I myrlandskapet nära Gallakträsket
finns flera gamla kavelbroar.

Harrejaurliden nära Tjappsåive

Silvervägen

Storavan

Arvidsjaur
Avaviken

Gárdniejávrrie
Skidträsket

Nasaleden 70 km
Hamnen i Avaviken med Suddale,
Jan Svensa-mössan, på andra
sidan viken. Här la båtarna till med
varor och malmlast.

Hur lång tid tar en vandring mellan
Avaviken och Glommersträsk?

Storberg

Tre dagar i normalt tempo är rimligt. Hela sträckan är 70 km.
För ”snabbgående” 2 dagar. Leden fortsätter till Missenträsk och
vidare till Skellefteå, mer info finns här: www.nasaleden.com.
Övernattning: I tält. Första sträckan Avaviken – Storberg kan
utföras på en dag, ca 20 km. Övernattning inomhus är möjlig i
Storberg hos Wildact Adventure och Storberg Fjällgård. Därefter
finns ingen möjlighet förrän man når Glommersträsk.

Möjlighet till
övernattning.

Silvervägen
Vågträsket

Abborrträsk

Vilken utrustning bör man ha?

Mellan Avaviken – Storberg kan man vandra torrskodd. Efter
skogsbilvägens slut efter Storberg till Ängsbergsvägens början vid
Vågträskets sydöstra spets behövs stövlar/vattentäta kängor.
Därefter kan den fortsatta vandringen ske utan att man behöver
blöta ned fötterna. Dock finns några få platser där man behöver
parera bäckar och mindre områden av myrmark.
Mat: Finns ingen servering längs sträckan om mna inte gör upp
om detta innan hos t ex Wildact Adventure, Storberg Fjällgård eller
Natursafari i Abborrträsk. De sistnämnda erbjuder guidad vandring
på vissa sträckor längs Nasaleden.
Transport: Buss till Avaviken från Slagnäs och Arvidsjaur.
Tid: 28 alt. 18 min pris, 52 kr. Tider se sommartidtabell.
Taxiservice finns i Arvidsjaur. Pris Arvidsjaur-Storberg ca 1 000 kr.

Tjärnheden
Garneälven. Precis här fanns tidigare en bro
enligt geografen Gunnar Hoppe som undersökte
Nasaleden på 1930-talet. Den korta älven rinner
sakta mellan Gárdniejávrrie och Skidträsket.

Bästa karttipset:
Ladda ned utskrift direkt från
Lantmäteriets hemsida:
kso.etjanster.lantmateriet.se

Den som tar sig upp på toppen av Harrejaurliden 645 m ö.h.
får en rejäl belöning. Här möter en av Arvidsjaur kommuns
främsta utsikter. Vandringen på närmare 2,5 km går genom
grandominerad urskog. Terrängen kan vara fuktig och består
bitvis av myrmark. Stigen är märkt vid en skogsbilvägs slut väster
om byn Tjappsåive. Studera kartan noga innan du ger dig iväg,
det finns flera skogsbilvägar! Tjappsåive är gammal samisk bygd
och fick sitt första nybygge på 1830-talet. Likt de flesta andra
nybyggarsamhällen var jordbruk huvudnäring och skogsarbete
som viktig biinkomst. På 1930-talet drogs inlandsbanan förbi
och byns stationshus stod klar 1932. Byn har i dag drygt 20 fast
boende varav flera är engagerade i besöksnäringen.

Vittjåkksleden
Vandra från Arvidsjaur samhälle och upp till lågfjället Vittjåkk i
kuperad skogsmark med myrar och små isälvsåsar. Beundra
utsikten mot Arvidsjaursjön och fjällen och ta en fika vid vindskyddet halvvägs. Välj att fortsätta vandringen in i Vittjåkk-Akkanålke
naturreservat på någon av de anslutande stigarna eller vandra
tillbaka mot Arvidsjaur. Du kan välja mellan att starta vid Gamla
Prästgården i Arvidsjaur eller vid Prästbergets skidanläggning
alternativt gå från Vittjåkk och ned mot Arvidsjaur. Observera att
leden delvis går inom Försvarsmaktens övningsområde. Skyltar
finns och det är inte tillåtet att lämna stigen dessa sträckor.
På vissa ställen kan det vara blött i marken längs stigen.

”I varje promenad med naturen, får
man mycket mer än man söker.”

