
Sommarens  
utflyktsmål

Samtliga färdbeskrivningar utgår från Jokkmokk.

Glöm inte att  
ta med matsäck och  

njuta av dagen!
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Auvakkojaure dammen 
En historisk plats med gamla dammluckan från Auvakkajaure
Hitta hit: Kör till Messaure-dammen och ta till vänster mot Nattavaara, kör 
sedan vidare till en fyrvägskorsning. Sväng till Högträsk, kör 9,3 km till Allak- 
vare-skylten. Sväng vänster, kör ca 3 km. Håll vänster vid vägdelning efter ca  
1 km, sen kommer ni till skylten Dammlucka. Parkera och följ en röd/vit snitslad 
stig 400 meter tills ni ser informationstavlan.

Brudslöjan 
Vattenfallet Brudslöjan störtar utför klippbranten ned i sjön Sag-
gat, vid en plats som heter Köpenhamn. Fallet bildas av bäcken 
Kådtjåjåkkå och i klippbranten ser man tydligt den östligaste delen 
av fjällkedjans berggrund, en berggrund som slingrar sig längs hela 
fjällkedjan från norr till söder.
Hitta hit: Kör E45 från Jokkmokk mot Porjus i 7 km. Sväng vänster, kör efter 
Kvikkjokksvägen i 103,5 km tills du är i Köpenhamn. Kör av till höger vid en stor 
grusplan och parkera. Följ stigen märkt med röd/vita snitselband ca 600 meter 
till grillplatsen och den härliga utsikten mot fallet. Det går med viss möda att ta 
sig upp ytterligare 500 meter bland stenblock till krönet där vattenfallet börjar. 
Aspdungar, tibast och grova sälgar finns insprängda i barrskogen och besökaren 
har utsikt ner mot sjön och Pärlälvens naturreservat samt fjällen i Sjellapuolta-
massivet på andra sidan vattnet.

Dammen i Linabäcken 
En restaurerad damm från flottningstiden med jättefin rastplats. 
Hitta hit: Kör väg 97 mot Luleå, strax före Mattisudden  sväng höger vid skylten 
Flottningsdamm. Kör sen ca 1 km ner till huset vid vägens slut. Där finns en 
informationstavla om dammen och en grillplats.
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Flakabergsgruvan 
I trakten av Jokkmokk ligger 
Flakaberg, 12 km västsydväst 
om Jokkmokk, där kvarts och 
fältspat brutits. 
Hitta hit: Från Jokkmokk, kör 14 
km efter E45 mot Kåbdalis. Sväng 
höger vid Puortnakvägen, kör 5,6 
km. Sväng höger, kör 2,7 km, sväng 
vänster. Här blir vägen lite sämre 
för en låg bil men det går att köra 
ca 1 km utan problem. Lämna 
bilen och gå 1 km till en vändplan. 
Där på vänster sida börjar en stig 
som är märkt med röd/vita band, följ banden och stigen ca 300 meter till gruvan.

Granuddens skvaltkvarn 
En av få kvarvarande skvaltor ligger vid vägen till Kvikkjokk, intill 
sjön Skalkas norra strand.  Den byggdes vid mitten av 1800-talet 
och användes fram till andra världskriget. 
Kvarnen restaurerades grundligt 1981, av Granuddsbor bland andra. Den senaste 
renoveringen avslutades 2006. Förr hade alla byar skvaltor där bönderna malde 
sitt mjöl. Idag är Granuddens skvaltkvarn en av få skvaltor som brukas i Norrbot-
ten. Vid speciella tillfällen mal man i kvarnen men du kan när som helst besöka 
den. Dörren är alltid öppen. 

Hitta hit: Från Jokkmokk kör E 45 mot Porjus i 7 km, sväng vänster. Kör efter 
Kvikkjokksvägen i 52,5 km, sväng höger vid skylt ”Kvarn 1”. Följ Kobergsvägen 
ca 1,2 km. Skyltar på båda sidor av vägen. Följ stigen till vänster 150 meter. 
Grillplatser, ved, utedass. 

