ALVDAL TURFORENING INNBYR TIL:
SOMMERTUR TIL SAREK

- Sverige.10.–16. august.

Bli med og se hva svenskene har å by på av spennende natur – det er faktisk ikke så lite!
Vi inviterer til flott fjelltur i svensk Lappland – Sarek – med urørt, vakker villmark og
storslagen natur.
Mange har vel hørt om Sarek, som vilt, utilgjengelig og utfordrende. Magisk og lokkende for
villmarksentusiaster, med sin atmosfære av urørt natur, høye fjell, dype daler og et unikt
dyreliv. Men likevel absolutt overkommelig å oppleve for entusiastiske turgåere. Men det å
oppleve Sarek krever tid; det er lang reise inn i fjellområdene, og man bruker en dag på å
komme seg til fots inn i nasjonalparken. Og når man først er der bør man spandere noen dager
for å se litt av de mer sentrale områdene også.
Sarek nasjonalpark ble opprettet allerede i 1909 som en av verdens første nasjonalparker, på
grunn av sin helt særegne og unike natur. Den er nå en del av Laponia; et sammenhengende
villmarksområde på 9400 km2 bestående av fire nasjonalparker; Padjelanta, Sarek, Stora
Sjöfallet og Muddus, samt de to naturreservatene Sjaunja og Stubba. Laponia betegnes som
Vest-Europas største og flotteste villmarksområde og står på Unesco’s verdensarvliste pga.
særpreget natur og som historisk område for samisk kultur.
Sarek har det meste av natur: her er alpine fjellmassiver med dramatiske topper og store
høyfjellsplatåer. Det er mer enn 100 topper med høyde over 1800 meter, seks over 2000
meter. Det finnes over 100 isbreer, som ved nedsmelting på sommeren ofte opprettholder høy
vannstand i strie bekker og elver, som kan gi til dels utfordrende og spennende vadinger.

Men her er også rolig landskap og frodige, vakre daler med rik vegetasjon og unikt dyreliv.
Mest kjent er vel den legendariske Rapadalen, ”Elgenes dal” - med sine kjempeelger som har
gode livsvilkår i et frodig stort elvedeltaområde og oppover Rapaselet. Her er også et rikt
fugleliv samt rovdyrpopulasjon.
Sarek er ikke tilrettelagt med merkede stier eller noen form for overnattingstilbud. Man må
derfor medbringe alt som trengs av utstyr og mat, og være vitende om at man her befinner seg

langt fra sivilisasjon og hjelpeinstanser. Sarek er også kjent for å være Sveriges mest
nedbørrike område, og kan ha uforutsigbart og raskt skiftende vær.
Vi vil i løpet av 5 dager få med oss noen av Sareks mest særegne og vakre områder.
Vi starter med å gå inn til ”Porten til Sarek” – Aktse, der Rapaelven og dens store
deltaområde ender i sjøen Laitaure. Vi går derfra oppover langs Rapadalen, men velger å
holde høyde oppe på fjellet, slik at vi kan nyte åpent landskap med panoramautsikt utover
Rapadalen, i stedet for å gå nede i tett vegetasjon og mange steder ganske vått terreng.