Övrigt om utrustning:

Midtjá
Glommersträsk

Många platser lämpar sig väl för rast längs
Nasaleden. Mellan Gallakträsket och Vågträsket
tar hunden Vide och fotografen Heli Berg en paus.

Möjlighet till
övernattning.

Nasaleden fortsätter
vidare till Skellefteå.

Mellan midsommar och mitten av augusti kan det bitvis vara
mycket mygg och bromsar. Ta med bra insektsmedel, extra batteri
för mobil, bra kartor, gärna GPS och självklart kompass.

John Muir (1834–1914)
naturforskare, Skottland,
som inspirerat till nationalparker
och naturreservat.

Information:

Ta kontakt med Turistbyrån! Storgatan 13, Arvidsjaur,
tel 0960–175 00. Det finns en mer detaljerad karta att få.
Prisuppgifter från januari 2018.

KARTA FÖRLAGA LANTMÄTERIET 2017.

Från Avaviken till Glommersträsk
När gruvepoken i Nasafjäll inleddes 1635 behövdes
transportleder. Det fanns gamla som kunde användas, men nya behövdes snabbt ställas i ordning.
Varor skulle fraktas till den otillgängliga silvergruvan
vid gränsområdet mot Norge och malm skulle föras
till Bottenviken. Bergsknektar skrevs ut till det hårda
arbetet. Utan samerna och deras renar och ackjor
vore malm- och persontransporter omöjliga. De
engagerades, mer eller mindre frivilligt. Leden kom
att passera myrar, sjöar och vidsträckta skogsområden. Vid fortsatt resa västerut mot Arjeplog
reste sig fjällen. Den sammanlagda sträckan mellan
gruva och kust är ca 40 mil, varav ungefär 17 mil är
möjlig resa längs is- och vattenleder.
1642 började man bryta en led från Avaviken till
Skellefteå. Fyra år senare utfärdade Drottning Kristina ett beslut om att man i fortsättningen skulle ta
Nasafjällsmalmen till Skellefteå. Vägen till Piteå, som
först användes, ansågs svårare att forcera. Vinter-

vägarna var de mest effektiva. Att idag, 383 år
efter gruvstarten vandra längs leden är en tidsresa
som ger perspektiv på vad transporter och förflyttning kan ha handlat om. Vid en vandring kan
man följa hur ostigad terräng skiftar till stigar, större
leder och cykelvägar blir till skogsvägar med
spår av dagens fyrhjulingar och skogsmaskiner.
Vi två ställen passerar Nasaleden järnvägsspår
– vid Avaviken och Glommersträsk.
Samer med ren och ackja var eftertraktade
för resor. De rekryterades för malmtransporter.
Illustration från Laponia av
Johannes Scheffereus (1667).

1642 gav Drottning Kristina order om
att leden skulle ställas i ordning mellan
Avaviken och Skellefteå. Portätt av
Abraham Wuchters, 1661 (replik).

Vandra på Arvidsjaur kommuns
längsta led! Sjuttio kilometer
av Nasaleden går genom
kommunen. Här finns gamla
kavelbroar och tydliga
markeringar, bläckor, på tallar
från förr. Sträckan är naturskön
och erbjuder vandring längs
många sjöar och vattendrag.
Leden är märkt med orange –
anta utmaningen & testa.

Stig från Prästberget.

Märkningen av Nasaleden
består av en målad orange ring
runt träden. Finns även karta
med GPS-punkter.

Stenträsket.
Vittjåkk-Akkanålke
naturreservat.

Jungfru Marie nycklar, en orkidé.

Jeärjjá/Erik-Larsaberget:
Utsiktstorn över Piteälven
Jeärjjá / Erik-Larsaberget ligger 5 km norr om
Moskosel och reser sig 560 m ö.h. Den lokala
byaföreningen har byggt utsiktstorn och raststuga. Vid bergets norra fot rinner Piteälven.
Vandringen från parkeringsplatsen är 2 km och
bjuder på urskogsartad barrblandskog i delvis
blockrik terräng. Här finns 400-åriga tallöverståndare och gott om rödlistade arter.
Berget ligger inom Östra Kikkejaurs sameby
och i dess förvinterland för renskötseln.