Görjeån 
Det sägs att alla vattendrag så småningom leder till havet. Det 
underliga med naturreservatet Görjeån är att det faktiskt börjar 

Görjeån Flakaberg

vid havets rand, 
eller kanske 
snarare där 
kustlinjen låg 
när havet stod 
som högst efter 
förra istiden. 
Hitta hit: Kör väg 
97 till Vuollerims 
norra infart. Sväng 
höger i korsningen 
mot Pouttaure, kör 
12,8 km, passera 
Koikul och sväng sedan vänster vid nästa fyrvägskorsning. Kör 2,2 km till skylten 
Småträsk och sväng höger där. Kör ca 1,9 km sväng höger, efter 200 meter sväng 
vänster, kör sedan 1 km, håll vänster vid vägdelning och kör 400 meter håll höger 
vid vägdelning, kör 1,1 km sväng höger, kör 400 meter. Parkera bil, följ vägen  
ca 50 meter, sväng vänster och följ röd/vita snitslar ca 160 meter. Härifrån ser 
ni kvarndammen och ni kan följa åsen, då kommer ni till en större transportstig 
som  går ner till gamla dammen. 
Att tänka på, har ni en låg bil – lämna bilen tidigare och gå sista biten.  

Bonus: Följer ni ån uppåt så kommer ni till meanderbågarna. Det går även att 
stanna med bil ca 2,5 km från Småträsk-skylten. På höger sida finns en blå snits-
lad stig (men stigen är inte alltid så tydlig).        

Harsprånget 
Historisk plats med vackert vat-
tenfall och fantastisk utsiktsplats. 
Minnessten och spångad stig 
med informationstavlor.
Hitta hit: Från Jokkmokk kör E45 mot 
Porjus i 34,1 km. Sväng vänster vid 
skylt Harsprångsfallet, utsiktsplats och 
minnessten och parkera. Spångad stig 
med informationstavlor.

Helvetesfallet 
Ett lättillgängligt utflyktsmål med två fan-
tastiskt vackra vattenfall.
Hitta hit: På väg 97 mellan Jokkmokk och  
Vuollerim sväng in vid Tvärträsket/Rundsjöns avfart. 
Kör ca 16 km, sväng höger vid en fyrvägskorsning, 
efter 3,5 km sväng till höger in på Saitekåivevägen, 
kör 2 km sväng därefter höger in på Skutojavvevä-
gen. Kör ca 2 km till skylten ”Helvetetsfallet”.  Följ 
röd/vita snitselband på höger sida av vägen, följ 
stigen till fallet ca 250 meter.  

Jokkmokks-Jokkes Museum
– Tjosan, Tjosan! En kulturhistorisk pärla som måste besökas, en av 
Sveriges folkkäraste artister under 1960–80 talet har sin historia här.
Hitta hit:  Kör ca 3,7 km från Porsibron 
till Jokkmokks Jokkes museum i Porsi, 
som ligger på vänstersida, se skylt.  
Öppettider se länk  
https://www.jokkmokk.se/uppleva- 
gora/Friluftsliv/sommarens-utflykts-
mal/jokkmokks-jokkes-museum/

Kalkstensbrottet
Ett gammalt dagbrott som fyllts med vatten och blivit en attraktion 
med sin smaragdgröna färg. Trevligt utflyktsmål. 
Hitta hit: På väg 747 mot Karats förbi Pärlälvsbron och Puortnak, sväng sedan in 
på nästa avfart till höger. Kör ca 3 km till en inhägnat stenlager. Parkera utanför 
inhägnaden och följ en skogsväg som går genom stenlagret och ca 500 meter tills 
ni kommer till kalkstensbrottet.

Harsprånget

Kaltisbäcken
Naturreservat som omfattar 
Kaltisbäckens dalgång, få 
skogar i Norrland är lika rika 
på sällsynta arter. 
Hitta hit: kör mot Gällivare och efter 
ca 5 km sväng höger mot Messau-
re och kör 31 km tills du passerar 
Messaure-dammen och kommer till 
T-korsning sväng höger kör ca 270 
meter och sväng vänster på en skogsväg, här kan 
du stanna och promenera  
ca 350 meter till Kaltisbäcken.  