DAG 1: Reisedag Alvdal – Jokkmokk
Vi starter tidlig om morgenen fra Alvdal, og kjører buss hele veien nordover. Turen går via
Funäsdalen og Østersund, og så nordover innlandsriksveien i Sverige. Vi kommer etter hvert
til Jokkmokk, hvor vi dreier vestover og kjører enda ca. 10 mil videre inn i ”Ingenmannsland”
til veien ender ved Sitoälvsbroen.
Vi er nå ved startpunkt for vår vandring, og herfra er det 16 km inn til Aktse. Men
sannsynligvis er det blitt såpass sent på dagen at vi slår opp teltene og overnatter her.
DAG 2: Sitoälvsbroen - Aktse – Skierffe. 18-20 km. Ca. 8 timer
Etter frokost tar vi sekkene på og går de første 10 km på lettgått flat vei i skoglandskap. Veien
slutter ved sjøen Laitaures østende hvor landskapet åpner seg og vi ser rett mot ”Porten til
Sarek”, bestående av de tre karakteristiske og monumentale fjellene Tjahkeli, Nammásj og
Skierffe med sine spektakulære profiler på andre siden av sjøen.
De seks kilometerne videre inn til Aktse tar vi båtskyss for å komme oss raskere inn i fjellet
(alternativt kan vi gå på grei sti).
På Aktse har STF (Svensk Turistforening) en ”fjellstuga” med 34 sengeplasser. Fjellstua er
sjølbetjent, men er bemannet i sesongen med en ”stugvärd” som har et lite kioskutsalg hvor
småting kan kjøpes.
Her vil det passe med en liten pause, og det kan være interessant å benytte anledningen til å se
oss litt rundt på stedet.

Aktse er et legendarisk sted; hvor to familier har bodd i generasjoner fra begynnelsen av
1800-tallet, og livnært seg her i ødemarka prisgitt naturens tøffe premisser. Den siste
fastboende, i familien Länta, flyttet herfra i 1990, men en nevø av ham eier fortsatt hus og

jord her og bor her med sin kone hele sommeren. Han står for det meste av båttrafikken som
tilbys vandrere inn og ut av Sarek over sjøen Laitaure.
Og naturen her er definitivt spektakulær og imponerende!! Formasjonene på klippefjellet
Skierffe, og ”sukkerklumpen” Nammatj – som ligger som en firkantet kloss midt i dalen inn
mot ”Porten til Sarek” - er unike og bergtagende!! Og vi befinner oss i de områdene som i
samisk mytologi tilbake i tid har vært de helligste stedene i disse fjellområdene for samene –
på kartet er avmerket mange offerplasser i nærheten.
Etter en god pause fortsetter vi vår vandring med å gå nordover langs Kungsleden. Etter et par
kilometer med en del stigning, har vi kommet oss over tregrensen, og vi tar av fra Kungsleden
og svinger mot nordvest. Vi passerer en samisk offerplass ved Aktsegallio, en stor og spesiell
stein, ”Nisteinen”, hvor sagnet sier at det er skutt ni bjørner (aktse betyr ni). Ganske snart
krysser vi nasjonalparkgrensen til Sarek, og fortsetter å gå i forholdsvis lett terreng med
ytterligere litt stigning. Etter 2-3 timers gange setter vi fra oss sekkene, og går en halvtimes
avstikker ut på Skierffes spiss, 1179 moh. Her får vi det som sies å være Sveriges heftigste
utsikt; med et nesten loddrett stup på 500 meter utfor kanten. Vi skuer utover sjøen Laitaure
og Rapadeltaet 700 meter under oss og ser langt oppover i Rapadalen mot nord.
Vi går litt videre mot nordvest, og avslutter dagen når vi synes oss fornøyde, kanskje kjenner
vi både på føtter og rygg at dagen har vært lang nok. Vi finner en fin leirplass, og så er det
opp med teltet og fram med primusen – og gjøre klart for dagens drytech-gourmet – som
garantert vil smake fortreffelig!

DAG 3: Nord for Skierffe – ca. Alep Vássjájågåsj. Ca. 15 km. Ca. 8 timer
Vi fortsetter vår vandring og skal nå holde denne høyden på ca. 1000 meter det meste av
dagen. Vi går oppe øverst i fjellsiden høyt over Rapadalen, og har spektakulær og eksklusiv
panoramautsikt over landskapet under oss - såfremt vi har værgudene med oss!!
Og den som har en kikkert i sekken, kan kanskje oppleve at det er strevet verdt å bære den
med seg, hvis man er så heldig å få øye på en Sarek-elg …
Vi skal på slutten av dagen dreie ned gjennom bjørkeskogen og etter hvert komme ned mot
Rapadalen. Men vi prøver å finne en fin teltplass litt før vi kommer ned, da det kan være noe
vanskelig å finne gode tørre teltplasser nede i dette området av Rapadalen.

