
Tjulåleden – heldagsaktivitet 

Vandringen tar sin början ca 4 km väster om Ammarnäs vid Tjulträskby eller Valdemars som 

många av byborna kallar det. Man måste vara uppmärksam på var leden börjar för det är 

inte helt självklart. Vi följer stigen några hundra meter och ungefär halvvägs hör vi forsens 

brus som vittnar om att vi snart möter vattnet.  

Strax kommer vi fram till en hängbro som vi går över. Vattnet i Tjulån håller just där en hög 

hastighet eftersom passagen är trång och därför kan det vara spännande att stanna av en 

liten stund och nyfiket följa dess vilda vägval genom ravinen. 

På stigen, inte långt därifrån, kommer nästa utmaning, att ta sig uppför branten och upp på 

åsen. Men lugn, en trappa, med fler steg än du nästan kan räkna till tar oss hela vägen upp! 

Väl uppe på åsen blir resten av vandringen själva belöningen för mödan! Vi följer åsen hela 

tiden och slås många gånger av den vackra utsikten över Tjulån, Tjulträsk och fjället Stor 

Aigert som är vårat sällskap! Terrängen är kuperad men på flera platser längs vår vandring 

ges möjlighet att stanna upp för vila och några djupa andetag. Här och där går vi på spänger 

och vid fuktig väderlek kan dessa vara mycket hala, så pass på!  

Sommartid bjuds vi på en prunkande blomsterprakt och lite senare på säsongen njuter vi av 

ett sagolikt skådespel av färger! Kanske hittar vi också en och annan ätbar överraskning! 

I Vindelfjällens naturreservat finns flertalet fornlämningar och några av dem kommer vi att 

kunna studera på väldigt nära håll under vår vandring. 

 

När sista fornlämningen synats av våra nyfikna blickar är det inte långt till nästa hängbro som 

ska passeras! Väl över, följer vi stigen, och strax kommer vi fram till utloppet av Tjulträsk.  

Där öppnar vyn upp sig med sjön och fjället Stor Aigert i bakgrunden. Här tar vi en 

välbehövlig paus, fyller på med lite energi och några klunkar av det medhavda vattnet.  

Stigen går vidare längs sjöns östra strand ända fram till Tjulträskparkeringen och kräver inte 

några större kraftansträngningar, utan här går vi i en skön takt! Under hela vandringen vistas 

vi i Vindelfjällens största naturtyp, fjällbjörkskogen, och innan vi kommit fram till 

parkeringen passerar vi genom något som kan liknas med en fjällbjörkpark! Här stannar vi 

upp och njuter av det vackra, enkla och rofyllda!  

Visst låter det lockande, att med varsam och kunnig hand bli guidad genom landskapet i ett 

av Europas största skyddade naturområden, Vindelfjällens naturreservat! 
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