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Tekst: Erlend Haarberg
Foto: Erlend Haarberg og Orsolya Haarberg

Europas siste villmark
Laponia med sine 9400 km2 er Europas største vernete område, 

med fire nasjonalparker og to store naturreservater. Det norsk-ungarske 
ekteparet Erlend og Orsolya Haarberg har dokumentert naturen 

i Europas siste villmark, sommer som vinter. 

Ei fjellrypehøne skuer utover sitt rike i Rapadalen.
Nikon D800E, 80-200/2.8 på 200mm, f/22, 1/640 sek, 400 ISO.
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I øst ligger Muddus nasjonalpark sammen med Sjauna og Stubba natur-
reservat. Vidstrakte områder med en mosaikk av gammel barskog, rike 
våtmarksområder og store myrkomplekser. De største åpne myrene i 
Norden finner du akkurat her. Trærne er dekt med hengende skjegglav, 
men i mørketiden innhyller vinterens favntak dem med sin tunge byrde. 
Grantrærne her er langt slankere enn grana lenger sør. På engelsk har 
de fått navnet "candle spruce", og assosiasjonene til en skog full av 
hvite stearinlys er slående. De korte greinene er en tilpasning til store 
snømengder. 
 I januar 2013 opplevde vi stabilt vintervær med temperaturer på 
mellom 15 og 25 minusgrader - og vindstille. Den dype og løse snøen 
var en utfordring, for hvert skritt vi tok sank vi til knes. Vi måtte tråkke 
løyper sidelengs for å komme oss til topps. Hver morgen og kveld 
tok vi turen opp til et utkikkspunkt hvor vi hadde 360 graders panora-
mautsikt over området. Ofte resulterte det i bare kalde tær og frosne 
fingre - og en bil som nektet å starte de dagene temperaturen var under 
minus 20. Etter ei drøy uke med opp- og nedturer, både billedlig og 
bokstavelig, kom vestavinden og forvandlet magi til katastrofe i løpet 
av få timer. Den hvite eventyrskogen ble over natta forvandlet til en 
slagmark - og sto ribbet tilbake for sin vinterlige prakt. 
 Litt senere pakket vi pulkene og brøytet oss innover til Muddus 
nasjonalpark. Etter sju timers gange, i jomfruelig snø uten tegn til men-
neskelig aktivitet, var overraskelsen stor da vi ankom turistforeningens 
hytter ved Muddusfallet. Mellom hyttene var snøen brøytet finere enn 
vår egen parkeringsplass hjemme. Ut fra hytta kom en smilende tysker 
like overrasket over vårt uventete besøk. På sitt sjuende år tilbrakte 
han en måned her inne midtvinters for å søke stillhet og ro. Han bodde 
i det store oppholdsrommet med 16 sengeplasser hvor han holdt tem-
peraturen på to grader om dagen slik at han kunne akklimatisere seg til 

kulda ute. I vårt lille rom var det godt over 20 pluss, nærmest ovnsplas-
sen satt en snakkesalig tysker langt ut i de sene nattetimer… 

På kanotur i midnattsolens land. Midt på sommeren padlet vi 
innover den regulerte innsjøen Satihaure med vår sammenleggbare Ally 
kano. Innsjøen strekker seg nesten fire mil inn i Sjauna naturreservat. Å 
dra vannveien sparte oss for tunge oppakninger og mange myggstikk. 
Etter to dagers padling kom vi til veis ende, og teltet ble satt opp på 
en kolle med utsikt. Eneste spor etter menneskelig aktivitet var noen 
gamle leirplasser, ellers var vi overlatt til naturens ro og stillhet. Døgnet 
ble snudd på hodet. En egen villmarksfølelse snek seg sakte inn under 
huden på våre nattlige vandringer blant gamle tørrgadder i en lavkledt 
granskog. Sansene ble automatisk skjerpet, et dempet kvistknekk inne i 
skogen fikk fantasien i sving. Her befant vi oss i bjørneland, og selv om 
vi ikke var så heldig å få møte "Nalle" på denne turen, var sportegn og 
en livlig fantasi næring nok til sjela på vår vandring under midnattssolas 
varme skjær. Etter ei drøy ukes fotografering fra ulike utkikksposter, 
vidstrakte myrer med vaiende myrull og gammel skjeggete skog, var 
det en befrielse å komme seg ut på innsjøen og slippe unna de verste 
svermene av blodtørstige mygg som hadde fulgt oss de siste dagene. 

livet i furuskogen. Stora Sjöfallet nasjonalpark ble opprettet i 1909 
og domineres av fjellandskap og gammel furuskog. Fossen, som bærer 
nasjonalparkens navn, ble ansett som en av Europas vakreste i sin tid, 
den var også hovedgrunnen til at området ble vernet. Men ikke mange 
år etter opprettelsen av parken ble innsjøen Akkajaure oppdemt, og 
fossen ble ofret for kapitalismens kynisme. Sentralt i parken finner vi i 
dag demninger, grustak, kraftledninger, vindkraftverk og vei. De mest 
berørte områdene har derfor blitt tatt ut av nasjonalparken. 