Kronogård 
Kronogård var platsen där svensk rymd-
forskning startade i början av 1960-talet, 
innan verksamheten flyttades till Esrange.
Hitta hit: Kör efter E45 mot Kåbdalis 54 km, sväng 
höger vid skylten Kronogård, kör 10 km till Krono-
gård och fortsätt ca 400 meter så finns raketram-
pen och informationstavlan på vänster sida.

Kvarnfallet
En vacker naturplats för av-
koppling och mysig fikastund. 
Hitta hit: kör till Tårrajaur när ni 
passerat järnvägen och  Tårrajaur 
sjön sväng höger, kör sen ca 530 
meter  stanna vid Kvarnfalletskylten 
på vänster sida av vägen gå sedan 
ca 100 meter efter snitselbanden 
så är du framme.                                     

Kronogård

Helvetesfallet

Jokkmokks-Jokke
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Kvarnfallet

Kaltisbäcken

Friluftskartan, med alla utflyktsmål, finns i Jokkmokks kommunatlas:
https://geoportal.jokkmokk.se/portal/apps/sites/#/atlas 

För mer information, kontakta Jokkmokks kommun, 
Kultur- och fritidskontoret 0971-172 03, 0971-173 35

Vaktmästarna 070-669 96 72, 070-669 96 73
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Lancasterbombaren
Vraket efter flygplanet Easy Elsie som tvingades nödlanda under 
andra världskriget.
Hitta hit: I Porjus sväng mot Ålloluokta, kör ca 10 km, parkering finns på vänster 
sida, skyltat med Lancasterbombaren. Följ markerad led till flygplanet, ca 2 km, 
20 minuters promenad.

Masurgraven 
En fantastisk ravin med fin natur och utsikt. Besök gärna badsjön 
100 meter hitanför.  
Hitta hit: Kör E 45 från Jokkmokk mot Arvidsjaur i 74 km, sväng  
vänster före bron vid Sikån. Följ Nordenvägen i 1,8 km, sväng 
vänster igen efter 300 meter, kör 600 meter och parkera. Följ 
röd/vita snitselband ca 500 meter till masurgraven, som den 
vågade kan utforska vidare.

Bonus – en härlig badsjö 1,7 km efter Nordenvägen, sväng 
vänster kör 200 meter.

Muddusportalen
Startplatsen för Muddus med de stora myrarna och  
urskogarnas land. Här kan du uppleva riktig storskog, vilda 
vattenfall och väldiga myrvidder.
Hitta hit: kör 26,6 km från Jokkmokk förbi Liggabron och sväng vänster. 
Följ vägen ca 800 meter håll vänster vid vägdelning och fortsätt 10,8 km till 
en parkeringsplats. Därifrån har du en kort promenad till portalen

Murjeks  
Skolmuseum
Lärarseminarium i Murjek där 
850 lärare utbildades under åren 
1901–1934. Mängder av histo-
riska bilder och text, skolsal i 
gammal stil.
Hitta hit: Kör från Vuollerim längs  
Murjeksvägen i nord/östlig riktning  
ca 4,2 km, sväng höger mot Murjek och 
följ vägen i ca 13,2 km. Sväng höger och 
sväng höger igen in på Skolgränd 5.  
Museet som ligger i seminariet, som 
nu är hembygdsgård, är öppet måndag 
och fredag kl. 8–15. Lunch serveras 
vardagar kl. 11–13.30 och fika kl.  8–15. 
Ring 0976-200 97 eller 070-611 00 97 
för mer info.

Njietjagårsså 
En fantastisk ravin med ett härligt 
vattenfall, fin natur och utsikt.
Hitta hit: Följ E45 från Jokkmokk mot Porjus, sväng höger efter 6 km mot 
Messaure/Nattavaara, kör 30 km. Efter Messauredammen sväng vänster mot 
Nattavaara. Kör ca 1,3 km, sväng vänster på väg Blåberg. Kör ca 200 meter till 
en vägbom som oftast är låst. Om bommen är öppen kan den låsas medan ni är 
inne på området, så tipset är att parkera innan bommen och promenera ca  

Pakkobron

Njietsjagårsså

1,5 km. Ta första avfar-
ten till vänster (markerad 
med röd/vita band), gå  
ca 350 meter till ett sandtag  
och vägens slut. Fortsätt  
ca 150 meter efter röd/vit snitslad 
skogsstig.

