


Sorsele
Ortsnamnet Sorsele kommer troligen från det lapska ordet suorge, som 
betyder gren. Sorsele - Grensele eller Grenholmen - är ett passande namn 
på centralorten, som delvis ligger på en holme i Vindelälven.

I Sorsele bor ca 1300 personer, vi har en bra allmän service och ett 
varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Här fi nns hotell, pensionat, 
campingplats, vandrarhem och privat logi.

Besök hembygdsområdet med sommarcafé, utställning av gamla bruks-
föremål och tunnbrödsbakning i bagarstugan vissa dagar under sommaren. 
Hälsa på hos träsnidaren och levnadskonstnären ”Gille” på Skolgatan 10. 
Skvaltkvarnen med benstamp vid Kvarnbäcken ligger bara 4 km norr om 
Sorsele vid Ammarnäsvägen.

Se också vårt fi na bibliotek, den vackra glasmosaiken ”Jesus välsignar 
barnen” i Sorsele kyrka samt vår vackra skogskyrkogård. Vid camping-
platsen kan du göra en kanottur, ta ett dopp i Badsjön, i tempererat bad, 
spela minigolf, tennis eller boule.

På Vindelälvens Turistbyrå får Du all information Du behöver. Där 
fi nns också Inlandsbanemuséet som berättar historien om Inlandsbanan. 
Turistbyrån fi nns i stationshuset vid genomfarten E 45.

Ammarnäs
Fjällbyn Ammarnäs ligger mitt i ett av Europas största naturreservat 
Vindelfjällen, där Vindelälven har sina källfl öden.

Ammarnäs är en pärla i den svenska fjällvärlden, 9 mil, eller en timmes 
bilresa, från Sorsele längs den fi na Vindelälvsvägen. Här fi nns ca 170 fast 
boende. Turism, renskötsel och hantverk samt företag som producerar 
viltdelikatesser är de viktigaste näringarna.

Ammarnäs har fjällhotell, stugbyar, värdshus, vandrarhem och privat 
logi. Här fi nns också affär, bibliotek, kyrka, bensinstation, distriktssköter-
skemottagning, elljusspår och simbassäng.

På Näsberget mitt i byn fi nns en alpin skidanläggning med skidlift och 
6 varierande nedfarter, upp till 1,5 km långa, med en största fallhöjd på 
255 meter, backbelysning, barnskidbacke med lift och skiduthyrning.  
Dalstuga med kiosk och servering och en husvagnscamping med 72 
platser, alla med eluttag.

I Ammarnäs kan du uppleva den äkta samekulturen, se sameslöjdare 
i arbete eller möta nybyggarepoken under ett besök i hembygdsgården I 
den berömda, unika Potatisbacken odlar byn sin goda mandelpotatis. Gör 
ett besök i Ammarnäs naturum med sin fi na utställning om Vindelfjällens 
fl ora och fauna. Ammarnäs kyrkstad - eller ”lappstan” som den kallas - och 
den vackra och originella kyrkan är också värda ett besök.

Blattnicksele
Blattnicksele är en trivsam by som ligger vid Vindelälven, 2,5 mil söder 
om Sorsele. Här passerar Inlandsbanan och Inlandsvägen E 45. Det bor ca 
200 personer i Blattnicksele. Här fi nns en fi n campingplats med tempererat 
bad, minigolfbana, tennisplan och bagarstuga på en udde i Vindelälven. 
Här fi nns också affär, bensinförsäljning och elljusspår. Vindelälven lockar 
med fi ske på harr och öring och kanotturer.

Gargnäs
Gargnäs, ”byn mellan himmel och vatten”, ligger 4,5 mil söder om Sorsele 
och ett par kilometer från Vindelälvsvägen. Här bor ca 150 personer. Byn 
har en campingplats med tempererat bad, privat logi, elljusspår, minigolf-
bana, affär, bensinförsäljning, sommarcafé, distriktssköterskemottagning, 
kyrka och ett 750 meter långt fl ygfält, ”Garglanda”.

I Gargnäs trivs sportfi skarna. Här fi nns fl era fi skrika sjöar, två mil av 
den fria Vindelälven och Gargån med exklusivt fl ugfi ske.

Mellan fi sketurerna kan Du göra en kanottur på Gargån eller en cykeltur 
i området.

