
DAGSTUR / TÄLTTUR / FLERDAGSTUR

TOPPTUR GOVGGENJUNNI  (KÅGE) - NIKKALUOKTAS BYFJÄLL
Vandring upp på kal�ället där du upplever �ällsvärldens alla skiftningar i naturen.
Njut av en vacker utsikt över tre dalgångar. Ca 1,5h till platån, 3h till toppen av Govggecohka.

VISTASVÁGGI FRÅN VATTNET MED KAJAK / KANOT
Upplev Vistasvággis unika deltalanskap och den stilla dalgången från vattenytan. Boka en kajak eller
kanot i vår reception, passar utmärkt som dagstur, tältnatt eller flerdagarstur. Båtskjuts för
kanoter/kajaker går att boka i vår reception

VISTASVÁGGI TILL FOTS OCH BÅTTRANSPORT
Vandra genom björkskogen upp genom Vistasvággi efter leden mot STF Vistasstugorna. Dagstur,
tältnatt, eller flerdagstur.

LADDJUJAVRI - BÖRJAN PÅ VANDRINGEN MOT KEBNEKAISE
Vandring till glaciärsjön Láddjujávri, 5,6 km från Nikkaluokta, ca 1,5h vandring. Vid sjön får du
uppleva en fantastisk utsikt över Kebnekaisemassivet. Från Láddjujávri kan du boka båttransport
mot Kebnekaise.

LEDEN MOT BORRASGORSA / TJUONAJOKK
Vandringen sker genom öppen myrmark och slingrar sig genom björk- och tallskog. Ca 6km, 3h
vandring tur & retur.

FÅNGSTGROPSYSTEM - SAMISKT FYND FRÅN 1000-TALET
Efter hängbron vid Cievrrajohka svänger du höger mot fångstgropsystemet. Det är lämningar från
1000-talet då samerna ännu var ett jägarfolk. Ungefär 5 km, ca 1h vandring. Du kan även vända vid
hängbron över Cievrrajohka för en kortare tur, ca 45 min.

TOPPTUR GÁRMASBÁKTI & CIEVRRACOHKKA
Vandring efter sommarleden mellan Nikkaluokta - Kebnekaise. Sväng av leden genom att följa
skyltarna mot fångstgropssystemet, följ stigen upp på kal�ället för att sedan starta din
toppbestigning av Gármasbákti.



KÅGE (GOVGGENJUNNI) - NIKKALUOKTAS BYFJÄLL
2 olika svårighetsgrader

KÅGEPLATÅN / GOVGGENJUNNI
Tid: ca 1- 1,5h, 3h tur & retur
Längd: 3,5 km enkel väg, 7km totalt
Höjdmeter: 820 m.ö.h
Dagstur, övernattning
Kuperad mark med stigning i slutet

Vandringen startar nere i Nikkaluokta, följ skyltarna “Kåge”.
Starta vandringen efter grusvägen som går förbi helikoperplattan och Vistas-båtlänningen, fortsätt
följa grusvägen för att sedan svänga av till björk- och tallskogen som så småningom leder dig upp på
kal�ället, där du upplever �ällvärldens alla skiftningar i naturen.

Kika efter lingon eller blåbär och stanna ofta till för att njuta av den fantastiska utsikten över de tre
dalgångarna Láddjuvággi, Vistasvággi och dalen där den vidsträckta sjön Báittasjávri sträcker sig.

Efter stigen finns ett uråldrigt fångstgropssystem som användes ända in på 1900-talet för att fånga
älg, ren och ibland björn. Var uppmärksam och titta efter stora gropar som nu vuxit igen en del på
vissa ställen, föreställ dig storleken när de faktiskt var i bruk!

Ta med dig en fikaryggsäck med dryck och tilltugg, samt kläder efter väder, uppe på platån kan det
blåsa mer än nere i dalen. Turen passar även till att ta med sig tält och matlagningsmöjligheter uppe
på platån, tänk på att det inte finns rinnande vatten på �ället utan bär med dig vatten på vägen upp.