DAG 4: Alep Vássjájågåsj – Rapadalen – Skårkistugan – Snavvavagge – Pielasletten.
Ca. 15-18 km. Ca. 8 timer
Vi starter med å gå ned i Rapadalen, og følger dalen og elva videre noen km oppover. Dette
området kalles Rapaselet og er et parti hvor elva igjen har dannet store elvedeltaer med
slamavsetning fra smeltevann. Vi kommer til Skårkistugan, som er en låst, gammel hytte,
bygd i 1914 av Axel Hamberg til bruk i hans vitenskapelige arbeid i området, og benyttes
fortsatt iblant av forskere. Vi befinner oss nå rett i nærheten av ”Rovdyrtorget”, hvor de store
rovdyra angivelig pleier å ferdes. Fotografer tiltrekkes dette området i håp om å få noen
blinkskudd.
Nå går vi igjen opp fra dalen; ca. 400 høydemeter opp og kommer etter hvert inn i
Snavvavagge, og får igjen panoramautsikt utover Rapadalen med Rapaselet, mot syd.
Vi fortsetter gjennom Snavvavagge forbi sjøen Snavvajavvre og så går vi igjen ned, ganske
bratt og litt kronglete, til vi på nytt nærmer oss Rapaelva, som nå er betydelig mindre og her
heter Rapajåhkå (Rapabekken). Så fortsetter vi rett nordover et par km til Bielavallda,
Pielasletten, som kalles ”Sareks hjerte”, et åpent, stort slettelandskap hvor Rapadalen ender,
og som er et av knutepunktene i Sarek. Nå dreier vi rett østover 3-4 km og har den
turkisfargede sjøen Bierikjavrre rett foran oss. Vi ser også Sareks høyeste fjell i nær synsrand
mot nord; Sarektjåhkkå 2089 moh, beliggende i et stort fjellmassiv med flere spisse topper og
isbreer.
Her finner vi en passende leirplass for natta.

Utsikt fra Snavvavagge mot Rapaselet

Snavvajavvre

DAG 5: Pielasletten - Basstavagge – Rinim – Sitojaurestugorna. Ca. 20 km vandring,
og 15 km båt.
Vi går i dag inn i Basstavagge som er en høytbeliggende dal, ca. 1000 moh, mellom
høyfjellsmassivene Ähpar og Skårki. Her kan vi lett bli fristet til spennende toppturer, men
vårt tidsskjema tillater nok ingen slike utskeielser. I vest, første del, er dalen forholdsvis vid
og åpen, mens mot øst blir den trangere med bratte fjellsider nært på. Flere isbreer er også tett
på, og vi må regne med å vade over et par breelver. Terrenget er forholdsvis lettgått, med lite
vegetasjon. Vi beveger oss mot øst i en sirkelformet bue, og dreier så litt mot sør og går noe
nedover til vi kommer til Rinim i sjøen Sitojaures vestende. Nå passerer vi straks igjen
nasjonalparkgrensen og er ute av Sarek.
Vi tar så båt, ca. 15 km, over den turkisfargede sjøen, og kan nyte det vakre landskapet som
omgir oss.
Båtturen ender ved STF’s Sitojaurestugorna, som er sjølbetjente, med 22 sengeplasser.
Vi finner ut av om vi vil sove her, eller finne oss en fin teltplass.