Klippen
Cirka 5 mil från Sorsele i nordvästlig riktning ligger den lilla byn Klippen. 
Byns omgivning består av fjällnära barrskog och avståndet till kalfjället 
är cirka 1 mil.

Guidade turer erbjuds byns besökare liksom övernattning i stugor. I 
Giertsbäcken kan du också fi ska öring och harr.

Vindelfjällen
Fjällräven står som symbol för Vindelfjällens naturreservat, som bildades 
1974. Reservatet tillkom för att bevara områden med speciellt värdefull 
natur och djurliv och för att säkerställa mark för ett utvecklat friluftsliv. 
Reservatet ligger i huvudsak kring Vindelälvens övre lopp. Dessutom 
ingår Tärnasjö- och Artfjällsområdena, Juktådalen samt fjällurskogarna 
Kirjesålandet, Matsorliden och Giertsbäcksdalen.

I Vindelfjällens naturreservat, som upptar drygt hälften av Sorsele kom-
muns yta är Ammarnäs ett naturligt centrum. Med sina 550 000 hektars 
yta är Vindelfjällen Västeuropas största reservat. Det är större än nation-
alparkerna Sarek och Padjelanta tillsammans eller lika stort som Halland. 
Ungefär 80% av reservatets yta ligger inom Sorsele kommun.

I Vindelfjällen fi nns en varierande fjällnatur. Från högfjäll till Juktådalens 
djupa fjällskogar med sina 500-åriga tallar. Våtmarkerna kring Tärnasjön 
och Marsivagge är internationellt kända för sin rika fågelfauna. Tänk på att 
det inte är tillåtet att besöka Marsivagge under fåglarnas häckningsperiod 
den 15 maj-1 augusti.

Utförlig information om Vindelfjällen får Du i Ammarnäs Naturum, 
som är inrymt i hotell Ammarnäsgården.

Nalovardo
Nalovardo är ett naturskönt fjällskogsområde med kalfjäll inramat av 
Vindelälven och Laisälven. Reservatet bildades 1992 och ligger 15 km 
från Sorsele mot Ammarnäs. På sommaren kan du vandra, plocka hjortron 
eller bara njuta av midnattssolen och den storslagna utsikten.

Borgjaure är en sjö med fi skecamp - där du kan fi ska öring och röding 
- som ligger i fjällskogsreservatet. Kontakta gärna turistbyrån för mer 
information. Nalovardo har en stor alpin skidanläggning med backar som 
passar hela familjen. Här fi nns 2 skidliftar och en barnlift. 14 nedfarter 
från svart till grönt upp till 2,2 km långa med en största fallhöjd på 314 
meter. Snowboardbackar, halfpipe och off-pistområden. I området fi nns 
också preparerade och markerade skidspår och skoterleder. Uthyrning av 
skidor, snowboard och snöskoter. Backbelysning.

Vid dalstationen fi nns en stugby och en husvagnscamping med 80 platser, 
alla med eluttag och tillgång till bredband, servicehus och dalstuga med 
kiosk, servering och reception.

Örnbo
Örnbo, som ligger på kanten av en berghylla vid Övre Gautsträsket i 
Ammarnäs, är en restaurerad fjällgård som byggdes av samen Anders 
Jonsson och hans hustru Eva på 1860-talet. Deras son Jonas bodde här 
ända fram till sin död 1952.

Namnet Örnbo kommer från att örnar brukade häcka på platsen förr 
i tiden. Här kan Du uppleva nybyggarkulturen och se intressanta bruks-
föremål. Till Örnbo har Du en lätt vandring på 4,5 km längs en markerad 
led från norra Ammarnäs.

Vindelälven
Vindelälven är en av landets få oreglerade storälvar. Den blev riksbekant 
genom den debatt som fördes i samband med att riksdagen år 1970 beslu-
tade att älven skulle sparas från vattenkraftsutbyggnad.

Den 43 mil långa Vindelälven sparades främst på grund av att den fl yter 
genom områden som är ytterst värdefulla ur ekologisk synpunkt.

Numera är Vindelälven vida känd för sitt fi na sportfi ske, forsfärder i 
gummibåt och draghundstävlingen Vindelälvsdraget .

