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a r j e p lo g  ä r  e n  v i l d ,  vä n l i g  o c h  vac k e r  plats 
i västra Swedish Lapland. Här finns fjällkedjan, 
gränsen mot Norge och polcirkeln som skär rakt 
genom kommunen. Den fjällnära skärgården har 
gott om plats för både vila och energigivande 
aktiviteter. I de tre älvarna och 8 727 sjöarna rinner 
vatten så klart och rent att du tryggt kan dricka det 
var i Arjeplog du än befinner dig.

Ljuset från midnattssolen gör dagarna långa. 
Stillheten, men också äventyret, väntar bakom 
hörnet för dig att upptäcka. Utsikten över Sveriges 
djupaste sjö, Hornavan, dukas upp för dig direkt 
när du kommer hit. De lättillgängliga spångarna 
över Arjeplogsströmmarnas fiskrika vatten når du 
med en kort promenad. Till utsikten från Galtis-
puodas topp når du med bil på några minuter. Och 
åker du helikopter ut i fjällen finns det välrenom-
merade anläggningar som ser till att du aldrig har 
långt till bekvämlighet, trots att du hittat dig en 
helt egen värld långt ifrån allfarvägarna.

Det har funnits liv i Arjeplog i 10 000 år. Från 
stenålderns fångstkulturer till 2000-talets hög- 
teknologiska fordonsindustri har arjeplogarna tagit 
till sig av ny teknik, förfinat den och funnit vägar 
in i framtiden. Silvermuseets samlingar är fulla av 
spår av forna livsmönster, människorna och deras 
historier lever kvar. Nu är Arjeplog hela världens 
centrum för vintertester av bilar och det märks 
året om; stämningen är internationell, gästfriheten 
stor och utbudet av boende nästan oändligt.

Arjeplog präglas av ett säreget värdskap och av 
värme mellan människor. Oavsett om du kommer 
hit för att fiska öring i en glasklar fjällsjö, uppleva 
den samiska kulturen, vandra nya stigar eller för 
att bo i en stuga omgiven av skönhet och tystnad, 
lovar vi att du kommer mötas av välkomnande 
människor och riktigt varm service.
 
Välkommen att dela vår vilda, 
vackra vardag i sommar!

Har du bara kåsan med dig på vandringen 
så kan du fylla på vätskedepåerna direkt 
från det rena vattnet i jokkar och bäckar.

Varmt bemötande  
på historisk mark
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FÖLJ SILVRETS VÄG 
Sedan urminnes tider har det funnits en handelsstig mellan 
Skellefteälvens utlopp i Bottenviken och de stora sjöarna 
i Arjeplog. Redan på 900-talet gick en handelsled vidare 
till den norska kusten. År 1975 invigde Carl XVI Gustaf 
riksväg 95 som sträcker sig från Skellefteå via Arjeplog till 
norska gränsen. Den kallas Silvervägen efter den gamla 
silvergruvan i Nasafjäll på gränsen mellan Sverige och 
Norge. Silvervägen går rakt genom Arjeplog och tar dig 
till Kyrkans fjällgård i Jäkkvik, Camp Polcirkeln, stugbyn i 
Vuoggatjålme, Sandvikens Fjällgård och varför inte hela 
vägen till Bodö? På vägen passerar du flera byar med 
service och en och annan skyltad loppis. Bilresan i sig är så 
vacker att den kvalificerar som resmål på helt egen hand.
www.kyrkansfjallgardjakkvik.com  ≈  www.vuoggatjolme.se   
www.sandvikens.se  ≈  www.camppolcirkeln.com
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a r j e p lo g s  fjä l l nä r a  s k ä rgå r d  är en miljö utan motstycke. 
Stora och djupa sjöar som Hornavan, Uddjaur och Tjeggelvas 
trängs med nästan 9 000 andra vatten, prydda av öar, holmar, 
kobbar och skär. De tre älvdalarna för Skellefteälven, Piteälven 
och Laisälven har alla sin egen karaktär och dragningskraft.

Historiskt var sjösystemet vägen för resenärer och transporter. 
På vintern färdades man över isen och på sommaren åkte man 
på vattnet. Strömmarna drev kvarnen, smedjan, smältverket, 
sågverket och fungerade som kylvatten till brännvinskokaren. 
Nu för tiden är isarna underlag för stora banor för test- och 
nöjeskörning med bil, medan landskapet sommartid är en populär 
lekplats för aktiviteter för både närboende och besökare. 
 Fisket är förstås eftertraktat, men vattnet inbjuder också till 
långa turer i kajak, som delmål att vandra mellan eller för ett 
dopp i midnattssol efter ett avslappnande bad i en vedeldad 
bastu. En del vatten ligger så avlägset att en helikoptertur är bästa 
alternativet, andra strömmar är så lättillgängliga att barnvagnar, 
rullstolar och andra hjulburna enkelt tar sig dit.

Landskapet är kuperat, men också öppet. Oavsett om du 
befinner dig på ett vatten eller på höjden mellan två sjöar har du 
goda chanser att se ut över stora delar av fjällvärlden hela vägen 
till Norge. Och en sak är säker, du kan stanna här länge utan att 
se ut över samma vatten två gånger.

Unik skärgård
I FJÄLLMILJÖ
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Polcirkeln är gränsen för den äkta midnattssolen, det 
vill säga hur långt bort från Nordpolen du kan vara och 
fortfarande se solen ovanför horisonten dygnet runt på 
midsommarsolståndet. Att korsa polcirkeln är ett måste på 
din bucket list, och ingen annanstans i världen är det så en-
kelt som i Arjeplog. Du kan vandra Kungsleden och stanna 
precis söder om polcirkeln i den anrika fjällanläggningen 
Vuonatjviken eller köra väg 95 och bo i någon av de vackra 
stugorna i Vuoggatjålme. Korsar du polcirkeln till fots finns 
ett minne i form av ett bevis att köpa på Camp Polcirkeln 
och om du flyger över den med Heli från basen i Tjärnberg 
får du ett ”flygcertifikat” att skryta med när helikoptern 
landat igen. www.vuonatjviken.com  ≈  www.vuoggatjolme.se   
www.miekak.com