Pielasletten

Basstavagge, vestre del

DAG 6: Sitojaure – Saltoluokta. 19 km. 6-7 timer m/pauser.
Vi er nå igjen kommet inn på Kungsleden, og følger den nordover.
Kungsleden er Sveriges lengste vandringsvei, 425 km gjennom fjellene i Lappland, og
strekker seg fra Abisko i nord til Hemavan i sør.
Vi begynner med lett stigning gjennom bjørkeskog et lite stykke før vi kommer opp i åpent
høyfjellsområde og det blir flatt og fint å gå langs god sti. Omtrent halvveis kommer vi til en

”raststuga”, en enkel hytte som står åpen og gir ly og tak over hodet for vandrere ved behov.
Hvis dårlig vær, er dette et passende sted å spise vår lunsj.
Siste del av etappen går det nedover, litt bratt først gjennom bjørkeskog og så barskog.
Og så, etter nok en dags forhåpentligvis flott vandring, kommer vi til Saltoluokta, beskrevet
som en perle blant Lapplands fjellstasjoner.– kjent for sitt gode kjøkken og hyggelige
atmosfære. Mange Sarek-vandrere velger å avslutte sin tur her, og ser fram til en god dusj,
badstue og velfortjent tre-retters middag.
Og kanskje gjør det godt for ryggen å sove i en god seng…

DAG 7: Hjemreise Etter en god frokost tar vi båt over sjøen Langas, og så er det farvel til Lapplands fjellverden
og vi starter på reisen sørover igjen. Vi er veldig trygge på at vår sjåfør kjører oss sikkert hjem
den lange veien fra nord – og vi lar ham bestemme rute – kanskje finner han en spennende
grenseovergang inn i vårt kjære moderland et sted i Nordland eller Nord-Trøndelag..

GENERELT:
Sarek ligger langt fra sivilisasjon, så reise og startetappen inn i nasjonalparken tar sin tid.
Likeledes tar det også tid å reise ut igjen.
Vi velger derfor å reise med egen buss – dette tar kortere tid enn offentlig kommunikasjon
med fly/tog/buss/taxi, og det gir oss stor fleksibilitet.
Tidspunkt: Uke 33: avreise søndag 10. august (grytidlig) fra Alvdal, hjemkomst lørdag
kveld 16.august - 2014.
Reise: vi kjører buss tur/retur, med egen sjåfør.
Kostnader:

Reise t/r med buss. Stipuleres til ca. kr. 2000-3000, avhengig av antall
deltakere.
Overnatting m/frokost samt middag på Saltoluokta. Ca. kr. 1000-1500
(avhengig av hvilken standard vi velger)
Evt. overnatting Sitojaure (SEK 395,-/295,- hvis DNT-medlem)
Båt (Aktse, Sitojaure, Langas) ca. 800-1000

Krav til deltakere:
Turen regnes for å være over middels krevende. Dagsetapper på 15-20 km, og 7-9 timers
varighet.
Man må være i relativt god fysisk form for å være med på turen, og vite at man er sterk nok til
å gå flere sammenhengende dager med ryggsekk.
Terrenget kan noen steder over kortere strekninger være krevende; steinete, kratt, stigninger
opp og ned, kanskje vått/sleipt, elvevadinger, og lange partier uten sti. Men ruta skal være lagt
så gunstig som mulig, noen steder med stier. Men turens karakter er noe annet enn en
hytte-til-hytte-tur langs T-merkede stier i Rondane.
Alt vi trenger av mat og utstyr for vår vandring må medbringes fra start, og man må regne
med at sekken vil veie 16-20 kg. Viktig med god ryggsekk!
Det er også en fordel å ha litt erfaring med telting og leirrutiner – sjøl om det fort går seg til.
Utstyr og planlegging av logistikk vil vi komme tilbake til. Vi sender deltakerne en
utstyrsliste over nødvendige ting, og inviterer til et informasjonsmøte i forkant av turen.
Det tas forbehold om endringer i program.
Dagsetappene kan varieres etter vær og andre omstendigheter underveis.

Kontaktpersoner:

Johan Ragnar Eggen (generell info). Tlf. 95 87 39 07
Toril Grøtting (turspesifikke detaljer). Tlf. 90 68 96 53

Påmeldingsfrist: interesserte melder seg innen 15. juni til Johan Ragnar
Bindende påmelding innen 15. juli

Teknisk arrangør: Alvdal Turforening, org nr. 983 987 907 . www.turforening.no
mail: turforening@alvdal.com

