Take the Vauka-trail to the adventure!

Allemansrätten

Arjeplog’s montaneous landscape is perfect for outdoor activities and experiences. The adventure can begin here, on
Vaukaleden,”the duckboards” as they are also called.
The path across the Vauka streams is a two kilometer long
trail, travelable by foot, with prams, bicycles or wheelchairs.
Here you will find piers from where you can fish, shelters
with barbecue sites with dry firewood and outhouses.
The tour extends from the streams to the town, a
roundtrip of just over 7 kilometers. There are signs in
both directions from the town center.
The walk to Öberget’s top will take you to a fantastic
view over Arjeplog’s society and the vast lakes which
are surrounding it. If you are lucky, you will see theroughlegged buzzard sail over the treetops.

Alla kan röra sig fritt i naturen i Sverige enligt regeln ”inte
störa inte förstöra. Visa hänsyn och varsamhet mot djur och
natur och andra människor. Elda på iordningställda eldplatser längs leden och ta med skräpet hem. Du får plocka
blommor, bär och svamp som inte är fridlysta. För fiske och
jakt gäller särskilda bestämmelser. Arjeplog är renbetesland
så ta hänsyn till renskötseln. Hundar får inte vara lösa 1
mars till 20 augusti när djuren har ungar. Läs mer: www.
naturvardsverket.se

Right of public access
Fishing and exciting nature
The streams between the lakes Hornavan and Nabrávrre go
in several furrows through a mosaic of blocks of land, deciduous forests, swamps and pine forest. Here, you can easily
access a varied nature.
Birds like the common goldeney, whooper swans, mergansers and dippers can be seen in the waters. Willow Tit,
Redstart and Hazel grouse thrives in the forest.
The most common mammals are squirrels, mink, rabbit,
fox, elk and reindeer. The decidious shore forests has
rich vegetation including feral beach iris, rosa majalis and
black currant.
In the rivers mainly the Arjeplog trout is fished, a local
strain of trout. Even whitefish and large grayling can be
caught. If you have a fishing license the streams will offer
you excellent fishing experiences. Fishing licenses can be
purchased at the tourist office. Contact Arjeplogströmmarnas Fiskevårdsområde if you want to know more.
See www.arjeplogsströmmarna.se.

Everyone is free to enjoy nature in Swedeen according to
the rule ”Don´t disturb and don´t destroy”. Show respect
and care towards nature, wilderness and other people. Make
fire at special fireplaces along the path and take the garbage
whith you. You are free to pick flowers, berries, mushrooms
which not are protected by law. For fishing and hunting
there are special licenses. Arjeplog is importent for reindeerherding so take care. March 1 to August 20 is a sensitive
period for wildlife, and dogs are not allowed to run loose.
Read more: www.ntaurvardsverket.se

Vaukaleden
Vaukagejnudahka

Ta spångarna till naturäventyret!

Arjeplogs fjällnära skärgård är perfekt för friluftsliv
och upplevelser. Äventyret kan börja på Vaukaleden eller
”spångarna”. Runt Vaukaströmmarna går en två
kilometer lättvandrad led för färd till fots eller på hjul
med barnvagn, cykel eller rullstol. Här finns broar, fiskeramper och vindskydd med grillplatser, ved och torrdass.
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Hela Vaukarundan, en tur längs strömmarna och gångvägarna i samhället, blir en stärkande promenad eller cykeltur på drygt sju kilometer. Det är skyltat i båda riktningar
från centrum.
Strövstigen upp till Öbergets topp ger en storslagen utsikt
över Arjeplogs samhälle och skärgård. Har du tur ser du
fjällvråken segla över trädtopparna.
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Hör du gevärsskott är det ingen fara. Det är bara jägare
som tränar vid skjutbanan som ligger i närheten.
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Fiske och spännande natur

Strömmarna mellan sjöarna Hornavan och Nabrávrre går i
flera fåror genom en mosaik av blockmark, lövskog, myrar
och tallskog. Du kommer på ett enkelt sätt direkt ut i en
variationsrik natur.
Fåglar som knipa, sångsvan, storskrake och strömstare kan
ses i vattnen. I skogen trivs talltita, rödstjärt och järpe.
De vanligaste däggdjuren är ekorre, mink, hare, räv, älg
och ren. Strändernas lövskogar har rik växtlighet med
bland annat förvildad strandiris, kanelros och svarta
vinbär.
I strömmarna fiskas främst en särskild stam av öring, Arjeplogsöring. Även sik och storvuxen harr kan fångas. För
dig som har fiskekort erbjuds ett utmärkt fiske. Arjeplogströmmarnas fiskevårdsområde sköter fisket. Se www.arjeplogsströmmarna.se. Fiskekort kan köpas på turistbyrån.
Där och på www.arjeplog.se får du fler tips på aktiviteter
och utflyktsmål
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