PIELJEKAISE NATIONALPARK
Från Adolfström i söder och Jäckvik i norr är det enkelt att nå 
Pieljekaise nationalpark, som är ett lättvandrat lågfjällsområde 
med många mindre sjöar och stora naturliga fjällbjörkskogar. 
Bilvägen ut mot Adolfström är kanske Sveriges vackraste, och 
från närbelägna Viejenäs går en markerad sommarled för 
vandring genom nationalparken in på Kungsleden. Förutom 
vyer åt alla håll finns här ett rikt växt- och djurliv med flera av 
våra mer sällsynta arter och intressanta rovdjur. På sommaren 
är det ljust dygnet runt och på hösten sprakar det av färg i den 
allt glesare fjällbjörkskog som sträcker sig upp mot kalfjället. 
Längs Kungsleden finns vindskydd och en övernattningsstuga 
med två rum varav det ena är öppet för besök dagtid och det 
andra är ett låst fyrabäddsrum. Nyckeln lånar du från Handels-
boden  i Adolfström eller Jäckvik livs om du vill spendera mer 
än en dag i nationalparken, vilket starkt rekommenderas.
www.adolfstrom.com/handel  ≈  www.jackvik.nu/handlarn.htm  

BO PÅ POLCIRKELN
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I Vuoggatjålme bor du på Polcirkeln 
med fjällvärlden in på knuten. 

Toppen Pieljekaise i nationalparken 
med samma namn.

Utsikten från Istjak bjuder på vida vyer 
över Arjeplogs fjällnära skärgård.
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vat t n e t  h a r  tjä nat  Arjeplogsborna väl i nyttosyfte 
genom åren, som transportväg och skafferi. Men 
när du besöker Arjeplog vill vi också bjuda in dig  
att låta det bli din fridfulla oas och arena för äventyr.  
Sjunk ner i en kajak och låt det stillsamma, mono- 
tona paddlandet fylla dig med lugn, eller maxa 
adrenalinet i en fors. Slå dig ner vid strandkanten 

Strömmande 
& stilla

med ett metspö och låt tankarna vandra i väntan 
på nappet, eller ta upp fajten med storgäddan som  
imponerar även utan skarvande i historien efteråt. 
Oavsett vilket tempo du föredrar är vattnets drag-
ningskraft lika stark som hungern efter matsäcken 
och kokkaffet när det blir dags för paus. Vi längtar 
efter att få visa dig allt det här och lite till.

Fo
to

: L
ill

A
B

Testa paddelvandring
Ett utmärkt sätt att uppleva den vackra  
Laisdalen är kanotvandring. Från Adolfström 
tar du båttaxi genom Yraft-deltat och vand-
rar sedan några kilometer längs Laisälven 
till Kattuggleselet. Där finns kanoter som du 
kan paddla till Kattuggleforsen. Där drar du 
kanoten förbi på land för att sedan paddla 
vidare till Fjällfors. Där lämnar du kanoten 
och vandrar till nästa kanot, och så fortsät-
ter det. När du når forsarna vid Nasafjäll har 
du totalt vandrat tio kilometer och paddlat 
i femton. Bonusen är en strålande natur-
upplevelse och funktionell träning för hela 
kroppen i din egen takt. 
www.adolfstrom.com
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VATTEN I CENTRUM

Arjeplogsströmmarna utmanar  
den mest erfarne fiskaren.
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FISKE I NÄR OCH FJÄRRAN
Det är svårt att tänka sig en bättre plats för fiske än Arjeplogs 
fjällnära skärgård. Från det för hjulburna tillgängliga fisket 
från Vaukaledens spångar mitt i Arjeplog till sjöarna du bara 
når med hjälp av helikopter från Heli, Fjällflygarna eller Arctic 
Air – nästan hur och vad du än vill fiska kommer du att trivas. 
Kasta spinnare efter Laisälvens ståtliga harr, ensamfiska öring 
i de större jåkkarna kring Vuoggatjålme, och brottas med 
röding i supertungvikt från en trollingbåt på djupa Tjeggelvas. 
Det finns gott om plats och fisk så att det räcker till alla, men 
vi ser förstås helst att du släpper tillbaka den fångst du inte 
tänker äta upp på stranden! 
www.miekak.com ≈ www.fjallflygarna.se ≈ www.arcticair.se

MONSTERGÄDDOR  
OCH FINA ÄDELFISKAR
Arjeplogs kommun är stort som halva Belgien och med 8 727 
sjöar ovanligt rika på öring, röding, gädda och harr finns det så 
mycket fiske i världsklass att det nästan är svårt att överblicka. 
I sällskap av en duktig guide hittar du till vatten du aldrig glöm-
mer – och till fiskar du aldrig slutar att berätta om. Mästaren i 
gäddfiske från 2015 och 2016, Nicklas Hallnor, tar dig ut på 
monsterjakt och tillsammans med Tony Westerlund 
och Ken Långdahl hittar du öringen oavsett om  
den gömmer sig i de centrala Arjeplogs- 
strömmarna eller långt uppe i fjällvärldens 
spegelblanka sjöar. Från Miekak tar du  
dig till rödingfiske i orörd natur och med 
hjälp av Arctic Hunting & Fishing kan du 
lura även den mest skygga harr. Turistby-
rån i Arjeplog sätter dig i kontakt med rätt 
guide för att uppfylla dina fiskedrömmar. 
www.miekak.com ≈ www.arctichf.com 
www.acwafishing.com ≈ www.arjeplog.se

Trollingfiske på  
Sveriges djupaste sjö
Trollingfiske på Hornavan och andra stora sjöar är ett äventyr 
som lockar både bofasta och besökare. Under tävlingar som 
Öppna Lapplandsmästerskapen och Racksunds fiskefestival 
vägs förstås fiskarna noggrant, men om du träffar andra fis-
kare på sjön kan de säkert berätta både en och annan mindre 
säkerställd skröna om storöringen, den där ovanligt svårfånga-
de harren, rödingen som slet av både tafs och lina – och förstås 
om Arjeplogs mest berömda fisk, en gädda vars filéer vägde 
26 kilo och hela fisken kanske närmare 40! Turistbyrån hjälper 
dig gärna med kartor, fiskekort och med att komma i kontakt 
med duktiga fiskeguider. www.arjeplog.se

Låt vattnet bli ditt äventyr
Att färdas på vatten är ett naturligt transportsätt i en trakt 
som till så stora delar är täckt av vatten. Det är dessutom ett 
utmärkt sätt att se både bebyggelse och natur. Hyr en kanot 
på GK:s Fiske och ge dig ut på Uddjaur, eller på campingen 
Kraja för att uppleva Arjeplog från Hornavans yta. I Laisdalen 
har Camp Gauto båtar i flera sjöar och från stugorna i 
stillheten runt Moose Camp Jutis kan du paddla genom 
kristallklart vatten där skogslandet möter fjällen. Jakt- och 
fiskeguiderna på Arctic Hunting & Fishing erbjuder fiske från 
långsamt glidande gummibåt nerför Piteälven.
www.gksfiske.se ≈ www.silverhatten.se ≈ www.campgauto.se
www.moosecamp.info ≈ www.arctichf.com
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fiske
I OLIKA 

