
   

Sarek och Stora Sjöfallet 30/7- 4/8 2022 

Varmt välkommen till en sex dagar lång vandring genom världsarvet Laponias två 
fantastiska nationalparker, Stora Sjöfallet och Sarek. Laponiaområdet är unikt i sitt 
slag och utgör Europas största sammanhängande vildmark. Vandringen kommer 
att ske i liten grupp utanför lederna genom en unik och väldigt vacker fjällvärld 
utan turistströmmar.  
 
Turen kommer att starta i Suorva där vi tar oss över den stora dammanläggningen 
och direkt sätter kurs upp mot kalfjället i Stora Sjöfallets nationalpark. Landskapet 
kommer snabbt att skifta karaktär och snart är vi inne i ett fantastiskt fjällområde 
med förhållandevis få besökare. I Stora Sjöfallet och Sarek finns inga leder men 
bitvis finns stigar vi följer. Efter två dagars vandringen västerut så svänger vi norrut 

och följer dalgången Guhkesvágge som betyder den långa dalen. Vi går vi sidan om 
ett av Sveriges mest högalpina område och kan blicka upp mot glaciärer och Sareks 
högsta topp, Sarektjåhkkås Stortopp 2089 meter över havet. När vi kommer längre 
norrut passerar vi under fjället Nijáks väldiga nordvägg innan vi svänger upp mot 
nästa ikoniska fjäll, Lapplands drottning Áhkká. Vi lämnar nationalparkerna när vi 
tar oss över den långa hängbron över den brusande älven Vuojatädno.  
Turen avslutas i samevistet Änonjálmme där vi tar båten över sjön Áhkájávrre till 
Ritsem.  
  
 
Du kommer att bjudas på fantastiska vyer, dramatiska toppar, vackra fjällsjöar, 

några spännande vad och grönskande fjällhedar. Vi kommer mestadels att röra oss 

utanför lederna. Inne i Sarek saknas leder och broar helt men området är ändå 

relativt lättvandrat då man ofta följer naturliga dalstråk och gamla 

renflyttningsleder. Fjällstugor och rastskydd saknas och boendet sker i tält.  

För att du som deltagare ska få ut maximalt av din vandring är gruppens storlek 

begränsad till max 6 deltagare + guide(r). Det gör oss flexibla och vi blir snabbt 

sammansvetsade. 

Under turen kommer du också ha möjlighet att lära dig mer om karta och kompass, 

hur och var man vadar, val av tältplats, samernas liv, fjällens djur och växter och 

lite alla möjliga och omöjliga tips och trix i fjällen. Vi kommer att röra oss ungefär 

15-20 km per dag. Någon dag kortare. Vandringen kommer självklart ske i lugnt 

tempo där fokus är att uppleva det fantastiska fjällområdet. 

  



   
Information 

 

Var: Världsarvet Laponia, Sareks och Stora Sjöfallets nationalparker. Turen startar i Suorva och 

avslutas i Ritsem. 

När: Turen startar 30/7 när bussen ankommer Suorva.  Avslutas i Ritsem 4/8. Hemfärd den 5/8. 

         Vi kommer samordna så att vi försöker åka med samma tåg/buss upp till Lappland. 

Turen passar: Dig som vill uppleva Sareks och Stora Sjöfallets unika nationalparker och fjällen bortom 

lederna. Turen är inte en nybörjartur då vi kommer att röra oss till stor del utanför markerade leder. 

Vi kommer bära tält och mat för 6 dagar. Några vad förekommer. 

Förkunskapskrav: Du bör ha gjort en flerdagarstur i fjällen tidigare. 

Pris: 7200kr 

Antal deltagare: max 6 / min 4 

Ingår i turen: 

- Båttransport Änonjálmme-Ritsem 

- Lån av bekvämt fjälltält  

- Lån av stormkök samt gas  

- Gemensam säkerhetsutrustning för sommarfjäll 

- Guidning av certifierad Fjälledare (enligt Fjällsäkerhetsrådets norm) 

Fixar du själv: 

- Resan till Suorva och från Ritsem (tåg + buss, kommer att samordnas) 

- Personlig utrustning 

- Mat under turen (exempel på lättlagad fjällmat lämnas) 

- Ev boende på Ritsem fjällstation sista natten. Man kan tälta i anslutning till fjällstationen för en 

mindre serviceavgift. 

 

Inför turen kommer erbjudas möjlighet för gruppen att träffas digitalt en kväll för att gå igenom 

upplägg, lära känna varandra och diskutera val av utrustning med mera.  

 

  

 

  



   
Preliminär turöversikt 

30/7  Vi samlas vid dammen i Suorva då bussen släpper av oss (vanligtvis runt lunch). Vår tur inleds 

sedan med att vi tar oss över den stora dammanläggningen innan vi når stigen upp genom 

björkskogen mot Stora Sjöfallets kalfjäll. Stigningen är ett par hundra höjdmeter. Vi håller ett 

lugnt tempo för att vänja oss vid våra ryggsäckar och samtidigt ha möjlighet att lära känna 

varandra. Vid jokken Njábbejåhkå har vi vårt första vad. Det är en skön känsla att både svalka 

fötterna och känna vi faktiskt nu är i vildmarken. När vi framåt sen eftermiddag når kalfjället 

hittar vi en fin plats där vi slår läger.  

