
 
INFORMATIONSBLAD 

Sommar 2023 

 

 

 

 

 
Kebnekaise – Glaciärforskningen Tarfala 
 

Följ med på en lärande vandring till Tarfala forskningsstation som bedriver forskning på 

några av Sveriges glaciärer. Njut av en vandring i en miljö som blandar allt från stora jokkar, 

djupa dalgångar till vyer över fyra av Sveriges tolv tvåtusentoppar.  En heldag i en av 

Sveriges vackraste alpina miljöer där du erbjuds allt från fjällkuriosa till djupare förståelse 

för den forskning som bedrivs på glaciärerna i området och vad de har för betydelse för vår 

miljö. 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Datum Lördagar ojämna veckor under perioden 8/7–2/9 2023. 

Mötesplats STF Kebnekaise fjällstation. 

Samling (tid/plats) Samling kl. 08.00 vid topptursskylten utanför Storstugan. 

Avslutning (tid/plats) Sen eftermiddag (ca kl. 18.00), vid Kebnekaise 

fjällstation. 

Deltagarantal (min/max) Min 4 / Max 20  

Minimiålder 12 år i målmans sällskap.  

För vem? För dig som vill uppleva/lära dig mer om natur, forskning 

om glaciärer och fjällkuriosa 

Erfarenhet Klara av att vandra ca 15 km i lugnt tempo i fjällterräng. 
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DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Ej inkluderat. Boka logi på STF Kebnekaise fjällstation 

eller kontakta bokningen@stfturist.se, 010–1902360. 

Måltider I aktiviteten ingår lunchpaket och fika. 

Ledare/Guide Guide med god lokalkännedom. 

Övrigt Avbokning kan ske fram till 7 dygn innan ankomst. 

Därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp. 

 

Väl i Tarfala kan du passa på att boka in en extranatt på 

STF Tarfala fjällstuga, mer om stugan kan du läsa här. 

 

Dagen efter dagsaktiviteten, kan det finnas möjlighet att 

boka glaciärvandring med personal på Tarfala 

forskningsstation. Glaciärvandringen erbjuds ett fåtal 

tillfällen under 2023, men kan ställas in vid för hårt väder. 

För mer information och bokning kontakta 

tarfala@natgeo.su.se 

 

Turen kan komma att ställas in vid för få bokningar eller 

hårt väder. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Vi samlas kl. 08.00 utanför topptursskylten utanför storstugan. I lugn takt vandrar vi 

tillsammans upp till Tarfala forskningsstation. Under turens gång gör vi kortare pauser 

med inslag av fjällkuriosa, annan information och fika.  

 

Väl framme vid Tarfala forskningsstation äter vi vår medhavda lunch. Beroende på väder 

gör vi detta inom- eller utomhus. Kort därefter håller personal på stationen en interaktiv 

föreläsning om deras forskning och glaciärernas betydelse för klimat, miljö och natur, 

med efterföljande rundvandring på forskningsstationen.   

 

Efter avslutad rundvandring vandrar vi tillbaka till fjällstation, alternativt avslutar du 

dagen här och vandrar till STF Tarfala fjällstuga för övernattning. Dagen avslutas på 

Kebnekaise fjällstation runt kl. 18.00.  

  

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-kebnekaise-fjallstation/
mailto:bokningen@stfturist.se
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-tarfala-fjallstuga/
mailto:tarfala@natgeo.su.se
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UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår Ingen utrustning ingår. 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Bekväma, vattentåliga vandringskängor 

• Kläder efter väder 

• Vattenflaska 

Bra att ha • Kikare och kamera 

• Solskydd 

• Skavsårsplåster 

• Snacks 

• Vandringsstavar 

• Sittunderlag 

Hyra av utrustning 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 

 

Kebnekaises högfjällsområde i Kirunafjällen är ett av Sveriges högsta fjällområde. Hit har 
människor sökt sig för att bestiga Kebnekaise i över 100 år. Idag är området känt för att 

innehålla både svåra och utmanande alpina äventyr, men också lättillgängliga turer.   
Det är också ett naturligt delmål under din färd längs Norra Kungsleden och Dag 
Hammarsköldleden.   

  
Fjällstationen ligger i väglöst land och nås genom 20 km färd, antingen vandring eller 
skidåkning, beroende på säsong. Startpunkten för ditt Kebnekaiseäventyr börjar i 
Nikkaluokta, som ligger ca 1 h bil eller bussfärd från Kiruna.  

  
Fjällstationen har full service och erbjuder restaurang med fullständiga rättigheter, bastu 
och servicehus för dig som vill laga din egen mat.  

  
Guidekontoret finns för att erbjuda dig som gäst ett fantastiskt äventyr eller supporta dig 

som vill gå själv. Vi erbjuder också möjligheten att hyra utrustning eller få information om 
området.  

 

  

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-kebnekaise-fjallstation/butik-uthyrning/
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HITTA HIT 

 

Vi rekommenderar ett miljövänligt resande. Från Stockholm/Göteborg finns dagliga 
avgångar med tåg till Kiruna och matchande buss mot Nikkaluokta.  

 
Nikkaluoktaexpressen trafikerar både Nikkaluoktastationen och tågstationen.  
https://nikkaluoktaexpressen.se/ 

 

Mellan Nikkaluokta - Kebnekaise är det en vandring på 19 km.  
 

För mer detaljerad reseinfo klicka in här. 
  
Du vet väl om att du som är STF-medlem har rabatt på SJ och Vy?   

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

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

och svar hittar du här.  
  
Bokning:   

bokningen@stfturist.se 
Telefon: 010-190 23 60  
  
STF Kebnekaise fjällstation:   

kebnekaise@stfturist.se 
010 – 190 23 30  

 

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-kebnekaise-fjallstation/ 
 

Tarfala forskningsstation: 

https://www.su.se/tarfala-forskningsstation/  

 

https://nikkaluoktaexpressen.se/
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-kebnekaise-fjallstation/hitta-hit/
https://www.svenskaturistforeningen.se/for-medlemmar/dina-medlemsformaner/medlemserbjudande-pa-resor-med-sj/
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-kebnekaise-fjallstation/fragor-svar/
mailto:bokningen@stfturist.se
mailto:kebnekaise@stfturist.se?subject=STF%20Kebnekaise%20Fj%C3%A4llstation
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-kebnekaise-fjallstation/
https://www.su.se/tarfala-forskningsstation/