Vindelälvens Naturbeten med kreatur som betar har öppnat upp 
landskapet mot älven och nya rastplatser har skapats för fågellivet. Titta 
efter de gröna skyltarna ”Vindelälvens Naturbeten” när du åker längs 
Vindelälvsvägen - 363.

Laisälven
Laisälven, som är Vindelälvens största bifl öde, har många vackra forsar 
och bra fi ske på harr och öring. Älven är lätt att nå för hela familjen tack 
vare bilvägar och stigar med rastplatser längs stränderna.

Vid Laisälven fi nns ett av Sveriges största fångstgropssystem, 8 km 
långt. Groparna användes redan på stenåldern för att fånga älg och vildren. 
I botten på fångstgropen placerades en sparkfålla, en smal trälåda. Gropen 
övertäcktes sedan med grenar, löv och mossa. Djuren fångades när de föll 
ner i den dolda gropen och benen låstes i sparkfållan. Fångstgroparna 
förbjöds i lag först år 1864.



Juktån
Juktån, som ligger några mil väster om Sorsele, är ett fi nt fi skevatten med 
öring och harr. Här fi nns speciella älvsträckor (ca 5 km) enbart för fl ugfi ske. 
I Juktådalen fi nns för övrigt mycket gamla urskogar. Mer information kan 
Du få genom turistbyrån i Sorsele.

Sandseleforsen
Sandseleforsen i Vindelälven är ett naturreservat med vackra forssträckor. 
Här fi nns en trevlig rastplats. Den ligger vid vägen till Södra Blattnicksele, 
strax intill Inlandsvägen (riksväg 45). Här passerar också Inlandsbanan.

Gimeguolts
Gimeguolts domänreservat är en 500 meter lång och 30 meter djup för-
kastningsspricka i ett fascinerande vildmarkslandskap med urskog. Här 
fi nns en rastplats med vindskydd. Gimeguolts ligger drygt 1,5 mils bilväg 
från Sorsele. Därefter har Du 1,5 km lätt vandring, men ta på kraftiga 
skor eller stövlar och var försiktig vid de branta klipporna. Turistbyrån i 
Sorsele har närmare information om Gimeguolts.

Brudslöjan
Brudslöjan är ett imponerande och vackert vattenfall som ligger intill byn 
Svarttjärn vid Ammarnäsvägen.

Gillesnuole
Gillesnuole kapell, som är den äldsta helgedomen i Sorsele pastorat, lig-
ger vid Storvindelns nordvästra ände intill Ammarnäsvägen, 6 mil från 
Sorsele. Här stationerades den förste prästen i Sorsele, Henrik Svensson 
Lyckselius, redan år 1674. Hans församlingsbor var fjällsamerna i Grans 
och Rans samebyar. Det nuvarande kapellet uppfördes år 1740 eller 1750 
och har varit med om skiftande öden. 

På kyrkplatsen fi nns en liten kyrkogård, en njalla (stolpbod), en aite 
(bod på fyra små stolpar), några kåtor, en minnessten, en klockstapel 
och en gammal gård från Hemfjäll som används som kyrkstuga. Sedan 
år 1940 anordnas här kyrkhelg tre gånger varje sommar. Datum får Du 
genom turistbyrån i Sorsele.

Viktoriakyrkan
Långt upp i Juktådalen vid Överst Juktans strand ligger Viktoriakyrkan 
inramad av Vindelfjällens Naturreservat. 

 Kyrkan ligger 8 mil från Sorsele. Här anordnas kyrkhelger under som-
maren. Datum kan Du få genom turistbyrån i Sorsele.

Inlandsbanan och 
Inlandsbanemuséet
Inlandsbanan är en 1289 km lång turistattraktion, ett levande kulturminne 
som varje sommar erbjuder Dig en resa från Kristinehamn i söder till 
Gällivare i norr. 

Stationshuset vid järnvägen i Sorsele rymmer förutom turistbyrå också 
ett museum över Inlandsbanan. Här berättas historien om 1289 km järn-
väg, men också historien om människors drömmar - och besvikelser. 
Många människor passerar revy i Inlandsbanans hundraåriga historia 
- från de första spirande idéerna i slutet av 1800-talet fram till idag. Vill 
du veta mer om Inlandsbanans historia ska Du absolut göra ett besök på 
Inlandsbanemuséet

Vindelfjällens Naturum 
- Ammarnäs
Naturum bjuder på en utställning om reservatets natur, kultur, sevärdheter 
och smultronställen. Kungsledens östra väg in i Vindelfjällen startar i 
anslutning till naturum där det också fi nns butik och möjlighet att boka 
guidade exkursioner. Naturum ligger i anslutning till Ammarnäsgården.