Heärrávárrie / Prästberget
– toppen som ligger allra närmast

Jeärjjá / Erik-Larsaberget

Heärrávárrie / Prästberget ligger alldeles intill Arvidsjaurs centrum. Toppen är 570 m ö.h. och
ger en underbar utsikt över både samhället och ett vidsträckt landskap.Vintertid finns här skidoch snowboardbacke. Sommartid kan man följa stigen upp i backen. På den västra sidan av
toppen kan vandringen fortsätta vidare mot Vittjåkk-Akkanålke fjällurskogs naturreservat där
man bland annat passerar toppen på lågfjället Akkanålke / Áhkánålggie. Sluttningen av Prästberget är blomrik, så ta gärna med en florahandbok!

Fjällvedel, Prästberget.

Tidigt isfri:
Suddale / Jan-Svensamössan

Lavskogen i Gájbbatjåhkka /
Norr-Döttern fascinerar

Thorbjörn Holmlund
Vithatten.

Under en vandring till Gájbbatjåhkkas/Norr-Dötterns högsta punkt möter en märklig
orörd skog. Toppen som är 660 m ö.h. ligger intill naturreservatet Döttrenåive.Skogen
utgörs av en örtrik granskog. Den östra delen av reservatet är minst påverkad av skogsbruk. Här finns gott om liggande och stående död ved samt tre tallgenerationer; 400 år
eller äldre, ca 250 år samt drygt 100 år. Här finns ovanligt många lavar som till exempel
lunglav. Det är fascinerande se en urskog där träd kan vara helt övertäckta av lav.
Här trivs också många fåglar. däribland tretåig hackspett och spillkråka. Från parkeringsplatsen vid en skogsbilvägens slut är det 1,8 km till toppen.Det kan vara en aning
svårt hitta utgångspunkten, men Turistbyrån har färdkarta. När man tar av från
Silvervägen, E95, 26 km väster om Arvidsjaur åker man ytterligare 17,5 km. I närheten av
vägen finns fornlämningar i form av härdar och kåtatomter som är tecken på områdets
långa historia som renbetesland. Området ligger idag inom Västra Kikkejaure sameby.

Suddale /
Jan-Svensamössan

Vittjåkksleden startar
i Arvidsjaurs samhälle.

Jeärjjá/
Erik-Larsaberget
Harrejaureliden
Norr-Döttern

ARVIDSJAUR
KOMMUN

Tjipko
Utsikt österut mot Avaviken.

Suddale /
Jan-Svensamössan

Låt oss tipsa dig! Att vandra i Arvidsjaur är inte svårt. Med stora naturreservat och många obefolkade
platser kan din vandring ta dig rätt ut i vildmarken. Gamla leder och stigar från förr finns ännu bevarade och
kan samtidigt ge en inblick i historien. Skogssamerna vandrade långa sträckor och renskötseln har lämnat
unika lämningar i landskapet. Nasaleden går tvärs genom Arvidsjaurs kommun. Besök vår Turistbyrå på
Storgatan 13 i Arvidsjaurs kommunhus. Tel 0960–175 00 arvidsjaurlappland@arvidsjaur.se
www.visitarvidsjaur.se. Här finner du mer information om vandring: www.arvidsjaur.se/vandring

Vandring på Suddale /
Jan-Svensamössan tidigt
i maj månad.

Vy från toppen
av Harrejaurliden.

Heärrávárrie/
Prästberget

Arvidsjaur:
Där lågfjällen finns nära

Vårddátje/Vithatten

PRODUKTION MARIA SÖDERBERG TEXT & FOTO 2018

Jan-Svensamössan, eller Suddale som det heter på umesamiska, betyder ”bli tidigt
isfri” eller ”tina”. Det är ett distinkt lågfjäll två km väster om Avaviken och 590 m ö.h.
Från den informativa informationstavlan som berättar om naturreservatet löper
en stig 1,2 km upp till toppen. Bitvis är det stenskravel och brant, men det gör
också vandringen spännande. Berget reser sig från landsvägen och bryter av
från omgivningens kalhyggen och ungskogar. Från toppen ser man mycket långt
åt alla håll. Det är hisnande utsiktspunkt över de stora sjöarna med Storavan i
förgrunden och med skogs- och myrmarker så långt ögat når. För 1600-talets
sjöfarare och vandrare efter Nasaleden torde Suddale ha varit ett geografiskt
riktmärke. Toppbestigningarna har ökat sedan fjället sedan 2015 är en del av
Top of Arvidsjaur. Området ingår i Natura 2000. Här finns mycket gamla samiska
härdar, som visar att området varit viktigt som vistesplats i renskötseln.

”När man är på en höjd kommer
man som in i en andra andning,
det vibrerar liksom i hela kroppen
när man tar in det oändliga”.

