
Info

Denna guide innehåller förslag på sex olika mountainbiketurer i  
Stekenjokksområdet. Här finns cykling för både nybörjaren och experten, 
allt från lättcyklade jeepvägar till tekniska stigar och spännande 
utförskörningar.   

Att tänka på

Utrustning
Cykling i fjällterräng är förenat med vissa risker, och vid en eventuell olycka 
kan hjälpen vara långt borta. Cykla aldrig ensam och se till att alla i grup-
pen har med sig nödvändig utrustning (hjälm, förstärkningskläder, 
första hjälpen, reparationskit, matsäck).  

Navigera
Kartan i den här guiden är endast tänkt att användas som översikt och vid 
turplanering. Ha alltid med fjällkarta och kompass, gärna kompletterat 
med GPS. Lämna färdmeddelande innan avfärd.

Mobiltäckning
I Stekenjokksområdet är mobiltäckningen på vissa ställen dålig eller 
obefintlig. Man kan därför inte förlita sig på att kunna ringa efter hjälp vid 
behov. Satellitnödsändare är ett bra komplement som gör det möjligt att 
larma även i områden utan mobiltäckning.

Övernattning
Både Tjåkkelestugan och Slipsikstugan är nyrenoverade och öppna för 
övernattning. Betalningsinformation finns på Länsstyrelsens hemsida: 
www.lst.se

Visa hänsyn
Allemansrätten gäller även i fjällen. Djurlivet är känsligt så undvik att störa. 
Lämna företräde åt vandrare och undvik att cykla vid sidan av spänger då 
det orsakar onödigt markslitage.

Uthyrning/Guidning
Både Hotell Klimpfjäll och Saxnäsgården hyr ut mountainbikes och 
Stalo Adventures erbjuder guidade turer i området.

För mer information
www.saxnas.se, www.klimpfjall.se, www.staloadventures.se
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 1. Vildmarksvägen – Tjåkkele – Remdalen  20  km, enkel väg
Svårighetsgrad: Lätt/Medel 
Turen startar med enkel cykling i ca 7 km längs en jeepväg. Därefter 
följer man Norgefararleden förbi Tjåkkelestugorna och vidare norrut mot  
Remdalen. Efter ett par kilometer med något ojämn stig väntar fantastisk 
cykling längs Remdalens långsträckta grusåsar. Strax innan riksgränsen 
blir stigen sämre igen och här är det lämpligt att vända. Följ samma väg 
tillbaka.

 2. Vildmarksvägen - Tjåkkele - Klimpfjäll   26  km
Svårighetsgrad: Medel/Svår
Samma start som för turförslag 1, men vid korsningen ca 1 km innan Tjåk-
kelestugorna följer man istället Norgefararleden söderut. Här väntar riktigt 
bra cykling ner mot Durrenskalet. Genom Durrenskalet  är terrängen steni-
gare och man kan behöva leda cykeln kortare sträckor. Sista kilometrarna 
ner till Klimpfjäll bjuder på fin cykling genom vacker och gles fjällbjörkskog. 

 3. Vielmesmakke – Slipsikstugan   8 km, enkel väg
Svårighetsgrad: Medel 
Turen startar vid bron över Saxån och från Vielmesmakke lappläger följer 
man skyltningen mot Slipsikstugan. Nere i fjällbjörkskogen är det en del 
blöta partier men uppe på kalfjället är stigen riktigt fin. En bit innan 
stugan är det stenigt och cykeln måste ledas. Rolig utförscykling väntar på 
tillbakavägen.

 4. Stekenjokk – Vielmesmakke   18  km
Svårighetsgrad: Lätt/Medel
Turen startar uppe på  Stekenjokksplatån och går längs en jeepväg som 
byggdes i samband med att man prospekterade malm i området.  De första 
kilometrarna bjuder på en hel del stigning (ca 250 m), men efter att man 
passerat fjället Tjaallinge väntar en lång utförskörning ner mot 
Vielmesmakke. Det är mestadels lättcyklat med undantag för de ställen där 
vägen eroderat sönder.

 5. Stihke 2,5  km, enkel väg 
Svårighetsgrad: Medel
Enkel och kort topptur där man följer en fyrhjulingsväg upp till  toppen 
av  Stihke. Det går även en stig upp på västsidan av fjället som ansluter till 
fyrhjulingsvägen strax under toppen.

 6. Sligdammen – Sipmehke  15  km 
Svårighetsgrad: Medel/Svår
Följ vägen förbi Sligdammen och fortsätt sedan västerut längs en bitvis 
ganska ojämn jeepväg. Efter ca 8 km, just norr om toppen Raavrejabpe, 
upphör jeepvägen. Fortsätt ca 1 km i sydvästlig riktning tills en rösad stig 
dyker upp. Därefter väntar teknisk och rolig cykling ner till Vildmarksvägen. 

 