Sportfi ske
Strömfi ske på harr eller öring med haspel-, spinn- eller fl ugspö, pimpelfi ske 
på röding vintertid eller varför inte abborrmete på sommaren. Det är bara 
att välja. Fisket är bra helt enkelt, sommar och vinter.

När är då fi sket bäst? I Vindelälven, till exempel, gör vårfl oden fi sket 
osäkert före midsommar. Då är det bättre att pröva någon sjö eller min-
dre strömmande vatten. De två första veckorna efter midsommar brukar 
vara bra fi skeperioder i Laisälven, Vindelälven och Juktån. Därefter kan 
fjällfl oden göra fi sket osäkert igen någon vecka. Sista veckorna i juli och 
hela augusti är det normalt säkrast för strömfi ske.

Vinterfi skesäsongen sträcker sig från februari till maj, men pröva gärna 
pimpelfi ske på första isen i november och december.

I anslutning till Turistbyrån i Sorsele fi nns också Fiskecentrum. I Am-
marnäs hittar du Fiskecentrum på Ammarnäs Wärdshus Både i Ammarnäs 
och Sorsele går det att boka guidade fi sketurer.
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Fåglar
Fågellivet inom kommunen är mycket rikt och totalt har 220 fågelarter 
observerats, varav 150 arter har konstaterats häcka här. Det betyder att 
du har stor chans att få se många av Sveriges fågelarter bara genom 
att besöka Sorsele kommun.

För ornitologen är Vindelfjällen och fl era av Sorseles övriga fågel-
lokaler något av ett måste. Särskilt rikt är fågellivet runt Ammarnäs 
och i Vindelfjällen. Här fi nns också Vindelfjällens forskningsstation 
som besöks av både svenska och utländska forskare för studier och 
undersökningar.

Spår och leder
Ammarnäs med Vindelfjällen har många fi na vandringsleder. Kung-
sleden, som börjar i Abisko och slutar i Hemavan, passerar Am-
marnäs. Gör gärna en fjälltur med hela familjen längs denna berömda 
vandringsled. Längs leden mot Hemavan fi nns fl era fi na fjällstugor. 
Här kan Du stanna och rasta eller övernatta. I Ammarnäsområdet 
fi nns också miltals med preparerade och markerade skidspår och 
skoterleder.

Naturum i Ammarnäs har detaljinformation om spår och leder. 
När Du gör en fjälltur ska Du ha en bra fjällkarta, till exempel 

”Fjällkartan AC 2 eller BD 16”. Kartor säljs på Naturum. Ta även 
med kompass och glöm inte att lämna ett färdmeddelande före 
fjällturen.

Allemansrätten innebär många skyldigheter. Var aktsam om naturen, 
skräpa inte ner och stör inte renar och andra djur.

Samer och samisk kultur
Inom Vindelfjällens naturreservat fi nns lämningar från samiska boplat-
ser. Samiska kultplatser fi nns på ett tiotal ställen bl a på Björkfjället 
där man offrat till ett större vitglänsande kvartsblock. I en grotta vid 
Överstjuktan påträffades 1925 en Seite (samisk gudabild) i trä som 
nu fi nns på Nordiska museet.

I Ammarnäs kan du träffa internationellt kända sameslöjdare som 
designar smycken, väskor och bruksföremål och arbetar med rot, 
skinn och tenntråd.

I Ammarnäs fi nns fl era samiska turistföretagare och även de 
som specialiserat sig på att visa den samiska kulturen som t ex den 
samiska bosättningen Geunja i väglöst land. Kontakta turistbyrån 
för mer information.

Renskötsel
Ammarnäs är Sveriges rentätaste område. Renskötseln bedrivs inom 
två samebyar, Gran och Ran.

På vintern fl yttar samerna sina renhjordar till vinterbetet i skogs-
landet och närmare kusten. På sommaren fi nns renarna på kalfjället. 
Då sker också kalvmärkningen. Omkring mitten av september samlar 
samerna sina renar för skiljning och slakt.