FORMER

Med hjälp av helikopter når du fina 
fiskevatten mer effektivt och får  
mer tid över till viktiga saker  
som att dricka kokkaffe.
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FAR OCH FLYG
De mer avlägsna delarna av Arjeplog nås med 
fördel via luften. Arctic Air kan ta dig till Sveriges 
största glaciär, Sálajiegna, och Heli till fiske- 
campen i Miekak. Med Fjällflygarna kan du ta en 
dagstur till toppen av Tjäcksa (1092 m.ö.h.). Du 
åker helikopter från Adolfström, landar på fjället, 
vandrar sedan ner och korsar Laisälven via 
Kungsledens längsta hängbro. Hela vandringen 
är sex kilometer lång från Tjäcksa till Bäverholm, 
där du äter i restaurangen innan du får båtskjuts 
genom Yraft-deltat tillbaka till Adolfström.
www.miekak.com ≥ www.fjallflygarna.se 
www.arcticair.se
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Vandringen vid Goulitis 
passar hela familjen.
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äventyr i fjällen
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Kombinera vandring 
med en tur till Sveriges 
största glaciär
Vid foten av det vackra Tjidtjak, 
mitt på Polcirkeln, ligger den 
klassiska fjällbyn Vuoggatjålme. 
Här har det funnits härbärge i 
fjällstugor sedan 1870, och i dag 
bor du där i moderna och väl- 
utrustade stugor tillgängliga med 
bil från Silvervägen. Ändå ligger 
Vuoggatjålme mitt i ett vildmarks- 
äventyr. Älg, ren, lodjur och järv 
rör sig på marken, små och stora 
fåglar i skyn. Det finns markerade 
leder, friskt och gott vatten i alla 
jokkar. Såväl vandrare som jägare 
och fiskare hittar lätt sitt paradis 
här. Arctic Air erbjuder paket med 
övernattning i stuga, middag, 
frukost och guidad tur med heli-
kopter till Sveriges största glaciär, 
Sálajiegna, en riktigt mäktig vy.
www.vuoggatjolme.se
www.arcticair.se
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Utmaningar på hög höjd
För den mer erfarne fjällvandraren finns det stora möjligheter 
att uppleva Arjeplog från höga höjder och i ensamt majestät. 
En av världens bästa och mest kända vandringsleder, Kungs- 
leden, går rakt genom kommunen. Hela vägen från Bäver- 
holmen och Adolfström till Jäckvik och Vuonatjviken finns gott 
om långa sträckor genom orörd natur, men också regelbundna 
möjligheter att övernatta och proviantera. Passa på att hålla 
alla sinnen öppna när du vandrar och du har goda möjligheter 
att se flera av de mer ovanliga djur- och växtarterna trakten 
har att erbjuda.
www.adolfstrom.com ≥ www.jackvik.nu/handlarn.htm
www.vuonatjviken.com         

STORA & SMÅ

m i d nat t s s o l e n s  l j us  är varmt. Under 100 dagar utan natt glimrar det 
kring fjällets topp och sköljer nerför dess sluttningar. Solens strålar 
glittrar i jokkar, planterar små fräknar i ditt ansikte och lockar dig att 
stanna uppe sent, eller till och med att ge dig ut på en utflykt mitt i 
natten. Det är så ljust att det ibland är svårt att sova, men ändå blir du 
aldrig trött. Den återhämtning du annars får i ett mörklagt sovrum hämtar 
du här i en munfull glasklart vatten ur en fjällsjö och i ett andetag av luft 
som är alldeles tyst och frisk.

Arjeplogs fjällvärld är enorm, vidunderlig. Härifrån kan du se Norge 
och vandra dit. Här finns Sálajiegna, Sveriges största glaciär, naturreservat 
och en nationalpark, markerade leder som guidar dig framåt och en natur 
som får dig att känna dig som den första människa som upptäcker den. 
Ensam är du aldrig, men det kräver vana och koncentration innan du ser 
de ripor, renar och lodjur som håller dig sällskap. Föredrar du mänskligt 
umgänge vandrar du närmare centralorten eller bor i någon av de anrika 
anläggningarna längre ut. Vill du vara säker på att få uppleva den absoluta 
stillheten åker du helikopter till mål ännu längre bort. Arjeplog har plats 
åt alla och nya vyer varje dag.

När vi i fjällen pratar om ”att äta ute” betyder det inte att du går på 
restaurang, utan att du intar din måltid utomhus. Värm din mat och koka 
ditt kaffe på en eld och fäst blicken på den spegelblanka ytan på en fiskrik 
sjö. För lokalbefolkningen är det en livsstil att leva utomhus, i och av 
naturen, och du är välkommen att dela den livsstilen med oss.

Fjällvandring kan göras hur svårt som helst, som när 
Arjeplogs egen ultralöpare Kenny Wallström springer 
från Abisko till Vuoggatjålme på 20 dagar. Men det går 
också att göra enkelt och tillgängligt för både gamla 
och unga. Renberget ligger mitt i Arjeplog och toppen 
nås enkelt med en timmeslång promenad. Áhkális är 
aningen högre och erbjuder förutom storslagna vyer 
över Hornavan även närhet till bekvämligheterna i tätor-
ten så du enkelt kan köpa med något gott i matsäcken. 
Genom friskvårdstävlingen Top Of Arjeplog som pågår 
hela sommaren kan du besegra tio utvalda toppar. Alla 
som klarar minst fem deltar i utlottning av priser. Kanske 
blir det din utmaning i sommar?  
topofarjeplog.blogspot.se/

VANDRA PÅ DIN EGEN NIVÅ

Milsvid utsikt från toppen av Áhkális.
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Vad är en sameby? 
Man kan förklara en sameby som en särskild juridisk 
person för renskötsel. En sameby sköter de enskilda 
samebymedlemmarnas renar gemensamt på marker 
som är tilldelade samebyn. I Arjeplog finns sex  
samebyar: fjällsamebyarna Svaipa, Luokta-Mávas, 
och Semisjaur-Njarg, och skogssamebyarna Ståkke, 
Maskaure, och Västra Kikkejaur. Renskötselrätten är 
reglerad enligt lag och knutna till medlemskap i en 
sameby, men alla samer tillhör inte en sameby.
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v i d  d e n  l i l l a  sj ö n  d u m p o k jau r atj  finns de  
hittills äldsta säkrade spåren av mänskligt liv i  
Arjeplog. Två härdgropar som använts för mat- 
lagning och uppvärmning, och en avfallsgrop.  
Skrapor, benfragment, korn av rödockra. En skiffer- 
kniv och ett hängbryne. Platsen anlades för nästan 
10 000 år sedan.

