
UTFLYKTSGUIDE: Renberget

Hur man tar sig dit: Stigen börjar vid Djuptjärns motionsspår 
inne i Arjeplogs samhälle. Efter några hundra meter viker den av 
från den belysta barkbanan österut mot Renbergsstugan. 
Höjd: 628 m ö.h. 
Avstånd till toppen: Från stugan vid Djuptjärn 3,8 km.  
Vandring: Lätt. De sista 200 m före toppen blir det dock 
något brantare. Rekommenderas för barn.  
Utrustning: Vid torrt väder tar man sig fram torrskodd i  
gymnastikskor. Vissa små svackor kan dock vara blöta. Bitvis 
spångat. Ta gärna med dryck, det finns ingen bäck.  Till skillnad 
från de högre topparna i Arjeplogs kommun – där det oftast är 
färre mygg och knott – kan det vara värt att ha med extra  
myggmedel till Renberget under perioden mitten av juni till  
mitten av augusti. 
Utsikt: Hornavan och Uddjaure breder ut sig i nordväst  
och i öster. Vid klart väder ses gränsfjällen västerut. Samhället 
Arjeplogs läge mellan två stora sjöar är tydlig. 
Stuga: Intill toppen i sydöstligt läge. Öppen för besökare.  
Här finns kamin, bord och stolar och en altan.  
Arjeplogs Sportklubb, ASK, ansvarar för skötseln av stugan.

Renberget är Arjeplogs närmaste lågfjäll.  
Utsikten berättar om de stora sjöarnas landskap. 
Stugan intill toppen gör vandringen till ett  
populärt mål, också för skidåkare vintertid. 

Höjd 628 m ö.h.  WGS84 66°1’55.1”N 17°57’44.3”E   SWEREF99 TM 7326645, 634240

Natur: En vandring till  
Renberget sker främst i 
barrskog med inslag av björk 
som vid toppen påminner om 
fjällbjörk. 
Spår av tidigare avverkningar 
finns i hela området men 
närmare toppen infinner sig 
ändå känslan av naturskog. 
På marken är växtligheten 
tät med mossor, lummer och 
framför allt blåbär, kråkbär, 
lingon och ljung. 
I våtare partier växer 
även hjortron 

Björnmossa Polytrichum commune

Hjortron Rubus chamaemorus 
som samsas med kråkbär Empetrum 
nigrum och skvattram Rhododendron 
tomentosum på en tuva. 

Hornavan

Uddjaure

Barrträdsdominerad moränmark längs stigen mot toppen. 

N

N

0 km 5 km 10 km 15 km 20 km

0 km 1 km 2 kmNábrávrre



Vad innebär  
allemansrätten?  
Den unika allemansrättens grund-
regel är inte störa – inte förstöra. 
Här något att tänka på: 
l  Du får du vandra nästan överallt 
förutom på tomter, planteringar och 
vid bostadshus. 
l  Elda helst på färdig eldplats och 
inte vid torr väderlek eller hård vind.  
Det är inte tillåtet att använda vind-
fällen eller hugga eller såga ner träd 
eller buskar eller ta ris, grenar eller 
näver från levande träd.
l  Du får inte jaga, störa, fånga eller 
skada djur, ungar, bon eller ägg.  
Hundar får inte vara lösa tiden 1 mars 
till 20 augusti när djuren har ungar. 
De ska hindras från att springa lösa  
i marker där det finns vilt och ren.
l  I Arjeplogs fjäll och skogar behövs 
särskild hänsyn till renskötseln. 
Upplev renarna på avstånd. Respek-
tera renskötarnas arbetsplatser och 
privatliv vid visten och renhagar. Om 
du hamnar i en renflyttning håll dig 
undan och gör så lite väsen av dig 
som möjligt tills hjorden passerat.
l  Du får fritt plocka vilda blommor, 
bär och svamp. Kolla först vilka väx-
ter som är fridlysta. I reservat eller 
nationalpark gäller särskilda bestäm-
melser. Att knacka loss sten ur berg 
eller hugga in sitt namn i berghällar 
är inte tillåtet. Enstaka mindre lösa 
stenar kan man plocka med sig.
l  Ser Du skräp i naturen  
– ta gärna med det!  
 
