UTFLYKTSGUIDE:

Nasafjäll

En tur till Nasafjäll bjuder på en speciell
historisk upplevelse. År 1635 startade en
silver- och blygruva på det kala fjället.
Därmed tog också koloniseringen av
norra Sverige fart. Själva toppen av
Nasafjället ligger 300 meter in på den
norska sidan. Gruvområdet, som var i
bruk fram till i början av 1900-talet
finns på den svenska.

HÖJD för toppen 1 211 m ö.h. WGS84 66°28’56.1”N 15°22’12.5”E SWEREF99 TM 7373713, 516481

Vandring från den norska sidan.

N O RG E

Färdbeskrivning: 104 km västerut från Arjeplog
längs Silvervägen, E95. Parkering finns strax efter
avfarten till Vuoggatjålme. En skylt anger var
stigen börjar. Det finns även en alternativ stig till
Guijare som är något kortare. Med buss till stigens
början tar det 1 tim 45 min från Arjeplog. Om man
önskar gå från den norska sidan fortsätter man
över gränsen. När man når E6:an tar man vänster/
söderut och åker 35 km. Efter Bolna ger man noga
akt på en skogsbilväg på vänster sida som tvärt dyker ned mot en liten bro. Efter 400 m finns en skylt
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om leden till Nasafjäll. Det finns plats att ställa
bilen intill grusvägen. Till toppen finns synlig stig
endast halva vägen.
Avstånd till gruvområdet från parkering
i Norge: 7,2 km
Avstånd från svensk sida: 65 km, alt. 62 km.
Svårighetsgrad: Lätt och medelsvår. På den
norska sidan utgör de första 1,5 km en svag
stigning. Därefter lättvandrad, men bitvis stenig
terräng. Vandring från den svenska sidan tar 2–3
dagar. Storartad naturupplevelse.

Silbonasigruvans ingång.
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Stig: Från den svenska sidan är stigen
utmärkt hela vägen fram till Nasafjäll.
Sträckan från Gujjávrre till platsen där
Vávlájåhkå möter Smuolejåhkå är marken
delvis eroderad. Den sista sträckan på
15 km sammanfaller bitvis med skoterled.
Från den norska sidan kan man följa
rösad led med röd färg på stenblocken.

Vad innebär
allemansrätten?
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Till Nasafjäll från
den norska sidan

Den unika allemansrättens grundregel är inte störa – inte förstöra.
Här något att tänka på:
Du får du vandra nästan överallt
förutom på tomter, planteringar och
vid bostadshus.

l

Elda helst på färdig eldplats och
inte vid torr väderlek eller hård vind.
Det är inte tillåtet att använda vindfällen eller hugga eller såga ner träd
eller buskar eller ta ris, grenar eller
näver från levande träd.
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Du får inte jaga, störa, fånga eller
skada djur, ungar, bon eller ägg.
Hundar får inte vara lösa tiden 1 mars
till 20 augusti när djuren har ungar.
De ska hindras från att springa lösa
i marker där det finns vilt och ren.
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Smuolevágges dalgång
med Fierrás 1 605 m ö.h.

Utrustning: Tag med karta, kompass
och/eller GPS. Vädret kan vara ombytligt,
inte minst kan dimma försvåra sikten.
Mobiltrafik fungerar väl på den norska
sidan, men sämre vid gruvområdet på
den svenska sidan. Kängor eller stövlar
rekommenderas. Snön försvinner oftast
inte förrän i mitten av juli. Vissa sträckor
kan vara vattenrika.
Skydd/stuga: I Nasa gruvområde finns
en öppen stuga med två större träbritsar,
bord och en nödtelefon. Stugan är inte
vinterbonad och har ingen kamin.
Om man vandrar från Silvervägen finns
det en öppen raststuga 5 km efter
Ruonekjokkfallet.
I Guijaurestugan finns möjlighet till
matlagning och värme med kamin i ett
öppet rum för dagsbesök. Nödtelefon.
Man kan boka plats i två låsta
2-bäddsrum genom www.vuoggatjålme.se
tel. 0961-10715.