Renskiljningen sker i Bjergenas och Kraipe renslakterier utanför 
Ammarnäs. Det är ett fängslande skådespel och en stark upplevelse. 
Tänk på att renslakterierna är samernas arbetsplats, och att många 
besökare kan störa arbetet! Hör först efter med samerna om det går 
bra att Du tittar på.

Kort samisk ordlista
Hos oss stöter Du på namn på orter, sjöar , berg m.m. som är samiska 
eller har ett samiskt ursprung. Det kan vara trevligt att känna till vad 
de olika namnen betyder. 

stuor; stuorab stora; större
unna, utse; utseb lilla; mindre
paije, paje övre
kaska mellersta
vuolle nedre
nuort, nuorta norra
årje södra
lule, lulle östra
alla, gille västra
jaure, jaur sjö
jokk; jokkuts å; bäck
kaisse, gaise spetsigt fjäll
kaissats litet spetsigt fjäll
kuoikka fors
kåbbo höjd, kulle
luspe forshuvud (vid sjöände)
puolta, puolda backe
saivo helig tjärn
tjuolta litet fjäll
tjåkko, tjakke fjäll, fjälltopp
vagge bred fjälldal
vardo lågfjäll
åive, åjja fjäll, berg (egentligen huvud)



Du som älskar naturen...
Den brusande, fria Vindelälven och den storslagna vildmarken i ett av Europas största naturreservat Vindelfjäl-
len - där har Du Sorsele i ett nötskal!

 Sorsele är en 20 mil lång och 5 mil bred fjällkommun i Lappland i Västerbottens län. Naturälskare och 
friluftsmänniskor kommer hit året om.

 Här kan Du bo bekvämt i stuga, på hotell, pensionat, vandrarhem eller campingplats. Eller varför inte riktigt 
nära naturen i eget tält, strax intill den klara fjällbäcken där Du hämtar Ditt kaffevatten?

 På mittuppslaget i den här broschyren beskriver vi ett antal sevärdheter, utfl yktsmål och aktiviteter som vi 
gärna rekommenderar våra besökare. Varsågod och ta för Dig av godbitarna!

 Om Du vill ha mer information, kontakta turistbyrån.

Du som är infl yttare, företagare...
Om Du vänder på broschyren får Du en del information om hur det är att bo och arbeta i Sorsele. Kommunen kom-
mer att ställa upp för Dig på bästa sätt. För Dig som privatperson, för Ditt företag och för Dina affärsidéer.

Hotell
Ammarnäs Fjällhotell Ammarnäsgården, tel 0952-600 03

Sorsele Sorsele River Hotel, tel 0952-121 50

Pensionat
Sorsele  Pensionat Holmen, tel 0952-536 40

Värdshus med stugor
Ammarnäs Ammarnäs Wärdshus, tel 0952-602 00

Sandjön Sandsjögården, tel 0952-500 29

Vandrarhem 
Ammarnäs Fjällhästens Vandrarlogi, tel 0952-600 30
 STF/Ammarnäs Wärdshus, tel 0952-602 00
 Vandrarhem Ammarnäsgården, tel 600 03

Sorsele STF/Lapplandskåtan, tel 0952-101 24

Stugbyar
Ammarnäs Ammarnäs stugby, tel 0952-601 00
 Grundströms stugby, tel 0952-600 10
 Tjulådalens stugby, tel 0730-60 57 47
 Vindelåforsens stugby, tel 0952-611 00

Sorsele Nalovardo stugby, tel 0952-310 41
 Färjställets stugor, tel 0952-440 23

Privat logi
I kommunen fi nns också privat logi i stugor och rum.
Vindelälvens Turistbyrå bokar logi i hela kommunen

Vindelälvens Turistbyrå
Tel 0952-140 90. Fax 0952-142 96
Postadress: Stationsgatan 19, 920 70 Sorsele
Besöksadress: Stationsgatan 19
Öppethållande året om.
e-post: turist@vindelalven.se
www.sorsele.se

Vindelfjällens Naturum 
– Ammarnäs
Tel 0952-601 65
Besöksadress: Ammarnäsgården
Öppet under säsong

Välkommen till Sorsele

Campingplatser
Ammarnäs
Ammarnäs husvagnscamping. 72 platser med eluttag. 
Servicehus med dusch/wc/bastu/tvättmaskin.
Tel 0952-601 10.