I inlandsisens spår följde växter och djur, en 
natur med tillräckliga resurser för att försörja ett 
folk av jägare, fiskare och samlare. Människor som 
visste precis vad de letade efter och här i Arjeplog 
fann en attraktiv livsmiljö med fjäll, sjöar och sko-
gar. Tidiga förfäder till dagens arjeplogare.

Dagens samer lever nu som då nära naturen och 
i harmoni med de kraftigt varierande förhållanden 
som präglar årstiderna, samtidigt som ny teknik 
anammats när det underlättar den många gånger 
tuffa livsstilen.

samisk kultur

KNAPPT SYNLIGA SPÅR
Det finns en romantisk bild av Arjeplog som en 
historisk plats där naturfolk jagat och fiskat 
utan att lämna spår efter sig, men spåren finns 
överallt. Det gäller bara att lära sig att se dem, 
att se kulturlandskap där andra ser vildmark. 
Upptäcker du boplatser, gropar för avfall 
och gropar för förvaring? Ser du spåren efter 
avverkning, odling och fångst? En 13-årig flicka 
från Norge tog en paus från fisket och hittade 
en cirka 5 000 år gammal hällmålning, så håll 
ögonen öppna!  Att vistas i naturen utan att 
lämna spår är en tradition och ett förhållnings-
sätt som vi bjuder in dig som besökare att dela 
och respektera. Fråga gärna om du är osäker  
på hur du kan njuta spårlöst av naturen. 

KOM NÄRA DEN 
SAMISKA KULTUREN
På Båtsuoj samecenter kan du bo hos en 
samisk familj, träffa renarna och lära dig 
mer om samernas bakgrund och livsstil. Att 
sitta på renskinn i en kåta, dricka kokkaffe 
och äta torkat renkött samtidigt som den 
muntliga berättartraditionen sveper dig 
med är en upplevelse för alla sinnen. Ta en 
kortare guidad tur eller delta i sysslorna 
under en hel dag. Om du sover över i kåtan 
ingår en frukostkorg som väntar på dig när 
du vaknar. Fri tillgång till båt och fiske ingår.
www.batsuoj.se

SILVERMUSEET
Silvermuseets samling skänktes till Ar-
jeplog av den kände provinsialläkaren 
och författaren Einar Wallquist, vars 
fascination för den samiska kulturen 
över tiden vuxit till en imponerande 
samling av samiskt silver och konst-
hantverk. På museet bedrivs banbry-
tande forskning inom bland annat arke-
ologi, och bildspelet om livet i Arjeplog 
genom tiderna är ett måste för alla 
besökare. Ta chansen att lära dig mer 
om Sveriges urfolk och förlora dig i 
spännande historier från förr och nu.
www.silvermuseet.se

Fjällen och sjöarna har ofta samiska namn som 
beskriver naturens karaktär och ger ledtrådar till 
landskapets utseende och betydelse. Det är ett 
spännande verktyg att ha med sig när du vistas i 
naturen och de lockar till en resa inte bara i rum, 
utan även tillbaka i tiden.

Arjeplog är en del av Sápmi, det samiska landet. 
Här finns samtliga svenska varieteter av samiska 
och en del av den offentliga skyltningen görs både 
på svenska och på samiska. En av förskoleavdel-
ningarna bedriver undervisning på samiska och lär 
ut samisk kultur och tradition. För de äldre finns 
äldreomsorg på samiska och matsedeln har ibland 
inslag av traditionell kost som renkött, blodpalt 
och märgben.

Den årliga samiska kulturveckan (vecka 40) är 
ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om Arjeplogs 
historia, kulturlandskap och nutid.

LÄR OM HISTORIEN OCH 
UPPLEV NUTIDA

Lämningar från härd påträffad vid Vilstugan, 
nära norska gränsen, Arjeplog.
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nä r  v i  p r ata r  o m  e n  a r kt i s k  l i vs st i l  kretsar 
mycket kring mat. Att gå med rejäla kängor i fuktig 
mark på jakt efter solvarma hjortron. Att dra upp 
båten på en liten strand för att rensa en nyfångad 
harr och tillaga den över en liten eld vid vattnet. 
Om att stanna vid en bagarstuga och köpa gáhkku 
som nyss gräddats i stenugn. Och om att, var vi 
än är och vad vi än gör, avsätta en rejäl stund 
för en ordentlig måltid och sedan samlas runt 
kaffepannan för att lyssna till varandras berättelser.

Allt det här vill vi dela med dig. Du är välkom- 
men hit, till vårt skafferi och vid våra matbord.  
De finns överallt: i och vid sjön, på myrarna, på 
fjället och i skogen. Örter och bär som legat i 
dvala under polarvintern för att sedan explodera i 
midnattssol och värme. Vilt och boskap som betar 

smaker vid dukat 
bord och öppen eld

och växer sig livskraftiga i den rena naturen. 
Fiskar som ostört fått simma och leka i vatten  
så klara att du inte bara kan, utan också vill, 
dricka det. Naturliga, rena smaker som tar  
kortast möjliga väg till magen.

Här äter du renkött från samiska renskötare 
och plockar bär som växer kring dina fötter. 
Även om du inte fångat fisken själv kommer den 
antagligen från någon av de närmaste strömmar-
na, älvarna eller sjöarna. Älgen är stor, god och 
den jagas av skickliga jaktlag som kan naturen och 
förstår sig på att vårda både flora och fauna.
Vi inser att vi är bortskämda med god råvaror av 
hög kvalité, men vi är åtminstone generösa när 
det gäller mat. Kom hit och dela en stor portion 
arktisk livsstil med oss.

