
Lokala naturvårdsområden och utflyktsmål i Sorsele kommun

Nalovardo, friluftsområde för alla 

Koordinater, parkeringen vid toppstugan:
WGS84: 65°39’34”N, 17°32’9”E
WGS84 decimal (lat, long): 65.659356, 17.535863
SWEREF99 TM: N:7284293 E:616602

Fakta 
Du kan parkera antingen vid dalstationen eller vid 
toppstugan, beroende på vilken möda du vill lägga 
på att ta dig till toppen på Nalovardo. Lätt som en 
plätt från toppstugan, från dalstationen via Borgjaur 
blir det däremot en rejäl tur.

Detta blad och många andra finns tillgängliga på

www.visitvindealven.org
www.sorsele.se

Turistbyrån Sorsele 0952-140 90

Du lkan lösa fiskekort och fiska i 
Nalovardotjärnen som ligger vid 
vägen upp till toppstugan.

Nalovardo är ett naturskönt fjällurskogsreservat med ett 
kalfjäll inramat av Vindelälven och Laisälven. Reservatet bild-
ades 1992 och ligger ca 15 km från Sorsele centralort efter 
väg 363.  

Nalovardoområdet omfattar ett varierat naturområde med skog, myrar, 
älvar, sjöar och lågfjäll med en höjdvariation från 350 till 760 meter 
över havet. Naldovardo är ett Natura 2000-område, och är tänkt att 
ingå i Europas största  biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka med 
fokus på långsiktig och hållbar utveckling.

På sommaren kan du vandra, cykla eller springa på de olika lederna 
eller nyttja vidderna. Under midnattssolsperioden kan man njuta av 
den ljusa sommaren och den storslagna utsikten. Under sommaren i 
friluftsområdet Nalovardo kan du fiska i fjällskogssjön Borgjaure med 
fiskecamp. Jakt på fjällsluttningar, natur- och kulturupplevelser samt 
terrängscykling är också lämpligt. 

Under vintern och midvintern finner vi norrskenet och den arktiska 
miljön med kylan och midvinterljuset.  På och kring skidanläggningen 
finns det längdspår, skoterleder, utförsåkning med 14 nedfarter på fall-
höjden 314 meter, hundspann, toppturer, vinterfiske, snöskovandring 
och fatbikeevenemang. 

Stigarna på Nalovardos topplatå är lättvandrade, 
men ibland lite blöta.

Lättvandrat
med bra

utsikt

Du kan köra bil till toppstugan. Vägen 
är bitvis dålig, så kör försiktigt.

Tillgängligt för barn.
MEN ej framkomlig med barnvagn.

Eldplatser finns vid Nalovardotjärnen och topp- 
stugan. Ta med egen ved, tänk på brandrisken!

Ta med matsäck och rasta 
på någon av höjdlägena. 
Milsvid utsikt övet Vindelälvens 
dalgång och de kringliggande 
skogarna.

Tips!

Summary in English,  
next side

Mot
Ammarnäs

Mot
Sorsele

Borgjaure

Nalovardotjärn

Mot Laisvall
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Mycket lätt,  
tillgängligt för både 
rullstol och barnvagn

Lätt, lättvandrad stig

Medelsvår, sten, rötter och 
backar förekommer

Svår, kan vara både mycket 
brant och mycket stenigt
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Nalovardo
Nalovardo is a beautiful arctic recreational area situated between 
the Vindel river and Lais river. There’s a mountain birch foliage, and 
the vegetation is alpine above the treeline. Classified as a nature  
reserve in 1992, it is located 15 km north of Sorsele. Just follow 
route 363 to Ammarnäs.

The summit rises to 762 m above sea level and the rivers flow at 350 m above 
sea level. Nalovardo is a part of the Unesco-sponsored Vindelälven/Juhtatdah-
ka Biosphere Reserve, which candidate on ecological and social sustainable 
development. 

During the summer is it possible to hunt and fish, run along the trails, go fatbi-
king or hike on paths or across open terrain above the tree line. The midsum-
mer view from the top is tremendous.

During the arctic winter, with its intense cold and darkness, you can see the 
Northern Lights, go alpine skiing, cross-country skiing, snowshoe hiking, dri-
ving snowmobiles or set off upon a winter fatbike adventure. 

Allemansrätten – en unik möjlighet i Sverige
Att röra sig fritt i naturen är en rättighet – med det följer 
också skyldigheter och ansvar. Visa hänsyn till djur och 
natur, till de som äger marken och till andra människor. 
Inte störa – inte förstöra. I naturreservat och nationalpar-
ker finns särskilda bestämmelser. Det kan vara att elda, ha 
med hund eller cykla, men oftast är bärplockning tillåten.  
Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.

Stigarna på och kring Nalovardo är väl skyltade. På sensommaren kan du hitta hjortron både 
uppe på topplatån och på myrarna norr om 
berget.

Vid Borgjaur ligger en Jakt- & Fiskecamp med 4 stugor och en mysig bastu. I hyran ingår båt 
samt fiskekort i sjön. I sjön finns öring samt röding. Under sommartid är fisket i sjön exklu-
sivt förbehållet stuggästerna. Jaktområdet för småvilt på 4000 ha fjällskogsreservat ligger i 
anslutning till till stugorna och jaktområdets storlek kan lätt utökas via köp av småviltskort på 
angränsande områden.

