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                                Välkommen till fjällvandringen 2013! 
 

En 8 dagars fjällvandring genom de två stora nationalparkerna  
Stora Sjöfallet och Sarek! 

 
 
Datum: 27 juli- 4 augusti 
 
Boende: Vi sover i tält 
 
Pris: 1800: -. Friluftsfrämjandet Gällivare, bankgiro: 400-2861. Betalas senast 2012-07-04  
Guide, tältavgift Akkastugorna och transporter med bil, buss och båt ingår. Satelittelefonhyra 
ingår. Max 12 deltagare. 
Utrustning, bränsle till stormkök, mat står deltagarna för. 
Vi ska vara medlemmar i Friluftsfrämjandet. 
 
Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs. Du bör ha vana att bära ryggsäck. Om du inte tidigare 
provat på att fjällvandra i flera dagar med ryggsäck ska du packa din ryggsäck med +15 kg 
och vandra en längre sträcka på + 5 km för att förstå hur det känns.  Vikten av tält/mat/kök 
och bränsle fördelas inom tältlaget. 
 
Kondition: God. Vi vandrar max 4 dagar i sträck och sedan finns möjlighet till vilodag. Med 
god kondition menar vi att du ska klara av att vandra ca 8 tim. (inkl. raster)/dag. Vi börjar 
vandra vid 9 tiden på morgonen. Vid 12-13 tiden tar vi lunch. Vid 17 tiden slår vi läger. Vi gör 
ett flertal korta raster under dagen. 
 
Startplats: Aktiviteten startar och slutar i Gällivare. 
 
I Gällivare: De deltagare som har rest till Gällivare ska vi försöka ordna boende för. Vi ser till 
att ni blir upphämtade från flyg/tåg/buss. 
 

Kontakt:  Jörgen 070-664 36 96 jorka@hotmail.se    
Lena 070-687 27 12 lenasaatkamp@hotmail.com  

 

mailto:jorka@hotmail.se
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Vår väg att vandra 
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PRELIMINÄRT DAGSPROGRAM 
 

Dag 1 (lördag) 
Vi lämnar Gällivare med bil på eftermiddagen och startar vandringen från Suorvadammen. 
Efter bara 3 kilometer korsar vi gränsen till Stora Sjöfallets Nationalpark. Efter ytterligare 2-3 
kilometer slår vi upp tälten i fjällbjörkskogen. (2 h vandring ca 5-6 km) 
 
Dag 2 (söndag) 
Vi fortsätter vandringen och när vi kommer upp ur björkskogen möter oss vyer av det 
konformade berget Slugga samt det taggiga bergsmassivet Äphar. 
Tältning vid Lulep Niendojågåsj. (7,5 h inkl raster) 

 
Dag 3 (måndag) 
Vandringen fortsätter och vid lunchtid har vi nått yttergränserna av Sarek. På eftermiddagen 
tittar vi på blommorna vid Vuojnesvarasj och fortsätter sedan till Bierikjavvre. Vi slår upp 
tälten vid den turkosfärgade sjön. (8 h inkl raster) 
 
Dag 4 (tisdag) 
Dagens sträcka upplevs som kort och lättgånget. Dock har vi två bäckar framför oss som 
kräver vad. På eftermiddagen når vi Skarja, som är en mötesplats för vandrare i Sarek. Nu 
befinner vi oss mycket nära de högsta topparna i Sarek. (5h inkl raster) 
 
Dag 5 (onsdag) 
Förhoppningsvist blir det en vacker dag så att en topptur till Svarta Spetsen eller ett besök 
vid Mikkaglaciären passar in. För de som vill ta det lugnare kan gå till ett närbeläget 
vattenfall eller bara stanna vid Skarja och vila ut. (8h 20 min) 
 
Vid dåligt väder fortsätter turen till Ruotesvagge. Vilo/ topptursdagen sparas till senare. 
 
Dag 6 (torsdag) 
Vi vandrar in i Ruotesvagge och får fin vy över några av Sarektjåkkås höga toppar och 
glaciärer. Tältning i Ruotesvagge. 
 
Dag 7 (fredag) 
Vandringen fortsätter genom dalen. Vi vadar Suottasjåkkå. Vi tältar på Akka sluttning. 
 