Pakkobron 
Se den vackra järnvägsbron byggd i 
slutet på 1800-talet. Är du där samtidigt 
som inlandsbanetåget passerar kanske du får se 
Näcken spela fiol vid vattnet! 
Hitta hit: Kör efter väg 45 mot Porjus från Jokkmokk. Sväng vänster precis  
innan järnvägsövergången innan Ligga kraftstation, avfartsvägen är skyltad  
med Pakko 7 km, kör sedan ca 9 km. Håll höger vid vägdelning, sedan är det  
ca 400 meter kvar till Pakkobron.

Partafallet 
Den vackra Pärlälvens största fall med naturskön omgivning.  
Grillplats och torrtoalett.
Hitta hit: Kör väg 747 mot Karats förbi Pärlälvsbron och Puortnak, kör över 
Norvibäcken till parkering med informationstavla på vänster sida av vägen. Följ 
stigen mot Partafallet ca 3 km, skyltning efter stigen.

Påmpagrottan
Det finns en berättelse om en kvinna som hette Påmpa, hon bodde 
i en liten stuga i Vackerbacken. Hennes fingrar lär ha varit böjda av 
allt grävande efter guld utan verktyg. Grottan där hon hittade sitt 
guld har sedan dess kallats Påmpagrottan. 
Hitta hit:  Kör till Jokkmokks-Jokkes museum i Porsi ca 3,7 km från Porsibron, sen 
kör du vidare ca 380 meter där du har en avtagsväg till höger, antagligen stannar 
du här eller kör upp till ängen högre upp, vägen kan vara i dåligt skick. Avstånd 
från Porsivägen till grottan ca 1,3 km men följ markeringarna.          

Porjustallen 
Porjustallen, på toppen av Porjus-
berget, är troligen en av Sveriges 
äldsta tallar, kanske 700–800 år. 
Den har överlevt skogsbränder och 
kraftiga stormar genom århundra-
dena och har ännu växtkraft och 
en imponerande omkrets på 3,81 
meter. På berget finns fina vand-
ringsstigar och vacker utsikt från 
Sydtoppen, där man kan se Sarek-
massivets snöklädda toppar. 
Hitta hit: Kör ca 44,6 km till Porjus från 
Jokkmokk, sväng in på Postgatan kör upp på berget ca 1,6 km, parkera bilen på 
parkeringen och följ skyltarna till porjustallen. 

Porjustallen

Varghagen

Serri  
naturreservat 
Här kan man uppleva ett storslaget lappländskt skogslandskap. En 
bred fin spångad stig leder till en fin grillplats alldeles nära sjön,  
ca 500 m från vägen. Det finns ved och toalett.
Hitta hit: Från Jokkmokk kör man efter Messaurevägen. Nära sjön Fatjas – ta 
avfartsvägen till höger med skylten Serri naturreservat. Kör sedan ca 8,3 km. Här 
finns en parkering på höger sida med informationstavla om Serri.

Stenåldersgraven
Grav från äldre stenåldern, 
som är unik eftersom det 
finns bara några i nord- 
europa.
Hitta hit: Kör 26,6 km från Jokk-
mokk förbi Liggabron och sväng 
vänster. Följ vägen 4,7 km tills du 
ser en skylt med stenåldersgrav, 
sväng höger och kör ca 300 
meter. Du kommer till en öppen 
plats där du kan parkera och få 
information om platsen. Starten 
på stigen till graven ca 400 meters promenad.

Varghagen 
En gammal fångstplats för varg från tidigt 1800-tal.
Hitta hit: Beläget mellan Vuollerim och Messaure i Kuouka, väg 811. Tag av vid skylt 
Varghage, följ vägen i 2 km, därefter 700 m lätt promenad efter markerad stig.
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