Kraddsele
Majken och Emils Fiskecamp, stugor och husvagnsplatser 
med eluttag.
Servicehus med dusch/wc
Tel 0952-610 44

Nalovardo
Nalovardo husvagnscamping. 80 platser med eluttag. 
Möjlighet till bredbandsuppkoppling.
Servicehus med dusch/wc/bastu/tvättmaskin.
Tel 0952-310 41

Sandsele
Talluddens husvagnscamping. 10 platser med eluttag. 
Servicehus med dusch/wc. 
Tel 0952-510 33.
Öppet sommartid.

Blattnicksele
Standard ★★★. 10 stugor, tält- och husvagnsplatser. 
Tel 0952-200 08.
Öppet sommartid.

Gargnäs
Standard ★★. 11 stugor, tält- och husvagnsplatser. 
Tel 0952-210 20.

Sorsele
Standard ★★★. 30 stugor, tält- och husvagnsplatser.
Tel 0952-101 24, 140 90.
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Arbete
Vi stödjer en utveckling av det befi ntliga näringslivet men 
välkomnar även nya företag. Det ger mångfald och styrka. 
Det är här och nu som Sorsele behöver Dig och Dina idéer. 
Vi kan erbjuda goda etableringsvillkor, låga kostnader, 
hög produktivitet, lojal och kunnig arbetskraft och en hög 
livskvalitet.

Boende
Vi kan erbjuda en trivsam och lugn boendemiljö i hyreslägenheter 
och villaområden i Sorsele och de större byarna.

Hälso- och sjukvård
Sorsele har sjukstuga, tandklinik och det populära hälsohemmet 
Sorselegården. Distriktssköterskemottagning fi nns i Ammarnäs 
och Gargnäs som även har en privat tandläkarmottagning. 

Kommunikationer
Sorsele ligger nära... bara 2 timmar från Arlanda! Du tar 
fl yget till Gunnarn och därifrån kan Du åka förbokad 
fl ygtaxi eller hyrbil till Sorsele. Från Arvidsjaur 
går charterlinjer till Frankfurt/Hahn, Hannover, 
Munchen och Stuttgart. Flyget till Tyskland går 
endast under december-mars. Sorsele har också 
ett strategiskt läge vid Inlandsbanan och som knutpunkt 
för Inlandsvägen (E 45 och den vackra Vindelälvsvägen (väg 
363).

Kontakta oss
Sorsele är platsen för Dig som söker frihet, livskvalitet, närhet 
och utmaningar. Är Du dessutom naturälskare så ska Du inte 
tveka! Var lite nyfi ken på Sorsele - kontakta oss.
Näringslivsfrågor och allmänt om kommunen:
Kommunalrådet eller kommunchefen
Sorsele kommun, Box 101, 920 70 Sorsele.
Telefon 0952-140 00. Fax 0952-142 93.
E-post: ks@sorsele.se
www.sorsele.se

Sorsele kommun
Det här är en information för Dig som funderar på att fl ytta till Sorsele eller som har ett
företag eller en affärsidé och som vill veta mer om Sorsele som företagskommun.

Sorsele är en 75 kvadratmil stor fjällkommun med bra samhällsservice och ett varierat utbud av fritids- och kulturaktivi-
teter.

 I kommunen bor 2900 personer. I centralorten Sorsele bor  ca 1300  personer. De största byarna är Ammarnäs, Blatt-
nicksele och Gargnäs. De ligger alla vid Vindelälven, kommunens pulsåder.

 Sorsele strävar efter en ekologiskt och ekonomiskt uthållig samhällsutveckling. Miljöfrågor, förädling av lokala råvaror, 
kvalitetstänkande, kunskaps- och kompetensutveckling står i centrum.

 Optimismen och framtidstron växer. Vårt näringsliv är småskaligt och i ständig utveckling. Vidare har gruvverksamhet 
etablerats i kommunen. Ett väl utbyggt bredbandsnät via fi ber gör att nya marknader och nätverk utvecklas och fl er 
tjänsteföretag kan drivas på distans. 


