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Med Sareks nationalpark alldeles in på knuten 
ligger det vackra fjällhemmanet Aktse.

I början av 1800-talet grundades hemmanet 
Aktse av Petter Amundson Länta och har fram till 
1945 varit i familjens ägo. Då köpte Svenska Natur-
skyddsföreningen halva fjällhemmanet. Hemma-
net omfattar ängen vid husen, stora skogsarealer 
mellan Sarek och Sitoälven samt Rapaälvens delta 
i sjön Laidaure.

På femtiotalet byggdes Naturskyddsföreningens 
stuga på ängen. Sedan dess har föreningens med-
lemmar kunnat övernatta i stugan.

Sedan början av 1970-talet har SNF arbetat för 
att Aktse med omgivningar ska bli naturreservat 
och att Sareks nationalpark ska utvidgas så att Ra-
paälvens delta ingår i parken. För att underlätta det-
ta sålde SNF 1995 en fjärdedel av fjäll hemmanet till 
Natur vårds verket. Syftet med försäljningen var att 
verket skulle skifta ut sin ägodel av fjäll hemmanet 
så att den omfattar Rapaälvens delta. Så har inte 
skett. I dag är Naturvårdsverkets ambition att skapa 
ett naturreservat av deltat som kommer att gränsa 
till nationalparken. Ansvaret för detta ligger hos 
länsstyrelsen i Norrbotten.

Stugan



Medlemsförmån
Välkommen att som medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen hyra vår stuga i Aktse. Under 
vår, vinter och höst kan du boka valfritt antal dagar. 
Under sommaren juli-augusti hela veckor. 

Hur kommer du till Aktse, sommartid
Kommer du till Jokkmokk med buss tar du Kvikk–
jokksbussen och går av vid Tjåmotis. Se http://
www.ltnbd.se/ för info och tidtabell. Därifrån är 
det en bra bit att gå till Sitoälvsbron, ca 20 km. Det  
bästa är att förbeställa taxi på tel. 0971-200 12 eller 
070-337 17 66 (Harry Skarin). Tänk på att Harry 
har fyllt 80 för några år sedan och kanske inte alltid 
har ork att köra.

Med bil kör du mot Kvikkjokk. Efter ca 74 km 
svänger du höger mot Seitevare och parkerar vid 
Sitoälvsbron (det kostar ingenting att stå där).

Därifrån är det en lättvandrad grusväg, ”cykelsti-
gen”, ca 10 km fram till sjön Laidaure. Därifrån 
finns eventuellt möjlighet till båtskjuts sjövägen till 
Aktse av Ann-Sophie Länta, som bor i Aktse. Kol-
la om det är möjligt att få skjuts när du kontakter 

stugvärden, tel. 070-222 82 50 eller 070-962 99 65. 
Det kan eventuellt också vara möjligt att få skjuts 
med fyrhjuling på cykelstigen fram till sjön eller 
med snöskoter på vintern. 

Fasta dagliga turer körs endast delvis under hög-
sommaren. Vid båtlänningen på cykelstigen finns 
under denna period en walkietalkie utplacerade.

Aktuell information om båtskjutsar på Laidaure 
finns på www.aktsebo.se. Om båtskjuts inte är möj-
lig får man lov att gå ytterligare cirka 6 kilometer 
fram till stugan.

Du kan också åka till Kvikkjokk och vandra på 
Kungsleden mot Laidaure och Aktse. Den sträckan 
är längre (ca 40 km) och kräver en övernattning i 
tält eller stuga innan du når fram till sjön. Roddbå-
tar finns tillgängliga på kungsleden för att man ska 
kunna ta sig över sjön. STF kör också vissa turer 
över sjön längs kungsleden, se www.svenskaturist-
foreningen.se

Du kan också komma till Aktse norrifrån med 
buss från Gällivare till Kebnats och vidare över sjön 
med båt till Saltoluokta fjällstation. Vand ringen 
fortsätter på Kungsleden fram till Aktse. Den turen 
är också ca 40 km.

Information om tågtider m.m. finns på: www. sj.
se. Busstider hittar du på www.ltnbd.se.

Vintertid
På vintern är vägen till Sitoälvsbron inte alltid plo-
gad. Oftast får du lov att skida eller köra skoter 
ända från Sietevare för att komma till Aktse. Kolla 
med stugvärden vad som gäller när du ska dit.