Dag 8 (lördag) 
Vandring mot hällarna. Bo vid Akkastugorna/ bo på hällarna. Köpa röding+ glödkakor. 
 
Dag 9 (söndag) 
Vandring till Änonjalme. Vi tar båten över Akkajaure på förmiddagen. Första båten.  
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UTRUSTNINGSLISTA 
 

GEMENSAM UTRUSTNING 
Karta, kompass, GPS 
Satelittelefon 
Multitool, silvertejp 
Rep 

 
GEMENSAM UTRUSTNING TÄLTLAG 
Tält (sopsäck att packa tältet i) 
Kök och bränsle 

 

PERSONLIG UTRUSTNING 
Ryggsäck 60-65 liter 
Sovsäck - nedåt -5 °C då det kan vara kallt på nätterna. 
Liggunderlag – Tänk på att uppblåsbara liggunderlag väger mycket. 
Tallrik och bestick 
Disksvamp - Diskmedel behöver vi inte om vi använder en kökssvamp och hett vatten! 
Mugg 
Vattenflaska 
Påse för sopor – Viktigt, det vi tar ut på fjället ska med tillbaka hem! 
Första hjälpen (komplettera med tejp (ex. leukoplast) eller plåster mot skavsår, smärtstillande tabl.) 
Solskyddsfaktor 20-25, cerat (lypsyl med solskyddsfaktor) 
Tandborste och övrig personlig hygien 
Toalettpapper 
Myggmedel 
Regnskydd för ryggsäcken (eller stor sopsäck inne i ryggsäcken att packa allt i) 
(Kamera) 

 

KLÄDER 
Mössa 
Keps eller liknande 
Handskar 
Vandringsbyxa 
Jacka som tål regn 
Byxa som tål regn 
Tröja eller skjorta att vandra i 
Ombyte tröja 
Långkalsonger 
Ombyte underkläder 
Tjock tröja 
Två par sockar att vandra i 
Ombyte sockar 
Ev. solglasögon 
Kängor eller vandringsstövlar 
Stav för vad 
Tofflor eller liknande för vad 
 
Undvik bomull i tröjor, underkläder och sockar! 
 

Kom ihåg att det inte är roligt att 

bära en tung ryggsäck!  

Vi tar bara med oss det som vi 

behöver, inte det som kan vara bra 

att ha. 
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MAT 
 

Frukost 8 st. 
Var och en tar med sig sin egen frukost. Enklast är det om man bara kokar upp vatten som man sen 
häller över i sin egen tallrik med frukostblandning. 
Förslag: 
Havregrynsblandning (havregryn, torrmjölk, nötter, russin, torkat äpple+ banan) 
Havregryn + müsli och torrmjölk 
Jörgens frukostblandning: 1dl välling+1dl müsli+1dl crunchy. Häller på vatten och till det äter jag 2 
hårdbrödskivor med renost på tub, te eller chokladdryck. 
 

Lunch 8 st. 
Var och en tar med sig egen lunch brukar fungera smidigast. När vi äter lunch kan det vara kallt, 
blåsigt och regnigt. Det är då skönt att lunchen är enkel att tillaga, dvs. vi kokar upp vatten Vid dåligt 
väder är det inte roligt att laga avancerad mat som tar lång tid. Detta innebär också att man måste ta 
med mer bränsle. 
Förslag: 
Under en skidtur 2013 testade vi ett nytt lunchkoncept. Vi hade med oss varsin plastburk med lock 
och i den burken hällde vi varmt vatten över en varma koppen tillsammans med antingen cous cous 
eller nudlar. På med locket, vänta tre minuter och sedan äta. Till det åt vi sedan 3 hårdbrödskivor, te 
eller chokladdryck. Vi valde de varma koppen med mest kalorier. Det fungerade alldeles utmärkt 
energimässigt trots krävande dagar. 
Vill man ha lite mer mat så är de färdiga påsarna med frystorkad mat ett enkelt alternativ. Ett tips 
kan vara att man går ihop två och två om en påse och tillagar den i en gryta. Häller på lite mer vatten 
och tillsätter extra medhavt ris eller makaroner för att dryga ut maten. Räcker som lunch för två 
samtidigt som det blir mycket billigare. Är man tre kan man dryga ut två påsar. 
Färdig tortellini är också ett bra alternativ, kräver en viss koktid. 
 