31/7 Vandringen fortsätter lite uppåt och snart planar kalfjället ut i en stor högslätt. Vi har en fin 

utsikt mot det vackert symmetriskt formade berget Sluggá. Vi följer en stid över slätten som är 

märkligt översållad med stenblock. Snart tornar det mäktiga Ähparmassivet upp sig framför 

oss. I slutet av dagen når vi bron över Guhkesvákkjåhkå som utgör gränsen mot Sarek 

nationalpark. Vi tar oss över bron och hittar en fin lägerplats. Har vi bra väder kanske vi gör en 

kort kvällstur upp Vuojnesvárásj och får en förnämlig utsikt över sjöarna och det dramatiska 

fjället Bierikbákte.     

1/8 Medgav inte kvällen innan en tur upp till Vuojnesvárásj så kanske vi börjar morgonen med att 

utan packning gå upp dit om vädret är bra. Vi fortsätter sedan norrut genom dalgången 

Guhkesvákkjåhkå. Väder och vattenföring styr om vi går i dalens västra del i Sarek eller i dalens 

östra del i Stora Sjöfallet. Gränsen mellan nationalparkerna går mitt i den jokk som delar den 

smala dalen i två halvor. Bredvid oss på vår vänstra sida har vi nu ett av Sveriges mest 

högalpina områden, Sarektjåhkkåmassivet med flera toppar över 2000 meter och nästan ett 

tjugotal glaciärer.  Längre norrut kan börjar vi och se hur det väldiga Áhkkámassivet växer 

fram. Vi hittar en tältplats på någon av de gröna ängarna längs jokken. 

2/8  Reservdag. Denna dag är inte förutbestämd utan är tänkt som reserv i tidplanen. Beroende på 

väder kanske vi gör en dagstur alternativt väljer vi att fortsätta men kanske gör kortare dagar 

på slutet.  

3/8  Vi fortsätter över den södra delen över den märkliga högplatån Gássaláhko. Snart står vi 

nedanför fjället Nijáks väldiga nordvägg. Som står som en vaktpost och bevakar ingången till 

Sarek från norr. Under eftermiddagen lämnar vi Sarek och är åter i Stora Sjöfallet. Målet för 

dagen är att nå fram till jokken Rákkasjåhkå som vi vadar innan vi slår läger på andra sidan. Vi 

har en fantastisk utsikt över tre nationaparker (Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallet).      

4/8 Vi passerar ett märkligt istidslandskap mellan det lilla fjället (med det omöjliga namnet) 

Sjnjuvtjudis och det väldiga Áhkkámassivets västtoppar. Längs terasserna som den senaste 

istiden skapat tar vi oss ner till den markerade Padjelantaleden. Snart är vi framme vid fjällens 

längsta och mest spektakulära hängbro över den vilt forsande älven Vuojatädno. Vi passerar 

Akkastugorna och tar oss vidare till samevistet Änonjálmme där båten tar oss tillbaka till 

Ritsem fjällstation där turen avslutas. 

5/8 Buss från Ritsem till tåganslutning i Gällivare. 

  



   
Betalning och allmänna villkor 

• Anmälningsavgift 4000kr betalas inom en vecka efter anmälan. Därefter är bokningen bindande. 

Slutbetalning (3200kr) senast 45 dagar före avresa. 

Betalning sker till kontonummer (Länsförsäkringar Bank) 90250928274. Märk betalningen med 

ditt namn. 

Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före avresan, skall deltagaren erlägga 50 % av resans pris. 

Vid avbeställning senare än 45 dagar före avresan kan tyvärr ingen återbetalning ske. Se över egna försäkringar som 

täcker om du blir sjuk (ofta inkluderat om resan betalas via bank/Visa/MasterCard).  

Om resan inte kan genomföras pga Coronarestriktioner återbetalas alla pengar deltagaren betalt till Peps 

Adventures.   

 

• Om resan mot förmodan måste ställas in på grund av oförutsedda omständigheter (guiden 

skadad, sjuk eller nära anhörig till guiden svårt sjuk o dylikt) återbetalas alla pengar som 

deltagaren har betalt till Peps Adventures. Dock ersätts ej andra kostnader.  

 

• Peps Adventures ansvarar inte för eventuella merkostnader orsakade av att turen inte kan följa 

planen på grund av oförutsedda händelser (förseningar av tåg, buss, båt, dåligt väder, 

översvämmade jokkar, skador/sjukdom i gruppen och liknande). 

Tursträckningen genom Sarek och Stora Sjöfallet är självklart den vi planerar att följa men måste 

alltid anses preliminär. Väderförhållanden, höga vattenstånd, skador i gruppen och dylikt kan 

tvinga oss till andra vägval.  

 

• Se över egna olycksfallsförsäkringar. Peps Adventures har en egen ansvarsförsäkring men som ej 

täcker olycksfall.  

 

 