Fornminne: Gruvområdet är klassat
som fornminne med sina många
lämningar av bebyggelse, orter och högar
av sten och slig som lämnats kvar.
Man får inte, utan särskilt tillstånd från
myndighet, gräva, överhölja, ändra, skada
eller ta bort något från platsen.
Vatten: Det finns drickbart vatten överallt, men inte vid själva gruvområdet.
Länsstyrelsen i Norrbotten har anslagit
varningsskyltar vid gruvområdet eftersom vattnet fortfarande innehåller höga
metallhalter av bland annat bly och
arsenik.
Djur: Med litet tur kan man se älg i fjällskogsområdet. I sällsyntare fall järv, lo
och björn. På kalfjället kan man ibland
se renar ströva omkring.
Fåglar: Ljungpipare, ripa, fjällabb och
fjällpipare är mest vanliga. I våtområden
och kring de små sjöarna finns många
arter som grönbena och silvertärna. Har
du riktigt tur kanske du får syn på en
dubbelbeckasin. Bland rovfåglar märks
havsörn, kungsörn, stenfalk och jaktfalk.

Ju tidigare på sommaren,
desto mer vatten och snö.

Blommor: Trots den karga fjällmiljön
finns det många blommor som till
exempel polarull, lappspira, mossljung,
isranunkel, lappljung, fjällsmörblomma.
Övernattning: Kontakta Arjeplogs
turistbyrå, 0961–14520. I närområdet finns:
l Sandvikens fjällgård, tel. 070-559 01 64
reception@sandvikens.se. Stugor och
camping. Liten butik och serverar kaffe.
l Vuoggatjålme stugby har restaurang
och erbjuder helikopterservice.
Tel. 0961-107 15 helamb@vuoggatjolme.se
l Camp Polcirkeln, tel. 070-678 44 94
med husvagnsplatser, servicebutik, bensin/
diesel. www.camppolcirkeln.com
l Krokstrand värdshus, vid E6, med rum,
stugor och restaurang. Tel. 00 47 75 16 60 74
Källor och lästips: Kenneth Awebro har utgivit
en skriftserie med fyra häften om Nasa, Silbojokk och Adolfström (Studia Laplandica 1984–
1986), Janrik Bromés Nasafjäll. Ett norrländskt
silververks historia (1923), Nasafjäll efter år 1810
av Bo Lundman (2010), Nasafjäll – Silverfjället
– ett omänskligt gruvprojekt av Eric Forsgren
(2008) och skriften Nasaleden – en vandring
2–12 juli 2010 av Maria Söderberg (2010).

Serien med utflyktsguider utges av Arjeplogs kommun med statligt stöd
till lokala naturvårdsprojekt (LONA) förmedlade av Länsstyrelsen i Norrbotten.
Använd gärna fjällkartan för att planera dina utfärder: www.kso2.lantmateriet.se.
Guiderna finns här för nedladdning: www.arjeplog.se/utflyktsguider.
Arjeplogs kommun © Lantmäteriet, Geodatasamerkan.

I Arjeplogs fjäll och skogar behövs
särskild hänsyn till renskötseln.
Upplev renarna på avstånd. Respektera renskötarnas arbetsplatser och
privatliv vid visten och renhagar. Om
du hamnar i en renflyttning håll dig
undan och gör så lite väsen av dig
som möjligt tills hjorden passerat.
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Du får fritt plocka vilda blommor,
bär och svamp. Kolla först vilka växter som är fridlysta. I reservat eller
nationalpark gäller särskilda bestämmelser. Att knacka loss sten ur berg
eller hugga in sitt namn i berghällar
är inte tillåtet. Enstaka mindre lösa
stenar kan man plocka med sig.
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Polarull Eriophorum
scheuchzeri

Ser Du skräp i naturen
– ta gärna med det!

l

Källa: www.naturvardsverket.se.
Ladda gärna ned broschyren:
”Fridlysta växter och djur i Sverige” (2012).

Natura 2000
Lappspira Pedicularis
lapponica

Välkommen kontakta Turistbyrån i Arjeplog!
Silvermuseet, Guld Klas torg
938 31 Arjeplog
Tel. 0961-145 20 turist@arjeplog.se
www.arjeplog.se

Natura 2000 är ett nätverk av
Europas allra mest värdefulla naturområden. I Arjeplogs kommun finns
22 områden däribland Akkelis, Björknäs, Daita, Granberget, HornavanSädvajaure, Laisdalen, Laisälven,
Långsjön-Gåbrek, Märkberget,
Nimtek, Pieljekaise, Piteälven,
Rakåive, Ramanj, Ståkke-Bårgå,
Sulitelma, Tjeggelvas, Tjålmejaure,
Udtja, Veddek och Yrafdeltat.
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Avstånd från parkering
till gruvområdet: 7,2 km