Källa: www.naturvardsverket.se.  
Ladda gärna ned broschyren:  
”Fridlysta växter och djur i Sverige” (2012). 
 

 
 
 
 
 

Natura 2000 
 
Natura 2000 är ett nätverk av  
Europas allra mest värdefulla natur-
områden. I Arjeplogs kommun finns 
22 områden däribland Akkelis, Björk-
näs, Daita, Granberget, Hornavan-
Sädvajaure, Laisdalen, Laisälven, 
Långsjön-Gåbrek, Märkberget,  
Nimtek, Pieljekaise, Piteälven,  
Rakåive, Ramanj, Ståkke-Bårgå,  
Sulitelma, Tjeggelvas, Tjålmejaure, 
Udtja, Veddek och Yrafdeltat. 

Serien med utflyktsguider utges av Arjeplogs kommun med statligt stöd  
till lokala naturvårdsprojekt (LONA) förmedlade av Länsstyrelsen i Norrbotten. 
Använd gärna fjällkartan för att planera dina utfärder: www.kso2.lantmateriet.se. 
Guiderna finns här för nedladdning: www.arjeplog.se/utflyktsguider.  
Arjeplogs kommun © Lantmäteriet, Geodatasamerkan.

Välkommen kontakta Turistbyrån i Arjeplog! 
Silvermuseet, Guld Klas torg 
938 31 Arjeplog   
Tel. 0961-145 20  turist@arjeplog.se   
www.arjeplog.se U
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Renberget är centralorten Arjeplogs närmsta lågfjäll.  
Det ligger vid sjön Nábrávrre, som är en del av Skellefte- 
älvens östra fåra i Arjeplog. Utsikten över Hornavan och 
Uddjaure imponerar. Den fjällnära skärgården med hundra-
tals öar och vikar blir synliga efter en kort tids vandring. 
Med motionsspår och led är Renberget ett välutnyttjat 
rekreationsområde. Stugan intill toppen var länge, fram till 
1970-talets början, ett av arjeplogarnas främsta utflyktsmål. 

Arjeplogs natur: Arjeplogs kommun ligger  
i sydvästra hörnet av Norrbottens län, med  
Västerbotten som granne i söder och  
Norge i nordväst. Det är till ytan länets  
och landets fjärde största kommun.  
På kommunens vidsträckta yta från  
skogsland till högfjäll finns nära  
9 000 sjöar och vattendrag och  
det gör Arjeplog till Sveriges  
vattenrikaste kommun.  
Tre älvdalar sätter sin prägel  
på landskapet. Skellefteälven  
med de stora sjöarna och  
Sveriges största fjällnära skärgård,  
och hela två nationalälvar, Piteälven och  
Vindelälven genom biflödet Laisälven.  
I högfjällsområdet mot norska gränsen når fjällen  
ofta över 1 200 m höjd, med Staika som högsta topp med  
sina 1 799 meter. Kommunens 14 naturreservat är mycket  
varierande i storlek och karaktär. Här finns två av länets och  
landets största naturreservat: Hornavan-Sädvajaure och Laisdalen.  
Det minsta reservatet är Björknäs i kommunens östra del.  
I Arjeplog finns också nationalparken Pieljekaise, som är mest känd  
för sina blomsterrika fjällbjörksskogar. Ett större fågelskyddsområde finns  
runt Tjålmejaure i västra fjällen. I sydöstra delen av kommunen ligger delar av  
Sveaskogs största ekopark Tjadnes-Nimtek som är ett varierat naturskogsområde.  
Fakta: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Renbergets topp ligger precis vid 
trädgränsen med sina 628 m ö.h.  
I norr utsikt mot Hornavan. 

Fåglar: Med litet tur kan vandraren höra eller få syn på 
gök, lavskrika, större hackspett, tjäder, järpe, kungsörn och 
fiskgjuse.  
Djur: Ekorre, räv och hare kan ibland dyka upp liksom älg 
och ren. I mycket sällsynta fall järv, lo och björn. 

FOTO BÖRJE GRANSTRÖM

1960-tal

Det finns 14 naturreservat 
inom Arjeplogs kommun,  
en nationalpark och Sveriges 
största fågelskyddsområde, 
Tjålmejaure. 

Uddjaure.