TOPPTUR KÅGE / GOVGGECOHKKA
Tid: ca 3h till toppen, 5h tur & retur
Längd: ca 5-6km enkel väg
Höjdmeter: 1162 m.ö.h
Dagstur, övernattning
Stigning, enkel klättring

Du följer samma stig som leder upp på Kågeplatån, kanske tar du en pausfika vid stenröset för att
ladda upp krafterna inför att fortsätta upp mot toppen. När du närmar dig �ällväggen sikta på att
börja stigningen på den västra sidan av �ället, för att slippa klättra rakt upp på den mest branta
väggen. Väl på sidan av �ället behöver du använda ditt egna sinne för att ta dig upp efter lämplig väg,
utmana dig själv genom att försöka hitta den gamla leden upp som sakta börjat växa igen eller prova
din inre vägvisare. Kom ihåg att ta många stopp för att få njuta av den där “wow-känslan” ju högre
upp du tar dig, med milsvida utiskter åt alla fyra väderstreck. Packa en lättare fikaryggsäck och
kläder efter väder, uppe på toppen kan det blåsa och vädret kan växla snabbt. På med
förstärkningsplaggen för att kunna stanna och njuta av naturen från den högsta punkten närmast
Nikkaluokta!



VISTASVÁGGI MED KAJAK / KANOT  -
UPPLEV VISTASDALEN FRÅN VATTNET

Tid: Dagstur eller övernattning med tält
Längd: upp till 12km enkel väg
Rekommenderad för dig: som gärna upplever naturen från vattenytan

Du bokar en kajak eller kanot hos oss i receptionen för att starta ditt äventyr efter vattenytan.
Äventyret börjar vid bryggan i Nikkaluokta där paddlingen tar dig upp genom Vistasdalen för att
uppleva dess unika deltalanskap i en tyst, stilla och djurrik dalgång. Det går att paddla hela 12
kilometer upp efter älven, fram tills jokken och lägre vattennivåer tar vid. Det finns många kanaler
som slingrar sig nedströms, låna gärna en karta av oss eller använd dig av kartappar i din
smartphone för att välja olika vattenleder att svänga av vid. Turen passar både för dagstur eller för
övernattning i tält. Ta med dig en fika/matryggsäck och stanna gärna vid älvkanten för en fikapaus
innan du vänder tillbaks till Nikkaluokta. Alternativt packa en lätt packning med tält och hitta en
passande lägerplats efter älvstranden.
Önskar du korta ner din paddeltur på vägen upp/ner kan du boka en båttransport med oss som tar
dig dit du önskar efter vistasälven. Bokning sker via receptionen med Nikkaluokta Alltransport.

VISTASVÁGGI -
VISTASDALEN TILL FOTS OCH BÅTTRANSPORT

Tid: 10-12 h
Längd: 32km Nikkaluokta - STF Vistas �ällstuga
Dagstur, övernattning i tält eller flerdagstur
Mestadels lättvandrat underlag, men bitvis småkuperat och med inslag av videsnår. En hel del
spänger.

Vill du uppleva vistasdalen till fots följer du leden som slingrar sig upp efter Vistasvággi. Leden
passar dig som är påväg ut på en kortare dagstur, för dig som övernattar eller som väljer att vandra
ända fram till STF Vistastugorna.

Den långa leden är mestadels lättvandrad och går i frodig �ällbjörkskog större delen av vägen.
Stigen följer den breda jokken Visttasjohkas östra sida på växlande avstånd. Leden börjar vid väg 870
som du följer de första kilometrarna från Nikkaluokta, passera broarna och sväng av till vänster efter
vägen när “Vistas-skylten” dykter upp. Första biten mot Vistas går över spångad myrmark och förbi
inslag av tallbestånd.
Strax innan hängbron vid Vassajohká får du en vacker inblick i dalen Unna Reaiddávággi med
omgivande spetsiga toppar. Nästa hängbro är placerad över Vistasjohká 5km nedanför Vistasstugan,
denna bro använder du om du ska svänga av från Vistasleden och fortsätta mot Gasggasavággi.
Det finns godtagbara tältplatser längs hela sträckan.

Önskar du korta ner turen går det att förboka båttransport efter älven, skjutsen sker med
Nikkaluokta Alltransport och det går att beställa upphämtning/avlämning 8 respektive 12 kilometer
upp efter älven. Båtlänningarna är markerade och svänger av från den ordinarie leden. Hur långt
båten kan köra beror på vattenstånd. Båttransport måste förbokas, det finns ingen fast turlista, boka
i receptionen eller ring oss på 0980-55015.