Middag 8 st.  
Bestäms inom matlaget. Måste begränsas till vikt och hållbarhet genom att t ex torka köttfärs, 
grönsaker. Konserver väger mycket, men hållbarheten är bra. Snabbris, pulvermos och 
snabbmakaroner är att föredra för att förkorta koktider. Första kvällen kan man ta med färsk mat 
som även väger mer. 
Förslag: 
Frystorkad portionspåse, kan drygas ut och delas som beskrevs om lunchen. 
Egentorkad mat. Recept på två maträtter finner ni längre ned. 
 
Efterrätter. 
Alltid trevligt att ha med ett par efterrätter. Det finns färdiga påsar med mousse i olika smaker som 
man enkelt vispar ihop med vatten. Varm nyponsoppa eller blåbärssoppa med mandelbiskvier är gott 
en kylig kväll på fjället. 

 
Viktigt 
Det är viktigt att man förutom de stora måltiderna får i sig energi även under turens gång. 
Förslag: choklad, (salta) nötter, torkad frukt, russin, energibars, godis. 
Vi gör egen nöt och russinblandning. Vi har också med oss chokladkakor eller godis. 
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Dryck 
Ta med vattenflaska. Blanda gärna en egen energidryck med vatten, salt, socker och citron i 
vattenflaska. Kaffe, chokladpulver, te. 
 

Torka mat själv 
Det är kul och inte så svårt att själv torka ett par maträtter. Vi uppmanar er att prova på. Vi ger er 
recept och metod för två rätter med köttfärs och kyckling. Bäst är en varmluftsugn men en vanlig ugn 
går också bra om man har luckan på lite glänt. 
Torka köttfärs: 
Salta och krydda köttfärsen. Bryn i teflonstekpanna på medelvärme utan fett tills den är torr. 
Finfördela på hushållspapper för at få bort ev. fett. Bred ut på plåt med bakplåtspapper. Torka i 70 
grader i ca 10 timmar tills det känns som grus. Packa i plastpåse när det svalnat. Håller i frys ett år. 
Torka kyckling: 
Skär den halvtinade kycklingen i små, små bitar eller mal den tinade kycklingen. Stek kycklingen på 
hög värme i teflonstekpanna utan fett tills den är torr, salta.  Bred ut på plåt med bakplåtspapper. 
Torka i 70 grader i ca 8 timmar tills det känns hårt. Packa i plastpåse när det svalnat. Håller i frys ett 
år. 
Torka lök:  
Skär ringar av löken. Bred ut på plåt med bakplåtspapper. Torka i 50 grader tills löken går att bryta 
sönder.  
Torka tomat och paprika:  
Skär frukterna i 0,5 cm tjocka skivor.  Bred ut på plåt med bakplåtspapper. Torka i 50 grader tills de 
går att bryta sönder. 
Recept:  
 
SPAGHETTI & KÖTTFÄRSSÅS SKARJA 2 PORTIONER 
Snabbpasta för 2 
1 torkad gul lök 
1 torkad vitlöksklyfta 
200 gram torkad nötfärs 
6 msk tomatpuré (går också att torka på bakplåts papper men tar lång tid) 
1 dl mjölkpulver (vid tillagning tillsätts detta sist då det annars kan brännas vid i grytan) 
2 krm svartpeppar 
1 köttbuljongtärning 
Vatten 
 
FJÄLL JAKOB 2 PORTIONER 
Snabbris för 2 
1 dl mjölkpulver (vid tillagning tillsätts detta sist då det annars kan brännas vid i grytan) 
1 tsk curry 
0,5 tsk salt 
2 dl torkad kyckling 
1 dl torkade bananer (går också att torka på bakplåts papper men tar lång tid, enklast att köpa) 
Piffa till med jordnötter och russin 
 
Innan tillagning kan man låta ingredienserna stå och dra ett tag i hett vatten. Tomat och paprika 
finns inte med i recepten men kan givetvis användas efter eget huvud liksom kryddning. Torkar man 
lök kan man lika gärna samtidigt torka grönsaker. Köttfärsrätten går att variera så att man kan ha 
fler egentorkade middagar med sig. 

 