RENA &  
NATURLIGA
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Som varje arjeplogare vet kommer den godaste rommen från 
den fördvärgade blåsik som finns i Hornavan och i de sjöar den 
därifrån lyckats sprida sig till. Fisken kallas sellak, dess rom 
sellaksrom, och den är en av höjdpunkterna i Arjeplogs arktiska 
matkultur. Köp din rom på Arjeplogs Vilt & Kafé och avnjut 
den med lite gräddfil på nybakat tunnbröd. Andra kulinariska 
upplevelser som bör provas är älgburgaren i Vuoggatjålme 
och renkött eller färskfångad röding på Nåidde i Vuonatjviken. 
Värdshuset i Bäverholmen serverar också lokala specialiteter 
som ripa och öring. Och låt dig inte luras av att delar av Arjeplog 
ligger ovan odlingsgränsen – det rent administrativa området 
hindrar inte grönsaker och annat att växa här. Prova himmelskt 
färsk mandelpotatis, så god att du inte behöver något mer än en 
klick smör för att det ska vara en festmåltid. 
www.vuoggatjolme.se ≈ www.vuonatjviken.com

Är du skicklig hittar du mer eller mindre allt i naturen, 
men även den bäste tar med sig ett och annat i 
ryggsäcken före avfärd. Kniv och tändstickor är en 
självklarhet. Allt vatten du hittar kan du dricka, så för 
vätskebalansen och kaffesuget behövs bara en kåsa 
och en panna. Till den fisk du kommer att fånga räcker 
det med aluminiumfolie och lite salt, men om du vill lyxa 
till det kan du förbereda lite hackade grönsaker. Sallad 
och bröd kan du ta med efter behag, men vila tryggt 
i förvissningen att färsk harr inte behöver mycket till 
sällskap för att smaka underbart.

Laga mat i det vilda

SMAKA PÅ ARJEPLOG
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På torget, precis bredvid Silvermuseet, ligger Arjeplogs Vilt 
& Kafé, där du kan uppleva kaffe på ett sätt du aldrig gjort 
förut. Beställ Kaffetåren och du får en kopp rykande hett 
kokkaffe på ett fat med torrkött, kaffekött, rentunga och 
kaffeost. Torrköttet är magert, salt och rökt. Kaffeköttet är 
stekt och precis lagom fett för att lämna några pärlor på 
ytan av det svarta kaffet. Rentungan är fet, mör och smälter 
mot gommen. Osten är färsk och ungsstekt, konsistensen 
gnisslar mjukt mellan tänderna. Samtliga ingredienser 
kan både avnjutas i kaféet och köpas med hem från den 
omgivande butiken. Förutom ren, älg, röding och öring finns 
samiska tennsmycken, lika vackra som funktionella knivar 
och allehanda souvenirer att minnas Arjeplog med. Och 
smaken av kaffet glömmer du aldrig.

Kaffe med  
annorlunda dopp
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Vid Luspasjaur får du en köksutsikt 
som slår det mesta. I området 

 finns också stugor att hyra.

Älgburgaren på Restaurang  
Vuogga i Vuoggatjålme 
rekommenderas varmt.

Kaffe med kött? En smakkombination med  
lång tradition som är väl värd att prova.
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Vila ut
NÄRA ÄVENTYRET
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v i n t e rt i d  ä r  a r j e p lo g  fullt av biltest- 
are från hela världen – under högsäsong 
är de fler än de bofasta – vilket innebär 
att du som besöker oss på sommaren har 
en stor variation av boenden att välja på.

Du som föredrar närhet till tätortens 
service, utbud av aktiviteter och tillgäng-
ligt fiske vaknar på ett rum med utsikt 
över Hornavan. Du som vill uppleva ur-
sprungsfolkets kultur sträcker på dig i en 
kåta och hör skällrenens bjällra utanför. 
Du som vill fylla näthinnan med bilder 
på blanka sjöar och ståtliga fjäll öppnar 
dörren till stugan och börjar dagen på 
dess veranda.

Från campingar till stugbyar, via  
moderna hotell och anrika fjällanlägg-
ningar, kan du resa runt i Arjeplog och 
äta din frukost i en restaurang och din 
middag runt elden i en grillkåta. Det 
finns logi i väglöst land och det finns 
boende med parkering precis utanför 
dörren. Du kan låna en nyckel i en  
handelsbod och vandra tills du hittar den 
enkla stuga nyckeln leder till eller boka  
i förväg och bli hämtad på flygplatsen.

Den som prioriterar budget och still-
het provianterar på butikerna i Laisdalen 
och upp efter Silvervägen medan den 
som vill ha bekvämlighet och service un-
nar sig en stund i bastun på ett spa. Det 
finns plats för alla, utbud för alla och var 
du än bor är det mitt i utsikten och med 
äventyret precis runt hörnet.
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Mellanström
De harrar du inte redan lyckats lura kan du drömma om med 
huvudet på en kudde på Mellanströms stugby.
www.mellanstromsstugby.se

Miekak Jakt & Fiske
Vill du bo granne med Pieskeströmmarna och flugfiska de 
stora öringar som betar på ytan där, är klassiska Miekak det 
bästa läge du kan tänka dig. www.miekak.com

Centralt & vattennära på Hornavan Hotell
När du anlitat Sveriges främste gäddfiskare Nicklas Hallnor  
för att jaga Uddjaurs gröna krokodiler en hel kväll kan det  
vara skönt att sova centralt på Hornavan Hotell. 
www.hornavanhotell.se

MOOSE CAMP JUTIS
När holländaren Guido van den Berg 
lämnade Utrecht var det för att finna 
stillheten och det enkla livet. Han 
fann det i Arjeplog och nu driver han 
Moose Camp Jutis, fem enkla stugor 
i en skog du når med bil via en liten 
grusväg. Det finns varken vatten eller 
elektricitet i stugorna, men i service-
byggnaden kan du dricka vatten  
som pumpas upp från en 216 meter 
djup brunn, och där finns möjlighet 
att ladda en telefon om du skulle 
behöva det. Det här är dock en plats 
för att koppla av, koppla ur och 
koppla ned, så det troliga är att du 
stänger av telefonen, går ner till sjön 
och paddlar kajak. Om du vill får du 
gärna hjälpa till att hugga ved, göra 
upp eld och förbereda en gemensam 
måltid kring elden.
www.moosecamp.info

BOENDEN  
NÄRA FISKE

4
Camp Gauto 
Från Camp Gauto, 
som har båtar för 
uthyrning i flera 
vatten, når du  
Laisdalens bland-
ning av strömmande 
och stilla vatten.  
www.campgauto.se

Stuga Vuonatjviken
Riebnes berömda rödingar fiskas med fördel 
med långedrag och spinnare. Båt och boen-
de fixar du i stugorna i Vuonatjviken.
www.vuonatjviken.com
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I Arjeplog sätter du själv villkoren för din nattvila. En rejäl  
vandringstur tar dig till exempel till STF:s stuga Pieskehaure 
och sjön med samma namn där smältvattnet från glaciären 
Sálajiegna samlas. (Bild till vänster.)
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Boende

Hotell
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HORNAVAN HOTELL
Västra Skeppsholmen 3, 
Arjeplog
0961-77 71 00
www.hornavanhotell.se
Hotell beläget 50 m från 
Hornavans strand och 500 m 
från Arjeplogs centrum. 