LEDEN MOT TJUONAJOHKA
Nikkaluokta - Borrasgorsa - Tjuonajokk - Gaidumjávri

Nikkaluokta - Borrasgorsa    7 km
Borrasgorsa - Tjuonajohka   27 km
Nikkaluokta - Kaitumjávri     63 km
Tid: Dagstur eller flerdagarstur

Efter denna led kan du välja mellan olika sträckor beroende på om du planerar en dagstur eller en
flerdagarstur. För dagstur rekommenderar vi att du vandrar tur & retur till Borrasgorsa.

Du börjar vandringen från vår anläggning i Nikkaluokta, fortsätt mot långtidsparkeringen och följ
den enda grusväg som går rakt österut, du passerar några tomter tills leden mynnar ut i en stig.
Efter ca 1 km vandring passerar du den vackert belägna hängbron som tar dig över utmynningen av
Láddjujohka, stanna gärna till och njut av det gröna glaciärvattnet som sakta rinner ut i sjön
Báittasjávri. Vandringen fortsätter över öppen myrmark med spänger, glöm inte att vända dig om för
fantastisk vy över Kebnekaisemassivet och Tuolpagorni. Leden fortsätter sedan slingrandes vid foten
av Lárkinbákti genom växlande björk- och tallskog.
Väl framme i Borrasgorsa möter du skyltar som leder dig vidare upp på kal�ället efter leden mot
Tjuonajohka. Stanna gärna till i Borrasgorsa och utforska de gamla samiska boplatserna som
fortfarande står kvar. Hölada, hus och kanske lyckas du spåra upp en gammal eldstad om du tittar
noggrannt.
I skogarna kring Borrasgorsa kan du hitta olika bär som frodas runt den stilla platsen.
Skogarna är djurrika och du kanske ser en ren, älg och många olika småfåglar på avstånd,
Vill du fortsätta upp på �ället så stiger du efter leden mot Tjuonajohka, kom ihåg att ha med dig
karta, kompass och kläder efter väder. Uppe på kal�ället svänger vädret snabbt.

LADDJUJAVRI - BÖRJAN PÅ VANDRINGEN MOT KEBNEKAISE
Nikkaluokta - Láddjujávri 6 km, ca 1,5 h
Nikkaluokta - Kebnekaise �ällstation 19 km, ca 4-6 h
Dagstur, övernattning

Den mest populära leden att vandra efter är leden mellan Nikkaluokta-Kebnekaise, där man kan
göra en toppbestigning på Sveriges högsta topp eller fortsätta österut mot kungsleden som tar dig
norr-eller söderut genom �ällkedjan. Har du tänkt ta dig en dagstur vänder du när du nått den
turkosblå glaciärsjön Láddjujávri, vattnet är grumligt av stenpartiklar och mineraler som följer med
jokkarna när Kebnekaisemassivets glaciärer smälter, glaciärslammet slingrar sig ner genom deltat
och bildar den turkosblå sjön Láddjujávri.
Vandringen startar i Nikkaluokta från vår anläggning, följ grusvägen som leder dig till den röda
portalen med skylten “Kebnekaise” precis nedanför Nikkaluoktas �ällkapell.
Följ sommarleden som tar dig hela vägen till STF Kebnekaise �ällstation, sträckan är 19km lång men
du kan välja att korta ner vandringen med hjälp av båten som avgår vid båtlänningen i Láddjujávri
hos Enoks. Flera avgångar/dag, behövs ej förbokas.
Halvvägs till Láddjujávri passerar du hängbron som leder dig över Cievrrajohka, en fin rastplats
innan du fortsätter vandringen.
Väl framme vid Enoks båtbrygga bjuds du på en enastående utsikt över glaciärsjön, med
Kebnekaisemassivet i blickfånget. Ta med dig en fikaryggsäck och förstärkningskläder. Vid den
öppna sjön kan det blåsa mer än i den skyddade �ällbjörksskogen. Se till att njuta av utsikten och
kanske tar du dig ett svalkande dopp i glaciärsjön.



FÅNGSTGROPSYSTEM - SAMISKT FYND FRÅN 1000-TALET
Läs även: LADDJUJAVRI - BÖRJAN PÅ VANDRINGEN MOT KEBNEKAISE

Längd: Ca 5km, 1h
Tid: 1h enkel väg

Efter leden mot Láddjujávri kan du svänga av leden en bit efter hängbron vid Cievrrajohka,  för att
följa stigen mot det uråldriga fångstgropssystemet svänger du av när du når skylten
“Fångstgropssystem”. Stigen leder dig förbi groparna som användes ända in på 1900-talet för att
fånga älg, ren och ibland björn. Var uppmärksam och titta efter stora gropar som nu vuxit igen en
del på vissa ställen, föreställ dig storleken när de faktiskt var i bruk! Stigen svänger av

