 

 

   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

    

     

    

   

 

 

 

 

 

 



 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 2    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja    
Stugvärd har radio  Ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn Ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Stensdalen 

Stensdalsstugorna ligger vid Stensån på 800 m höjd, strax nedanför trädgränsen, i 
Vålådalens naturreservat. Det är ca 13 km till Vålådalen. Lillstensfjällets bulliga knalle 
ger karaktär åt fjällstugan och västerut har vi Storstensfjällets och Ö Bunnerstöten. 
Vattnet hämtas i Stensån både sommar och vinter. Vid rikligt snöfall får stugvärden 
jobba hårt med att skotta bort snön, så att gästerna kommer åt vattnet. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 1200  Gäster/natt  Ca 5-50 

 
 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Snöskottning 
 

Hålla god ordning på butiken 

Många daggäster 
 

Sköta bastun med städning och tider 

 
 

Hålla upp vattenhålet 

Många grupper 
 

 

Dammsugning av kök/allrum 
 

 

   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

    

    

     

   





 

 

 

 

 



 



STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 2    

Antal stugvärdsboenden: 2    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2  2     

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja ja   
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja nej   
Stugvärd har radio  Ja nej   
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja nej   
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Ja ja   
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Nej nej   

Stugvärd har tillgång till gasolugn Ja nej   

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Vålåstugan 

Vålåstugan ligger på 900 m höjd i en sydvästsluttning på gränsen mellan fjällbjörkskog 
och kalfjäll, i Vålådalens naturreservat. Närmsta bilväg är Vålådalen 20 km. Vintertid 
hämtas vatten från en bäck intill skoterleden. Platsen för vattenhålet är utmärkt med 
käppar. Vattenhålet byggs upp som ett fundament med pallkragar och ett lock. Vid 
hämtning används vattendunkar som dras i en pulka. Vålåstugan ligger utsatt för hårt 
väder och vintertid kan det vara tufft arbete med snöskottning, hämtning av vatten och 
ved. Dessbättre är det sällan överbeläggningar och gästerna brukar trivas på den 
nybyggda verandan. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
  
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 900  Gäster/natt  Ca 5-40 

 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Snöskottning 
 

Hålla ordning i butiken 

Hålla vattenhålen öppna 
 

Skotta snö 

En del hundspannsgäster 
 

 

Lättskött, fräsch stugplats 
 

 

 
 

 

   
 



GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

     

     





 

 

 

 

 





STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 2    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  nej    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning ja    
Stugvärd har radio  ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning nej    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn ja    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



5 ROGEN FJÄLLSTUGOR  



 Rogen 

Rogenstugan ligger i Rogens naturreservat i södra Härjedalen, på en udde i Rogensjön 
ca 760 möh. Stugan har vacker utsikt mot sjön och omges av gammal tallskog och björk. 
Vatten bärs i 10-litersdunkar från sjön. Ca 100 m bort i samma sjö kan man fånga sig en 
fisk. Avstånd till närmaste väg är 11 km till Käringsjövallen. Bra möjlighet till fiske. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 300  Gäster/natt  5 - 10 

 
 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Mycket skotertrafik på sjön. Skoteråkarna 
svänger gärna upp och tittar på stugplatsen 
och lånar toaletterna.  

 

Sköta butiken 

Ett tyskt reseföretag kommer med grupper 
som tar sig fram på snöskor.  

 
Hålla ordning i bastun med tider och städning 

Vid påsken kommer några hundförare. De 
badar bastu sover över och åker vidare till 
Skedbro. 

 

 

I slutet av säsongen brukar det dyka upp 
några familjer. 

 
 

Samerna kommer gärna och hälsar på 
 

 

   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

    

     

     

  





 

 

 

 

 svajande





STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja    
Stugvärd har radio  Ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn nej    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst     

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Skedbro 

 

Skedbrostugan ligger utefter leden mellan Tänndalen och Rogenstugan. Skotertrafik är 
förbjuden, eftersom stugan ligger inom Rogens naturreservat. Vintersäsongen passerar 
ett flertal tyska grupper på skidor eller snöskor.  Huvuddelen av gästerna kommer från 
kontinenten. Stugan ligger i gammal tallskog och närmsta bilväg vintertid är Tänndalen 
22 km eller via Rogenstugan 27 km till Käringsjövallen. Ibland finns mobiltäckning på 
vissa ställen runt stugan, men samtalen bryts efter max 1 minut. Telenor kan funka. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 150  Gäster/natt  Ca 0-10 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

Många tyska gäster 
 

 

Skid- och snöskogäster, några 
hundspann per säsong 

 

Ta hand om gäster 

Sällan fullbelagt  
 

Skotta snö 

En del ensamma nätter 
 

 

Snöskottning 
 

 

   

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

 

   

   

  



 

 

 

 

 



svajigt 

beroende på 
abonnemang





STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga         

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja    
Stugvärd har radio  Ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn 

Omnia-ugn 
finns 

Bra ved-ugn 
i gästdelen    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst 

 
Men det blir 

trångt    

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     



 Storrödtjärn 

Storrödtjärnstugan ligger på kalfjället mellan Rogenstugan och Grövelsjöns fjällstation. 
STF:s sydligaste stuga med utsikt över Storvättershågna. Till Grövelsjöns fjällstation är 
det 22 km och till Rogenstugan är det 13 km på vintern. Halvvägs till Grövelsjön ligger 
Hävlingen där det finns boende i annans regi. Stugan gästas av skidåkare och fiskare 
men inte av skoteråkare. Närhet till urgammal tallskog i Rogenområdet, och fisket i sjön 
lär ska vara bra. 

 

 

 
Många 

sökande Medel 
Få 

sökande 

Popularitet vid ansökan           
 
 Antal    

Gästnätter säsong ca: 200  Gäster/natt  Ca 0-20 

SOM STUGVÄRD KAN DU FÖRVÄNTA 
DIG 

 
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 

 
Trångt boende  

 

 

 

Enstaka grupper  
 

Ta hand om gäster 

Fin skidåkning och bra fiske  
 

 
 

I stort sett inga daggäster  
 

 
 

Vedeldad ugn och våffeljärn finns  
 

 

Nätter utan gäster  
 

  

GÄSTER Många Få 
 STUGANS 

FACILITETER 
JA NEJ 

     

    

    

  



på vissa 

ställen 
beroende på 
abonnemang. 

Telenor är 
bäst.

 

 se ovan

 

 

 



beroende 

på väder och 
abonnemang





STUGVÄRD/BOENDE Antal    

Antal stugvärdar: 1    

Antal stugvärdsboenden: 1    

     

 Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Antal bäddar i stugvärdsrum 2       

Boende i egen stuga        

Boende i stuga med eget rum         

Dela rum med gäster         

 

STUGVÄRDSRUM   Boende1 Boende2 Boende3 Boende4 

Stugvärd kan ha med hund  Ja    
Stugvärd har solcellsbelysning och laddning Ja    
Stugvärd har radio  Ja    
Stugvärd har gasolkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har vedkamin för uppvärmning Ja    
Stugvärd har tillgång till gasolkylskåp Nej    

Stugvärd har tillgång till gasolugn Nej    

 

FJÄLLSTUGAN JA NEJ   

Stugvärd kan ha med sig en gäst 

 
Men det blir 

trångt    

Lämplig för familj med småbarn upp till 7år     

Lämplig för familj med större barn över 7år     
 