Vandrarhem 
KYRKANS FJÄLLGÅRD  
Jäckvik
073-521 03 69 
kyrkans.fjallgard@telia.com  
kyrkansfjallgardjakkvik.com 
Mitt bland bergen i den lilla  
byn Jäckvik där Kungsleden 
korsar väg 95 finns detta  
vandrarhem med 60 bäddar.

VUOGGATJÅLME  
STUGBY 
Vuoggatjålme, Arjeplog
0961-10715
info@vuoggatjolme.se
www.vuoggatjolme.se 
Stugor med hög standard.

VUONATJVIKEN STUGBY
Vuonatjviken 3, Arjeplog
Tel. 0961-43031
eva@vuonatjviken.com 
www.vuonatjviken.com 
Stugby i väglöst land där 
Kungsleden korsar polcirkeln. 
Moderna stugor med dusch 
och WC. 

Camping & stugor 
ADOLFSTRÖMS  
CAMPING 
Adolfström 110, Laisvall
070-362 30 16
www.adolfstromscamping.se
Båtuthyrning på Yraft, Lutaure 
samt Tjalla. Stugor med dusch 
och WC. 

ADOLFSTRÖMS STUGBY, 
HANDELSBOD & CAFE
Adolfström 168, Laisvall
0961-230 41
www.adolfstrom.com 
Moderna stugor utrustade för 
självhushåll i vacker miljö. 

B WENNSTRÖMS  
STUGBY
Gautosjö 3, Laisvall
073-642 8040
www.gauto.se 
Fullt utrustade stugor för 
självhushåll med båtuthyrning, 
vandring och fiske.

BIG BEAR CABIN  
LAISVALLBY
Laisvallbyvägen 12, Laisvall
070-564 73 03
latitude6607@mac.com
Bekväm trästuga byggd 
1939, 200 m från Laisälven.  
Laisvallby är en liten fridfull 
plats med 35 innevånare, tyst 
och stillsamt med vackra vyer, 
ljus och färger.

BÅTSUOJ SAMECENTER
Gasahed 1, Slagnäs
070-253 51 87
www.batsuoj.se 
Upplev samekultur, bo i kåta, 
samisk kultur förr och nu.

BÄVERHOLMENS  
VÄRDSHUS & STUGBY
Bäverholm, Laisvall
0961-230 18
Värdshus och stugor i väglöst 
land. Hit kommer du till fots  
eller med båtskjuts sommartid. 

HOTELL LYKTAN 
Lugnetvägen 4, Arjeplog
0961-612 10
www.hotellyktan-arjeplog.se 
Bekvämt hotell beläget mitt  
i Arjeplog, 200 m från  
Silvermuseet. 

SIMLOC HOTELL
Drottninggatan 5, Arjeplog  
0961-70 08 50
www.simlochotell.se 
Modernt lägenhetshotell med 
fullt utrustade lägenheter. 
Sänglinne och städning ingår. 
Extrabäddar finns. Fo
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KRAJA HOTELL  
OCH CAMPING
Kraja, Arjeplog 
0961-315 00 
www.kraja.se 
Anläggning med hotellrum, 
stugor, husvagnsplatser och 
tältplatser.

CAMP GAUTO 
Gautosjö 2, Laisvall
0961-280 30 
info@campgauto.se
www.campgauto.se 
Camp Gauto omges av fjäll 
och utmärkta fiskevatten. 
Naturen, de fullt utrustade 
stugorna, fisket och jakten är 
områdets hjärta. 

CAMP POLCIRKELN
Silvervägen 954, Jäckvik
0961-615 64
info@camppolcirkeln.com 
www.camppolcirkeln.com 
Husvagnsplatser, bensinsta-
tion och affär med polcirkel-
certifikat. Bo mitt i vildmarken, 
långt från städer, trafik och 
kaos vid en vacker sjö.

JOHANSSONS  
FJÄLLSTUGOR
Adolfström 158, Laisvall 
0961-230 40
info@fjallflygarna.se 
www.fjallflygarna.se 
Fullt utrustade stugor för själv- 
hushåll med båtuthyrning, 
vandring och fiske.

LIPPI STUGBY
Lippi, Arjeplog
Stefan: 070-690 43 01 
Brita: 070-302 93 89 
www.arjeplog-stuga-boende.
se
Stugby som ligger några  
kilometer från Arjeplog på 
vägen mot Norge. 

TJÄRNBERG STUGBY
Tjärnberg 45, Arjeplog
0961-615 35
Stugor med kök och WC, 
husvagnsplatser. Exklusiva 
fiskevatten, helikopterbas.

SANDVIKENS  
FJÄLLGÅRD AB
Sandviken 1, Arjeplog 
070-694 06 70
www.sandvikens.se
Fjälloas ovanför polcirkeln med 
stugor och campingplatser. 

SLAGNÄS CAMPING
Campingvägen 5, Slagnäs
0960-65 00 93
www.slagnascamping.com
Camping och stugor vackert 
belägna vid Slagnäsforsen i 
Skellefteälven. Fiskecamp.

MELLANSTRÖMS  
STUGBY
Fotbollsvägen 3, Mellanström
070-630 95 88
www.mellanstromsstugby.se
Camping och stugby vid en 
sjö i Mellanström, mitt mellan 
Slagnäs och Arjeplog.

MOOSE CAMP JUTIS
Jutis 19, Arjeplog
073-092 96 68
www.moosecamp.info 
Boende i enkla 2- eller4-bädds- 
stugor djupt inne i skogen 
vid en vacker sjö. Närhet till 
fjäll, uthyrning av kajaker och 
personlig guidning.
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ARJEPLOG VILT & KAFÉ
Torget 1, Arjeplog
0961-100 01
 
Stort utbud av lokala delikates-
ser som vilt, bär och kaffeost. 
Kaffeservering. 
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BÄVERHOLMENS  
VÄRDSHUS                      

E
N

JO
Y THE TASTE O

F
 SW

EDISH LAPLAND®

Bäverholm, Laisvall
0961-230 18
Erbjuder lokala delikatesser 
till både lunch och middag i en 
mysig restaurang. Förbeställ-
ning under delar av året, så 
ring i förväg. 

