
Naturleden Tjulträsk till Aigert - 2 dagar 

Vandringen som är en guidad vandring med övernattning, följer dels Tjulåleden, en vacker 

och upplevelserik del av det närledsystem som skapats i Ammarnäsområdet, dels en 

urminnes led som samerna nyttjar än idag för att nå upp till sitt renbetesland inom Rans 

Sameby. Ammarnäs ligger mitt i Vindelfjällens Naturreservat, ett av Europas största 

skyddade naturområden. Här finns en artrik flora och fauna och även ur geologisk synpunkt, 

är området mycket intressant. Dess största naturtyp, fjällbjörkskog, omfattar 160 980 ha av 

reservatets totala area 562 772 ha. Vi kommer att vandra genom tre av reservatets mycket 

vackra och skiftande fjällbjörkparker! Vi börjar vår vandring vid sjön StorTjulträsket, en djup, 

fiskrik fjällsjö 8 km väst om Ammarnäs. 

Vi håller noga uppsikt för att undvika de blötaste delarna av myren och tar oss försiktigt 

vidare och hejdar oss vid den fullständigt makalösa utsikten väster ut mot de båda 

Tjulträsken! Märkligt nog växer en riktigt ståtlig julgran strax i förgrunden! Vi fortsätter 

vidare längs övre myren och spanar efter bläckmarkeringar och andra riktmärken fram till 

den jokk som vi ska följa vidare upp mot dagens slutmål. Där får kroppen en stunds vila och 

vattenflaskorna påfyllning… 

När pausen är slut fortsätter vi upp längs en mäktig stigning och når strax några tydliga 

meanderslingor som bildats av den envisa kraften av jokken. Här krävs att vi saktar ner och 

sparar på krafterna! Vi fångar en skopa vatten ur jokken, njuter och reflekterar…! 

När vi når kalfjället reser sig Stor Aigert (1101 m) mäktigt till höger, rakt fram ser vi Äijvisåijve  

(1250 m) och Lill Aigert (1076 m). Till vänster ser vi Aigertstugan som är målet för dagens 

vandring och säkert hägrar den gemensamt tillagade vandrarlunchen! Härefter ges egen tid 

för att uppleva och utforska området och lite senare tar den djärve steget fullt ut i den 

utsökta bastun med ett uppfriskande dopp i sjön eller prövar lyckan med fiskespöet! 

Efter middagen, som vi också lagar gemensamt, tar vi en kvällspromenad upp till 

utsiktsplatsen strax ovanför Aigertstugan där vi möts av kanske Vindelfjällens mest 

fantastiska vy över Tjulträsken, dalen och Ammarfjällen! 

Så övergår dagens dont i kvällsskymning och en välförtjänt vila inför nästa dag och den 

spännande och överraskande återfärden…! 

Visst låter det spännande att med varsam och kunnig hand guidas genom en av de allra 

vackraste passagerna i Vindelfjällens Naturreservat! 
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