Utflyktsmål 
Sorsele och Ammarnäs 

Vi har flera lösa blad som beskriver 
ett urval av de intressanta utflykts-
mål som finns i kommunen.

Svergoberget
Gå till Svergobergets topp från Turistinformationen
eller från Skidstadion. Utsikt och grillplats..
Skibbikken
Vandringsled till badstranden på Skibbikkeudden. 
Naturligtvis kan man också ta bilen.  
Sju km norr om Sorsele.
Abmoberget
Den norrländska skogen visar sin bästa sida. 
En sex km kulturstig leder till toppen av berget.
17 km söder om Sorsele.
Hälsans stig
Lätt och trevlig vandring i Sorsele samhälle, 
en perfekt kvällspromenad. 
Benstampen/Kvarnbäcken
Ett kulturminne vid den klara Kvarnbäcken som nås 
via vandring längs Skibbikeleden eller med bil. 
Tre km norr om Sorsele. 
Gimegoults
Ett naturreservat med dramatisk natur strax 
utanför Sorsele.
Brudslöjan
Kort men brant vandring som ger storslagen utsikt.
Halvvägs mellan Sorsele och Ammarnäs. 
Jillesnåle/Gillesnuole kapell
En av Sorsele kommuns äldsta kyrkplatser.
Halvvägs mellan Sorsele och Ammarnäs.
Ammarnäs kyrka/Potatisbacken/Kyrkstan
Centralt och lättillgängligt mitt i byn. 
Tjulträsket
Tillgängligt via väg eller via flera vandringsleder.
Sex km väster om Ammarnäs.
Blomsterängen vid Tjulån
En blomsterrik slåtteräng. Nås till fots eller med bil. 
Halvvägs mellan Ammarnäs och Tjulträsk.
Övre Juktådalen
Här ligger Viktoriakyrkan och fisket är fantastiskt.
Fem mil väster om Sorsele.  

Bladen finns tillgängliga på

www.visitvindealven.org
www.sorsele.se 

Turistbyrån Sorsele 0952-140 90

Lokala naturvårdsområden och utflyktsmål i Sorsele kommun

Skibbikkeleden 

Koordinater Skibbikkeudden, grunda delen:

WGS84: 65°34’44.1”N 17°29’35.0”E

WGS84 decimal (lat, long): 65.578908, 17.498045

SWEREF99 TM: 7274645, 615015

Ledfakta 
Leden är 7,2 kilometer lång enkel väg och passar 

bra för en dagsutflykt. I normal vandringstakt tar 

det ca 1,5 timmar i varje riktning. Leden är mesta-

dels torr  och märkt med röda markeringar. 

Ej framkomlig med barnvagn.

Benstampen och Kvarnbäcken 

När man vandrar Skibbikkeleden passerar man 

detta intresanta utflyktsmål som finns utförligare 

beskrivna på separata faktablad. 

I benstampen som är ett kulturminne från sent 

1800-tal maldes djurben till kväverik gödning.

Kvarnbäcken rinner från Norra- och Södra Svergo-

träsk och har så bra vattenkvalité att den sällsynta 

Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) trivs. 

  
Detta blad och många andra finns tillgängliga på

www.visitvindealven.org

www.sorsele.se

Turistbyrån Sorsele 0952-14 000

På badstranden vid Skibbikken kan 

du välja; djupt eller långgrunt och 

badkläder eller naturistbad.

Vandringsleden till Skibbikkeudden är en naturskön vand-

ringsled i Sorseles närområde. Leden är lättillgänglig och 

leder fram till en vackert strand med en bred vy över Nedre 

Gauträsket, den södra delen av Storvindeln.  

Leden börjar vid turistbyrån i centrala Sorsele. Här har finns även den 

första rastplatsen. Leden börjar på asfalterad trottoaren längs väg 363, 

norrut mot Ammarnäs. Följ vägen till en markering som leder in på 

en vandringsled som i sin tur leder till elljusspåret. Längs elljusspåret 

finns markeringar att följa fram till den första rastplatsen som ligger 

efter cirka en kilometer. 

Leden fortsätter parallellt med väg 363 under en kraftledning. Sträck-

an heter Flåset och leden går i det högra spåret. Här tar elljusspåret 

slut och leden smalnar av.  Nästa rastplats vid 3,5 km är kulturarvet 

Benstampen. Här rinner också Kvarnbäcken som har ett otroligt rent 

vatten som går att dricka direkt ur bäcken. Att flodpärlsmusslan finns 

i Kvarnbäcken visar på väldigt fin vattenkvalité. Benstampen har stått 

vid Kvarnbäcken sedan sent 1800-talet. Platsen är utrustad med bän-

kar, bord och torrdass. 
Därefter fortsätter leden över två 

kalhyggen och två spångar som 

leder över en tjärn. Leden går 

sedan ut på väg 363 vid en skylt 

som visar ”Motorcrossbana”. Då 

har ni gått 5 km. Forts. nästa sida 

Svårighetsgrad:

Leden till Skibbikken är lättvandrad

Ta en rejäl paus vid Kvarnbäcken och Ben-

stampen. Benkvarnen står öppen så kliv på 

och titta på konstruktionen.

Lättvandrat

och

badvänligt!

Vindskydd/rastplatser finns på

fyra platser längs leden.

Tips!
Summary in English,  

next side