HORNAVAN HOTELL   EN
JO

Y THE TASTE O
F

 SW
EDISH LAPLAND®

Västra Skeppsholmen 3, 
Arjeplog
0961-77 71 00
www.hornavanhotell.se
Restaurang med fantastisk 
utsikt över Sveriges djupaste 
sjö Hornavan.

LEONS 
Drottninggatan 4, Arjeplog
0961-614 44
Dagens lunch veckodagar, à la 
carte middag varje dag 

Restauranger & caféer

Restauranger  Caféer

E
N

JO
Y THE TASTE O

F
 SW

EDISH LAPLAND®

Vi guidar dig till regionens hjortronställen, 
Swedish Laplands kulinariska pärlor. Platser 
där du kan avnjuta måltider tillagade på  
råvaror hämtade från närområdet, eller köpa 
med dig lokalproducerade produkter hem. 

Shopping

ADOLFSTRÖMS             

E
N

JO
Y THE TASTE O

F
 SW

EDISH LAPLAND®  HANDELSBOD & CAFE
Adolfström 168, Laisvall
0961- 230 41
www.adolfstrom.com 

KRAJA HOTELL  
& CAMPING
0961-31500
www.kraja.se
Restaurang med vacker 
sjöutsikt.

RESTAURANG  
NÅIDDE                             

E
N

JO
Y THE TASTE O

F
 SW

EDISH LAPLAND®

Vuonatjviken 3, Arjeplog
0961-43031
eva@vuonatjviken.com 
www.vuonatjviken.com 
Lokala delikatesser som 
röding, älg och ren serveras i 
restaurangen vid förbokning.

SILVERMUSEET
Torget 1, Arjeplog
0961-145 00 
www.silvermuseet.se

RESTAURANG  
VUOGGA                          

E
N

JO
Y THE TASTE O

F
 SW

EDISH LAPLAND®

Vuoggatjålme, Arjeplog
0961-107 15
info@vuoggatjolme.se
www.vuoggatjolme.se 

Utvalda butiker

ARJEPLOG VILT & KAFÉ
Torget 1, Arjeplog
0961-100 01
 
Brett utbud av både lokala 
delikatesser och andra godsa-
ker. Här finns också souvenirer, 
hantverk och presenter. 

CAMP POLCIRKELN
Silvervägen 954, Jäckvik
0961-615 64
info@camppolcirkeln.com 
www.camppolcirkeln.com 
Bensinstation och affär med  
polcirkelcertifikat. 

SANDVIKENS FJÄLLGÅRD 
Sandviken 1, Arjeplog
www.sandvikens.se 
Affär med mat och förnödenheter. 

GRANNS 
Storgatan 9, Arjeplog
Välsorterad järnaffär med stort 
sortiment av utrustning och kläder 
för fiske, jakt och annat friluftsliv.

ADOLFSTRÖMS HANDELSBOD 
Adolfström 168, Laisvall
0961 230 41
www.adolfstrom.com 

Affär med intressant dekor och 
unikt sortiment.

TUNDRA SLÖJD  
& HANTVERK
Skomakaregatan 4, Arjeplog
070-345 57 19
www.tundra.nu 
Vackra handgjorda knivar, 
smycken och andra hantverk. 
Ring på om det är stängt.

SILVERMUSEET
Torget 1, Arjeplog
0961-145 00 
www.silvermuseet.se
Museibutik och turistbyrå finns 
i samma byggnad.



18 DESTINATIONS OF SWEDISH LAPLAND   ARJEPLOG

Aktiviteter

Sevärdheter Helikopterturer/fjällflyg

I ADOLFSTRÖM
I den lilla utställningslokalen 
bredvid Hyttområdet kan du 
lära dig mer om silvergruvan i 
Nasafjäll och hyttan som fanns 
i Adolfström. Den totalför-
stördes i en brand 1821 men 
sågen och smältugnen finns 
fortfarande kvar.

DOKTORSGÅRDEN
Doktor Wallquists Väg 1, 
Arjeplog
0961-145 00
Varje sommar under juli hålls 
guidade turer av Doktorsgår-
den i Arjeplog. Här får du veta 
mer om Doktor Wallquists 
liv, som i tillägg till hans 
doktorsgärning inkluderade 
konst, litteratur, samhälle och 
historia.

GALTISPUODA  
UTKIKSPLATS
Galtispuoda är det berg som 
ligger närmast Arjeplogs tät-
ort, 15 km från centrum. Du kan 
åka bil hela vägen till toppen 
och klara dagar ser du ända 
till Norge i väster och Sarek i 
norr. Underbar panoramavy av 
Arjeplogs glittrande vatten.

MAJORSGÅRDEN I 
ADOLFSTRÖM
Ett av de äldsta bevarade 
boningshusen i Lappland, 
byggt på 1770-talet. En lokal 
skatt som berättar historien 
om livet och människorna i 
Adolfström. Guidade turer 
under högsäsong.

ARCTIC AIR
Vuoggatjålme
0961-107 15
www.arcticair.se 
Helikopterturer till Salajekna, 
Sveriges största glaciär, sight-
seeingturer, fisketurer m.m.

MÄRKFORSENS  
NATURRESERVAT
Vacker sträcka av Laisälven 
med forsar, kanjon och fall 
direkt efter varandra. Hela 
området är täckt av tusentals 
växtarter, en del mycket 
sällsynta. Märkforsen är känd 
för att vara ett av de vackraste 
reservaten i Lappland.

SLAGNÄSFORSEN
Vid den vackra forsen i 
Slagnäs går fina spänger som 
gör det enkelt att uppleva 
detta natursköna vatten till 
fots. Slagnäsforsen är för 
övrigt ett utmärkt fiskevatten.

SILVERMUSEET
Torget 1, Arjeplog
0961-145 00  
www.silvermuseet.se 
Stora samlingar och doku-
mentation om livet I Arjeplog 
genom tiderna. Museet står 
värd för många olika utställ-
ningar, bland annat den största 
samlingen av samiskt silver i 
världen. Välbesökt museibutik 
och ortens turistbyrå finns i 
samma byggnad.