TOPPTUR - GÁRMASBÁKTI
LÄS ÄVEN: LADDJUJAVRI - BÖRJAN PÅ VANDRINGEN MOT KEBNEKAISE

Längd: Ca 9km
Tid: 3h enkel väg
Höjdmeter: 1080 m.ö.h
Passar för dagstur eller övernattning i tält

Heldagstur - Vandring efter sommarleden mellan Nikkaluokta - Kebnekaise. Sväng av leden genom
att följa skyltarna mot fångstgropssystemet, följ stigen upp på kal�ället för att sedan starta din
toppbestigning av Gármasbákti. Du följer stigen som går längs med �älljokken och siktar på de små
sjöarna precis under Cievrracohkka, välj en passande väg och försök hitta den höga stenformationen
som vakar över Láddjuvággi. Passar utmärkt att ta med tält och övernatta nedanför topparna.

TOPPTUR - CIEVRRACOHKKA
LÄS ÄVEN: LADDJUJAVRI - BÖRJAN PÅ VANDRINGEN MOT KEBNEKAISE

Längd: Ca 9 km
Tid: 3-4h enkel väg
Höjdmeter: 1340
Passar för dagstur eller övernattning i tält

Heldagstur - Vandra efter sommarleden mellan Nikkaluokta - Kebnekaise. Sväng av leden och följ
skyltarna mot fångstgropssystemet, följ stigen upp på kal�ället och påbörja din topptursbestigning
av Cievrracohkka. Sikta på sjöarna under Cievrracohkka, välj en passande väg och påbörja
topptursbestigningen. Väl framme vid stenformationerna på toppen får du en fatastisk panoramavy
över hela Kebnekaisemassivet. Ta med mat efter vägen och förstärkningsplagg. OCH NJUT!
Passar utmärkt att ta med tält och övernatta nedanför topparna.

MIDNATTSSOLSVANDRING

Medan midnattssolen lyser upp �ällvärlden och lockar till långa nätter passa på att ta en tur under
nattens timmar. Djuren börjar vakna och ihop med de gyllengula solstrålarna som lyser upp
�ällsluttningar och trädtopparna får du en fantastisk upplevelse. Har du testat nattvandra tidigare?



FJÄLLBAD

Båtbryggan i Nikkaluokta
Promenera från vår anläggning mot båtbryggan där Vistasbåten lägger till. Följ grusvägen nedanför
anläggningen och stugbyn och fortsätt förbi avfarten mot helikopterplattan, gå cirka 100 meter efter

grusvägen och sväng av till höger mot sjön när du når skylten “Vistasbåt”.

Dopp i glaciärsjö - Láddjujávri
LÄS ÄVEN - LADDJUJAVRI - BÖRJAN PÅ VANDRINGEN MOT KEBNEKAISE

Promenera 6 km efter sommarleden mot Kebnekaise, stanna till i Láddjujávri och fika medhavt fika
eller kika in hos Enoks. Sikta på ett svalkande dopp i den turkosblå sjön Láddjujávri med fantastisk

panoramavy över Kebnekaisemassivet.

Nikkaluoktas enda sandstrand
LÄS ÄVEN - LEDEN MOT TJUONAJOHKA

Promenera efter leden mot Tjuonajohka/Borrasgorsa. Efter ca 300 m svänger du av till vänster om
stigen och söker dig mot strandkanten. Titta efter skylten “Sandstrand ala Nikka”. En charmig liten
sandstrand som rymmer ett mindre sällskap, en unik upplevelse för dig som är van vid knökfulla

kilometerlånga stränder. På med badkläderna, njut av lugnet och bada ut i sjön Báittasjávri.

Dopp från hängbron
LÄS ÄVEN - LEDEN MOT TJUONAJOHKA

Promenera efter leden mot Tjuonajohka/Borrasgorsa. När du promenerat cirka 1 km möts du av den
vackra hängbron som leder vandrare över utmynningen av Láddjujohka. Jokken rinner sakta och

stilla ut i Báittasjávri och där passar det utmärkt att ta ett dopp. OBS dyk ej då vattnet är grumligt av
glaciärslam från de smältande glaciärerna i �ällvärlden vilket gör att man inte ser botten av jokken.

Kliv i vattnet från sidorna av bron eller släpp ner dig själv försiktigt från hängbron.