Du kommer till Aktse med bil/taxi till Sitoälvsbron, 
en mils promenad och sedan båtskjuts över Laidau-
re, eller efter vandring längs Kungsleden från Salto-
luokta eller Kvikkjokk.

Skierfe, vaktposten in till Rapadalen. Nammatj i  
bakgrunden



Stugan
Stugan innehåller två rum med sammanlagt 6 bäd-
dar samt en extrabädd (smal) i kökssoffan.

Det finns ingen el. Uppvärmning sker med ved-
kaminer. Matlagning sker på ett gasolkök som finns 
i det större rummet. Kompletta husgeråd för själv-
hushåll finns i stugan. Vatten hämtar du i en bäck 
100 meter öster om stugan.

Du måste själv ta med sänglinne, sovsäck och 
hand dukar (filtar och kuddar finns).

Det finns en fotogenlampa där du måste bidra 
med eget bränsle. Tag med stearinljus.

Stugvärden ser till att det finns ved att såga och 
hugga.

Toalett
Torrtoalett. Du tar själv med toapapper.

Städning
Städning utförs av hyresgästen innan stugan läm-
nas. Städmaterial och rengöringsmedel finns.

Hyrestider och priser
Från vecka 25 till och med vecka 35 hyrs stugan ut 
veckovis från lördag kl. 12.00 till lördag kl. 12.00.

Pris: 2800:-/vecka.
Under månaderna september, t.o.m. maj hyrs 

stugan ut för 350:- per natt.
Betalning: sker mot faktura som skickas ut från 

Svenska Naturskyddsföreningens kansli.
All drift och underhåll av Aktse finansieras med 

hyresintäkter och ideellt arbete.
OBS! Ingen bokning från mitten av maj till mid-

sommar, under snösmältningen är  det svårt att ta 
sig till stugan och sedan behövs också tid för under-
håll och städning.

Bokning
Du bokar stugan hos Anders Friström på Svenska 
Naturskyddsföreningens kansli, tel. 08-702 65 28 
eller via e-post anders.fristrom@snf.se. Du som 
bokar stugan måste uppge ditt medlemsnummer.

Fakturan utgör bekräftelse på bokningen. Nyck-

Stora rummet med matbord och 4 sängplatser. Köket i stora rummet.

Lilla rummet, med två sängplatser. Stugan utifrån, vårvinter.



eln hämtar du hos stugvärden i Aktse. Bokning är 
inte möjlig under slåtterveckan, vecka 32.

Avbokning: kan ske upp till 30 dagar innan hyres-
tillfället, en avbokningsavgift på 400 kr dras av på 
inbetalt hyresbelopp. Vid akut sjukdom etc. medges 
avbokning fram till dagen innan. Hyran faktureras 
i god tid innan hyrestillfället och ska vara betald 
innan man åker till Aktse.

SNF:s stugvärd
Lennart och Ann-Sophie Länta, Aktse 3134, 962 99 
Jokkmokk, 070-222 82 50, 070-962 99 65. I Aktse 
kan du fråga Läntas om det kanske finns varmrökt 
röding eller nybakat bröd att köpa. 

Slåtter i Aktse
Naturskyddsföreningen i Jokkmokk ordnar varje år 
slåtter på SNFs ägor i Aktse för att hålla ängen öp-
pen. Det behövs mycket folk för att klara av detta, 
varför vi välkomnar alla som vill hjälpa till! 2015 
hålls slåttern torsdag-söndag 3-6 augusti. För mer 
information kontakta Lars Thomsen (073-816 86 
71, lars.thomsen@naturskyddsforeningen.se).

Svenska Turistföreningen
STFs stuga i Aktse är 2014 öppen med stugvärd 
24/2-1/5 och 15/6-15/9. Där finns också en mini-
butik, med ett begränsat sortiment (torrvaror) och 
hjälptelefon.

Karta: Fjällkartan BD 10 – Sareks Nationalpark.

Tips! Ta med tillräckligt med kontanter för 
skjutsar m.m. Plastkort är inte särskilt

gångbara i fjällvärlden!
Tänk också på att det endast finns mobil- 

täckning i Aktse med Telia.

Slåtter i Aktse.


