
KORTA FAKTA:
Hitta hit: Fjällripfjället ligger nära norska 
gränsen på södra sidan Överuman. Till 
Rödingfjällsbäcken är det ca 5,5 mil från 
Hemavan. Att fotvandra: Via broarna i 
Strimasund, från dammen vid Gräsvattnet 
eller från Umbukta.
Parkering: Sjövägen med kanot/kajak, 
parkera vid Rödingfjällsbäcken vid Högstaby. 
Tänk på att vågorna kan bli stora vid blåst 
och att det kan blåsa upp snabbt. En 
reservdag är alltid bra ifall sjön är för grov.
Tillgänglighet: Väl framme är det lätt-
vandrat sommartid.
Barn:  Dass:  Grillplats:  Stuga: 
Övrigt: Hemavan Tärnaby Turistbyrå har mer 
info om kanot/kajakuthyrare i området.  
www.hemavantarnaby.se.
I björkskogen på Fjällripnäset finns fina 
tältplatser nära sjön. Ska man besöka både 
Fjällripfjället och Miesehke är det bättre att 
campa nära stigen till Gräsvattnet. Ungefär 
200 m norr om stigens start finns en fin 
tältplats och en udde där det går att dra upp 
båt och kanoter. (GPS 7333205/1447115) 
Gräsängar att tälta på finns efter en dryg 
kilometer längs stigen.

Detta låga fjäll som ligger mellan Överuman och Gräsvattnet är troligen den 
rikaste växtlokalen i Vindelfjällens Naturreservat. Fjället når 783 meter över 
havet och är en guldgruva för den botaniskt intresserade.

Området är förhållandevis sparsamt besökt 
sommartid eftersom vandringen via 
borarna vid Strimasund är minst en 
dags vandring. Alternativ vandrings-
väg utgår från Umbukta. Med egen 
båt eller med kanot kan man färdas 
från exempelvis Rödingfjällsbäcken.

Fjällripfjället tillsammans med 
Miesehke är väl värt ett besök, oavsett 
om man är botaniskt intresserad eller 
fjällintresserad i största allmänhet. Mellan 
dessa fjäll leder en stig från Över-Uman till 
Gräsvattnet som före landsvägens tillkomst 
användes för att ta sig till Norge och Mo i 
Rana. Det gick då regelbunden båttrafik på 
Över-Uman mellan Umfors och Umbukta.

Kommer man till området sjövägen är det 
bra att landstiga där vägen mot Gräsvatt-
net  börjar och ta den upp genom björk-
skogen. Strax innan stigen når Gräsvattnet 
börjar man stöta på fjällbrud (Saxifraga 
cotyledon). På några ställen växer det rikligt 
med fjällbrud alldeles invid och faktiskt 
även på stigen. Trampa försiktigt!

Härifrån har man en imponerande utsikt 
mot Okstinderne med Nordnorges högsta 
topp Oksskolten, 1916 m ö.h.

ARTFJÄLLETFjällripfjället

Allemansrätten
Visa hänsyn och varsamhet till djuren och naturen, till de som äger marken och andra människor i naturen. 
Inte störa – inte förstöra. Alla kan röra sig fritt i naturen, en unik möjlighet i Sverige. I skyddade områden, 
som nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser. Allemansrätten kan vara begränsad 
men också utökad. Det kan vara förbjudet att elda, ha med sig hund eller cykla men oftast är bärplockning 
tillåten. Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.

Fjällripfjällets sydsluttning
Stigen till Gräsvattnet är en 

utmärkt utgångspunkt för 
botaniserande på Fjäll-
ripfjällets rika sydslutt-
ning. Sluttningen består 
av kalkstensbranter 
omväxlande med björk-

skogsklädda avsatser. 
Nedanför avsatserna finns 

mindre rasbranter. Förutom 
riklig förekomst av fjällbrud 
finns på en avsats länets högst 

belägna förekomst av guckusko (Cypripe-
dium calceolus) på 650 m ö. h. Beståndet 
upptäcktes först 1961 men på grund av 
höjden blommar de inte varje år utan bara 
under varma somrar. 

I skrevor i branterna kan man också hitta 
den lilla ormbunken murruta (Asplenium 
ruta-muraria). I Lappland finns den isolerat 
på några få platser bl a på Jofjället nära 
Hemavan och i den här sluttningen. Här 
hittar man också vippvedel (Astragalus 
norvegicus), getväppling (Anthyllis vulneraria), 
fjällviva (Primula scandinavica), gul fetknopp 
(Sedum acre) och liten fetknopp (Sedum 
annuum).

Här och var i branterna, i bergets mittre 
del, har orkidén Purpurknipprot (Epipactis 
atrorubens), sin enda förekomst i södra 
Lappland. 

Topplatån
Fjällets övre del utgörs av en lättvandrad 
fjällhed med uppstickande kalkklippor. På 

1930-talet hittade man en mindre före-
komst av klibbig fetknopp (Sedum villosum) 
här. Vill man hitta rikligare förekomster 

i närheten får man bege sig till Akfjället i 
Norge, två mil bort. Andra arter som växer 
på Fjällripfjällets platå är lappögontröst 
(Euphrasia salisburgensis), isdraba (Draba 
nivalis) och grådraba (Draba incata).

Trots att fjället inte är högt har man en 
milsvid utsikt över Vindelfjällen, Över-
Uman och in mot de högre norska fjällen.
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Kombinera ditt besök på Fjällripfjället med en 
topptur på Miesehke och en titt ner i grottorna 
vid Labyrintgrottan, en av sveriges längsta 
grottor med en total längd på över 2 km.

tips!

Fjällnejlika

Fjällbrud
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