
Lokala naturvårdsområden och utflyktsmål i Sorsele kommun

Gimegoults 

Koordinater vindskyddet:
WGS84: 65°35’16”N, 17°45’9”E
WGS84 decimal (lat, long): 65.587663, 17.752391
SWEREF99 TM: N:7276727 E:626903

Så hittar du hit från Sorsele 
Kör E45 mot Arvidsjaur en dryg mil. Vid Heden är 
det skyltat, sväng vänster mot Fjällnäs. Efter ca 4 km 
grusväg visar en träskylt vänster. Kör 1,3 km och 
parkera vid skylten vid stigen mot Gimegoults. Från 
parkeringen är det 1,5 km vandring. 

Fakta om Gimegoults 
Naturreservatet har tillkommit både för den skarpa 
dalgången, en så kallad kursu och för det rika 
växt- och fågellivet. På myrarna i kursun kan du till 
exempel hitta taigastarr och lappranunkel.

Detta blad och många andra finns tillgängliga på

www.visitvindealven.org
www.sorsele.se

Turistbyrån Sorsele 0952-140 90

Gimegoults är en 1,5 kilometer lång dalgång med upp till 
25 meter höga, lodräta väggar. Dalgången uppkom genom 
att vatten från smältande inlandsis frigjorts och skurit sig 
djupt ner i berget. 

Isälvens lopp går att följa från Kvarnforsen i Laisälven, genom Loi-
toträsken och vidare till Gargåns topp. Genom att studera isräfflor inne 
i dalgången har man konstaterat att den är äldre än den senaste istiden.

Vandringen går genom ett fascinerande vildmarkslandskap med  
urskogskänsla. Vid slutet av stigen finns ett vindskydd. 
Väl framme bör man vara försiktig vid de branta klipporna. Vid  
Gimegoults finns mycket att upptäcka, som storslagna vyer, rik växt-
lighet och ett rikt fågelliv. Ta er tid att ströva omkring och utforska 
områdets små och stora vyer. 

Gimegoults är skyddat som naturreservat och omfattas av särskilda 
regler. Det är bland annat förbjudet att elda och tälta samt framföra 
motordrivet fordon inom området. 

Stigen till Gimegoults är medelsvår, 
stenar, rötter och backar förekommer.

Stövlar, kängor eller skor med bra sula 
rekommenderas, speciellt vid fuktig väderlek.

Spåren av isälven syns tydligt. Naturreservatet 
Gimegoults är en av Sorseles många pärlor.

Utmanande
vandring i
unik natur!

Parkering vid stigen som leder till Gimegoults. 
Tänk på att inte blockera vägen.

Tillgängligt för barn.
MEN var försiktig vid de branta klipporna.

Vindskydd finns vid slutet av stigen.
OBS - det är eldningsförbud i hela reservatet.

Från Sorsele

Mot Fjällnäs

Tips!

Ta med matsäck eller fika och ta dig tid att njuta 
av den fascinerande naturen.

Mot 
Arvidsjaur
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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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Gimegoults, sida 2 

Märkningen av stigen till Gimegoults är tydlig 

Gimegoults
Gimeguolts Nature Reserve is a 1500 meter long and 30 meter deep 
fissure running through a fascinating landscape covered by primeval 
forest. It was formed by the stones and grit of glacial rivers grinding 
against the slate bedrock.

Gimegoults is situated 15 km east of Sorsele. Drive along route E45 
towards Arvidsjaur and turn left at Fjällnäs. A sign indicates where you 
can park and the reserve is a 1.5 kilometer walk away. The path is not 
difficult but please wear suitable strong shoes and be careful of the steep 
slopes. Do not climb the cliffs. A shelter is available en route where you 
can rest and take cover if it is raining.

The Right of Public Access (Allemansrätten)
The Right of Public Access is hugely important in Sweden, allowing access to state and 
privately owned land across the country.  It is this law that allows you to walk in the 
forest, paddle a kayak, go climbing, pick wild flowers, mushrooms, berries, or just sit on a 
rock and think. 
But so that everyone can enjoy what nature has to offer, we need to take care of the 
landscape and wildlife. Show consideration both for landowners and others who are also 
enjoying being outdoors. Think: “Don’t disturb – don’t destroy”.

Bägarlav, Cladonia coccifera

Vindskyddet och rastplatsen ligger ovanför den 
20 m höga branten

Norrlandslav, Nephroma arcticum

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. 
Nalovardo
Ett naturreservat med storslagen utsikt och vand-
ringsmöjligheter. 1,2 mil norr om 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

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 nationalparker finns särskilda bestämmelser. De kan 
reglera om man får elda, ha med hund eller cykla, men 
oftast är bärplockning tillåten.  
Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.

Lokala naturvårdsområden och utflyktsmål i Sorsele kommun

Skibbikkeleden 

Koordinater Skibbikkeudden:

WGS84: 65°34’25”N, 17°29’34”E

WGS84 decimal (lat, long): 65.573522, 17.492868

SWEREF99 TM: N:7274653 E:615005

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 mestadels torr  

och märkt med röda markeringar. 

Ej framkomlig med barnvagn.

Benstampen och Kvarnbäcken 

När man vandrar Skibbikkeleden passerar man  

detta intressanta utflyktsmål. I Benstampen som är 

ett kulturminne från sent 1800-tal maldes djurben 

till kväverik gödning. Kvarnbäcken rinner från Nor-

ra och Södra Svergoträsk och har så bra vattenkvali-

tet att den sällsynta Flodpärlmusslan (Margaritifera 

margaritifera) trivs bra. 
  
Detta blad och många andra finns tillgängliga på

www.visitvindealven.org

www.sorsele.se

Turistbyrån Sorsele 0952-140 90

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 finns även den 

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

norrut mot Ammarnäs. Följ vägen till markeringen 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 vattenkvalitet. Benstampen har stått 

vid Kvarnbäcken sedan sent 1800-tal. Platsen är utrustad med bänkar, 

bord och torrdass. 

Därefter fortsätter leden över två 

kalhyggen och genom en sänka. 

Leden går sedan ut på väg 363 

vid en skylt som visar ”Motor-

crossbana”. Då har ni gått 5 km. 

Forts. nästa sida 

Leden till Skibbikken är lättvandrad

Ta en rejäl paus vid Kvarnbäcken och Ben-

stampen. Benkvarnen står öppen så stig in 

och titta på konstruktionen.

Lättvandrat

och bad-

vänligt!

Vindskydd/rastplatser finns på

fyra platser längs leden.

Tips!
Summary in English,  

next side
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