VAUKALEDEN  
CENTRALA ARJEPLOG
Arjeplog
Vandringsled nära Arjeplogs 
centrum i fantastisk natur och 
bra fiske. Gott om picknick- 
och grillplatser samt röjda 
fiskeplatser längs leden.

ARJEPLOGS KYRKA
Kyrkvägen 2, Arjeplog
0961-612 50

Träkyrkan med sin ovanliga 
färg och design byggdes 1641. 
Boka guidad tur eller se dig 
omkring på egen hand.

FJÄLLFLYGARNA
Adolfström 158, Laisvall
0961-230 40
www.fjallflygarna.se 
Flyg och vandringsupplevelse 
med helikoptertur till toppen 
på ett närliggande berg, 
6 km vandring ned till Bäver-
holmens restaurang i väglöst 
land för middag med lokala 
delikatesser. Båttur tillbaka 
till Adolfström och din stuga. 
Bokas minst en dag i förväg 
med reservation för dåligt 
flygväder.

VUOGGATJÅLME  
STUGBY & RESTAURANG
Vuoggatjålme 952, Arjeplog
0961-10715
helamb@vuoggatjolme.se
www.vuoggatjolme.se 
Vandring, fiske och jakt.
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Aktiviteter

Fiske & jakt Uteaktiviteter

ARCTIC HUNTING & 
FISHING
Polcirkeln 3  
Arjeplog
070-312 51 83
www.arctichf.com 
Arctic Hunting & Fishing 
skapar speciella och skräddar-
sydda aktiviteter och paket 
året runt. Jakt, fiske, möten 
och vildmarksupplevelser. 

ADOLFSTRÖMS STUGBY
Adolfström 168, Laisvall
0961-230 41
www.adolfstrom.com 
Café, fiskekort, båtuthyrning 
och ovanliga kanotlösningar.

B WENNSTRÖMS 
STUGBY
Gautosjö 3, Laisvall
073-642 8040
www.gauto.se 
Båtuthyrning, vandring och 
fiske.

CAMP GAUTO 
Gautosjö 2, Laisvall
0961-280 30 
info@campgauto.se
www.campgauto.se 
Camp Gauto omges av fjäll 
och utmärkta fiskevatten. 
Naturen, de fullt utrustade 
stugorna, fisket och jakten är 
områdets hjärta. 

BÄVERHOLMENS  
VÄRDSHUS & STUGBY
Bäverholm, Laisvall
0961-230 18
Fantastisk fjällnatur, fiske och 
vandring. Kungsleden går förbi 
alldeles utanför huset.

JOHANSSONS  
FJÄLLSTUGOR
Adolfström 4, Laisvall 
0961-230 40, 0961-230 23
info@fjallflygarna.se 
www.fjallflygarna.se 
Fina fiskevatten efter röding 
och öring, helikopterservice 
till fiskevatten och ripjakt på 
hösten.

ARJEPLOG CLEAR 
WATER ADVENTURE
Arjeplog
070-281 56 85
www.acwafishing.com
Guidade en- och flerdagsturer 
efter rekordstor gädda.

SANDVIKENS  
FJÄLLGÅRD 
Sandviken 1, Arjeplog 
070-694 06 70
www.sandvikens.se
Fjälloas ovanför polcirkeln. 
Fiske, jakt och vandring. 

LIPPI STUGBY
Lippi, Arjeplog
Stefan: 070-690 43 01 
Brita: 070-302 93 89
www.arjeplog-stuga-boende.se
Stillsamt alternativ med lån av 
båt eller kanot till boende.

MOOSE CAMP JUTIS
Jutis 19, Arjeplog
073-092 96 68
www.moosecamp.info
Upplev naturen långt från all 
stress; vandra, fotografera djur, 
fiska eller jaga.   

VUONATJVIKEN 
STUGBY
Vuonatjviken 3, Arjeplog
0961-43031
eva@vuonatjviken.com 
www.vuonatjviken.com 
Flugfiske i exklusiva Bartekälven 
och i fiskrika öring- och röding-
sjöar med naturliga bestånd.

BÅTSUOJ SAMECENTER
Gasa, Slagnäs
070-253 51 87
www.batsuoj.se 
Upplev samekultur, bo i kåta, 
träffa renar och lär dig mer om 
samisk kultur förr och nu.

KRAJA HOTELL  
OCH CAMPING
Kraja, Arjeplog 
0961-315 00 
www.kraja.se 
Kraja har många aktiviteter att 
välja mellan, från bastuflotte 
till utomhuspool till kajakut-
hyrning. 

KYRKANS FJÄLLGÅRD  
Jäckvik
073-521 03 69 
kyrkans.fjallgard@telia.com  
kyrkansfjallgardjakkvik.com 
Kanot- och båtuthyrning,  
fiske och vandring.
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MELLANSTRÖMS  
STUGBY
Fotbollsvägen 3, Mellanström
070-630 95 88
www.mellanstromsstugby.se
Fiskecamp.

GK’S FISKE 
Storgatan 19, Arjeplog
070-511 16 81
www.gksfiske.se
Välsorterad fiskebutik med 
kafé och vandrarhem.
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I Swedish Lapland hittar du unika arktiska upplevelser. Här högt uppe vid Polcirkeln kan du,  
tack vare den varma Golfströmmen i Atlanten, uppleva årstider med vida kontraster mellan  
polarnätter med sprakande norrsken i ett vitt vinterland, och varm sommar fylld av bad och  
100 dagar utan natt under midnattssolen.  
 I öst – 300 km kuststräcka mot Bottenvikens skärgård – världens största bräckvattenskärgård 
med tusentals öar. Sandstränder, fiskelägen och unika råvaror. I väst – vidsträckta fjäll, bäckar 
med vatten så rent att det går att dricka och mängder av äventyr runt knuten.  
Däremellan den stilla, gåtfulla, givmilda skogen och älvdalar  
från Skellefteälven i söder till Torneälven i nordöst som alla  
bjuder på sina unika särdrag. Här är traditionerna och  
kulturen stark, och kärleken till naturen ännu starkare.  
Välkommen att dela vår arktiska vardag och naturnära liv.  
www.swedishlapland.com

Välkommen till Sveriges nordligaste destination!
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UPPTÄCK ARJEPLOG I SOMMAR:
På Arjeplogs turistbyrå hjälper vi dig med information  
och tips i regionen. Du finner oss i Silvermuseet på  
torget i Arjeplog. Det går också bra att nå oss via  
telefon, 0961-145 20, eller via e-post, turist@arjeplog.se 
Upptäck mer på www.arjeplog.se


