
UTFORSKA FJÄLLET PÅ EGENHAND  
På få ställen i Sverige är naturen så lättillgänglig som i Abisko. Skiftande ty-
per av fjällmiljö finns alldeles i närheten av fjällstationen - hedar, lummig 
björkskog och kalfjäll ligger inom räckhåll för en kortare vandring. 
Här följer några förslag på turer - en del är korta och en del lite längre. Alla är 
tänkta för dig som vill ströva runt i Abisko Nationalpark ensam eller tillsam-

mans med vänner. 

Marmorbrottet och Njakajaure naturstig—5 km    - - - - -

Följ Kungsleden två kilometer till Marmorbrottet. Den gulvita klippan består av kalkbergarten Dolomit. 

Uppe på klippan fortsätter du åt vänster in på Njakajaure naturstig. Naturstigen går genom skiftande natur-

typer. Storlom häckar i sjön Njakajaure och Silvertärnor flyger ofta över vattenytan. Runt sjön finns enstaka 

tallbestånd. Stigen tillbaka till Abisko går tidvis över öppna fjällhedar med ständig tjäle. På dessa hedar 

växer Lapsk alpros, Fjällsippa och Orkidéer.  

Höjdskillnad: +/- 50 m  

Svårighetsgrad: Lätt 

Längd: 5 km   

Abiskojåkkas kanjon—1,4 km    - - - - - 

Nedströms störtar Abiskojåkka in i en tunnel gjord under bygget av Malmbanan. Följ skyltarna mot Rallar-

museet och Nuolja skihut. Stigen nedströms längs kanjonen börjar bakom det stora flyttblocket som lämna-

des här under istiden. Här häckar Strömstare. Det växer rikligt med blommor, lavar och mossor på kanjo-

nens väggar av hårdskiffer och dolomit. Några hundra meter ner finns en bor där ni kan korsa jokken och 

följa stigen på andra sidan tillbaka, eller fortsätt stigen nedströms, för en lite längre runda. 

Höjdskillnad: +/- 20 m 

Svårighetsgrad: Lätt, men var försiktig i närheten av de branta klipporna. 

Längd; 1,4 km  

Följ dessa markering-

ar: 

Ej markerad  

 



Kårsafallen—8,1 km tor    - - - - -  

Följ vägen mot linbanestationen, ca 30 efter bron som korsar Abiskojokka sväng vänster och följ stigen. 

Efter 600 meter delar stigen sig, följ stigen som går parallellt med Abiskojokka. Stigen går här genom en 

parkliknande björkskog och sedan på spångar över myrmark, här kan det ibland vara lite svårt att följa sti-

gen. Så småningom visar sig resliga tallar i skogen och framme vid Kårsajåkka finns en gles Tallurskog. 

Här finns såväl tjäder som ekorre. I Kårsajåkka, från bron och uppåt, finns många fina, små vattenfall. 

Höjdskillnad: +/- 50 m 

Svårighetsgrad: Lätt/Medel 

Längd: 8,1 km tor 

Rihtunjira naturstig—7 km tor    - - - - - 

Följ vägen mot linbanestationen, ca 30 efter bron som korsar Abiskojokka sväng vänster och följ stigen. 

Efter 600 meter delar stigen sig, följ stigen uppströms längs jokken Rihtunjira, genom en bitvis tät björk-

skog. Högre upp bildar bäcken en serie vattenfall. Ovanför trädgränsen korsar stigen jåkken. Ni kommer ut 

på blommande hedar och ängar. Blomsterrikedomen beror på kalk i marken. Stigen går under linbanan och 

viker sedan av brant uppåt mot bergstationen. Stanna till i bergstationen och njut av utsikten och en fika 

innan ni vänder nedåt igen (eller kombinera turen med ”Nuoljatoppen 1164 möh” för att få en tur på 10,8 

km). Vid mellan station grenar sig, stigen så ni får tre aleternativ att välja mellan: gå samma väg som ni 

kom upp, följ stigen som går rakt under Linbanan eller följ stigen som går i pistgatan.  

Höjdskillnad: +/- 530 m 

Svårighetsgrad: Ansträngande/Svår 

Längd: 7 km tor 

Nuoljatoppen 1164 möh—3,8 km tor   - - - - - 
Turen börjar vid toppstationen på linbanan. Så börja med en färd i Sveriges äldsta och längsta stolslinbana, 

eller kombinera turen med ”Rihtunjira naturstig 7 km”. 

Följ vinterledens kryssmarkeringar mot Björkliden. Under högsommaren kommer ni här få se glittrande 

blomsterängar med både fjällsippa och fjällglim. Uppe på kalfjället är det inte omöjligt att få se sig en och 

annan ren och ripa. Leden delar sig efter 900 meter, följ stigen åt höger för att nå Nuoljastopp på  

1164 möh. 

Höjdskillnad: +/- 264 m 

Svårighetsgrad: Ansträngande/medel 

Längd: 3,8 km tor  

Följ dessa markeringar

Ej markerad  

Ej markerad  

 



Nissunjåkka hängbro—8,2 km tor    - - - - - 

Följ Kungsleden fyra kilometer till hängbron. Kungsleden är på denna sträcka lättgången och varierande. 

Knappt en kilometer efter Marmorbrottet går leden nedför en kant och över en liten bro. Härifrån syns spår 

i terrängen efter flera av Nissunjåkkas äldre lopp. Marken översvämmas under vissa år med kraftiga vårflo-

der. På andra sidan hängbron finns en rastplats med vindskydd och eldstad.  

Höjdskillnad: +/- 30 meter  

Svårighetsgrad: Lätt 

Längd: 8,2 

Samevistet—1,2 km tor   - - - - - 

Gå till den stora parkeringen på baksidan av järnvägsstationen, korsa hela parkeringen och följ stigen som 

är skyltad med Paddus naturstig. Efter 300 meter når ni samevistet, en rekonstruktion av livet i ett höst– och 

vårviste. Lägret innehåller förrådsbyggnader, kåtor och torkställningar, med en liten förklaring till alla 

byggnader. 

Höjdskillnad: +/- 20 meter  

Svårighetsgrad: Mycket lätt 

Längd: 1,2 km tor  

Paddus offerplats—12,5 tor    - - - - -

Paddus är en offerplats som samerna använde för att offra djur, för att få god jakt lyck. Exakt var på kullen 

offerplatsen var belägen vet man inte, men sannolikt på låg den vid det östra stupet. 

Börja gå som till samevistet, på andra sidan samevistet fortsätter stigen. Det går många olika stigar som har 

skapats av bl.a. renhjordar som har gått upp på fjället. Men följer ni bara markeringarna på träden och i rikt-

ning mot Lapporten så ska det inte vara några problem att hitta rätt. Under hela vandringen är stigen i en 

liten lutning uppåt. Stigen går genom björkskog och över myrar, och har ni tur kan ni få se både ren och 

ripa. Det finns små sjöar längs stigen som på varma sommardagar är utmärkta att svalka sig i. Offerplatsen 

ligger på en kulle som tydligt kan ses när man börjar närma sig. Det är lättast att ta samma väg tillbaka, 

men ett alternativ är att från Paddus gå på en stig i sydvästlig riktning till Nissonjohka och följa den ned-

ströms till Kungsleden och gå den norrut tillbaka till turiststationen. 

Höjdskillnad: +/- 220 meter 

Svårighetsgrad: Medel  

Längd: 12,5 km 

Följ dessa markeringar: 

Följ dessa markeringar: 

Börja följa dessa markeringar till 

marmorbrottet, sen Kungsleden: 
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