 Til tross for menneskelig inngripen har området fortsatt mange 
kvaliteter og er vel verdt et besøk. Den gamle furuskogen som har 
stått imot utallige vinterstormer, står fortsatt og kneiser over sine 
falne brødre som har måttet gi tapt mot elementene. Store, rosafargede 
steinblokker med sjöfallskvartsitt, et mineral som bare er funnet i dette 
området i Skandinavia, er dekt med gul krinslav som lyser opp på skog-
bunnen. I dette miljøet trives lavskrika. Ved hjelp av litt bestikkelser 

ble vi raskt godvenner med en familiegruppe. Hver dag vi var ute og 
gikk, ble vi møtt med godlynt pludring. På seilende vinger slo de seg 
ned i de nærmeste tretoppene. De modigste landet på hodet og skuldre. 
Ryktet spredde seg raskt til noen nøtteskriker som ble mer og mer 
nærgående etter som dagene gikk. Overraskelsen var allikevel stor da 
en av dem tok motet til seg og landet på hånda uten nøling og begynte å 
hakke på ostebiten. 

"euroPas siste villmark". Den mest kjente nasjonalparken i La-
ponia er Sarek. Et høyfjellsområde med mer enn 100 topper over 1800 
meter, blant disse finner vi seks av Sveriges tretten høyeste topper. Om-
rådets mange isbreer bidrar til utallige bekker og elver med smeltevann 
som samler seg i brede daler som skjærer seg gjennom fjellmassivene. 
Er du heldig, kan du oppleve bjørnens etegilde på bær over tregrensa på 
høsten. Sportegn etter både jerv og gaupe er heller ikke et sjeldent syn. 
På himmelhvelvingen kan silhuetten av både jaktfalk og kongeørn sees.
 De siste 20 årene har jeg tilbrakt mer enn ett år i telt i Sarek til ulike 
årstider. Her har jeg møtt både bjørn, jerv og gaupe. En oktoberdag 
med nysnø på bakken fant jeg en morgen spor av en bjørn som hadde 
passert teltet på én meters hold i løpet av natta. 
 Til tross for gode bestander av toppredatorer, er rypebestanden 
høy. Jeg hadde gleden av å følge et lirypepar gjennom tre ulike vårer 
på tilsammen fem måneder. Det siste året var jeg sammen med dem 
gjennom hele vårkurtisen i april, til kyllingene klektes i slutten av juni. 
En fantastisk opplevelse å være flue på veggen til det tillitsfulle parets 
dagligliv samtidig som snøen smeltet og nye trekkfugler ankom dag for 
dag.
 Store elgokser har blitt et varemerke for nasjonalparken. Å møte 
en storvokst okse med imponerende gevir er en opplevelse du ikke så 

Natteskodda har lagt seg inne i gammelskogen i Stora Sjöfallet 
nasjonalpark. En skog som domineres av gammel furuskog og store 
steinblokker dekt med gul krinslav. Nikon D800E, 24-70/2.8 på 
40mm, f/16, 3 sek, 100 ISO.

Spottlys på den velkjente fjellformasjonen Nammatj, som sammen med Skierfe og Tjakkeli danner inngangsportalen til Sarek nasjonalpark.
Nikon D3X, 24-70/2.8 på 36mm, f/8, 1/30 sek, 200 ISO.

Laitaure-deltaet er kanskje Sareks mest fotograferte. Elvedeltaet er faktisk det mest hurtigvoksende i Sverige. Hvert år vokser det fem meter ut i 
innsjøen Laitaure av slam og grus som brevannet bringer med seg. Nikon D3X, 24-700/2.8, f/5.6, 1/80 sek, 200 ISO.
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Etter noen dagers fôring fikk vi følge med 
en lavskrikefamilie på vår vandring i gammel-
skogen. Nikon D3S, 14-24/2.8, f/11, 
1/3200 sek, 1250 ISO.
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lett glemmer. Selv om elgbestanden var langt større på 90-tallet, er det 
fortsatt mulig å treffe på storokser her inne. 
 De siste årene har turene vært sammen med Orsolya. Etter vårt 
besøk i området ble også hun hektet på Sareks natur, og nå er det hun 
som maser om å dra tilbake på nye turer til fots eller på ski. Det var 
også hun som tok initiativet til vår fem ukers tur til hjertet av Sarek. 
 Sensommeren 2013 startet vi med 120 kilos utsyr som ble lettere og 
lettere for hver dag som gikk. I løpet av turen kom vi i snakk med an-
dre helfrelste Sarek-vandrere. Spesielt det tyske ekteparet som vi møtte 
ved Skårkistugan i Rapadalen gjorde et stort inntrykk på oss med sine 
store oppakninger. Han var 74 år gammel, og dette var hans sekstende 
tur inne i Sarek. Med vemod i stemmen kunne han fortelle at dette var 
hans siste tur, alderen begynte å kreve sitt. Felles for mange er nettopp 
denne besettelsen og forelskelsen i Sarek. 
 Hva som gjør at de kommer langveisfra for å slite seg inn i området 
med tunge oppakninger år etter år, er uvisst. Det gode været er det 
neppe, i et snittår er det nedbør to av tre dager her inne. Fjelltoppene er 
blyge og kan ligge gjemt under lave skyer flere uker i strekk. Og ikke 
er det de såre beina og verkende skuldre etter endt tur. Her er det ikke 
mulig å oppdatere sin status på sosiale media, ingen turisthytter eller 
andre bekvemmeligheter man er vant med i det daglige. Og kanskje er 
det her svaret ligger, i utilgjengeligheten, utfordringene og det å kjenne 
på naturens rytme i storslagne omgivelser, i en siste bit av den opprin-
nelige villmarka som stadig blir sjeldnere og sjeldnere i takt med men-
neskelig ekspansjon. En ting er iallfall sikkert, er du først blitt hektet på 
områdets magi, er det en lengsel som aldri helt vil slippe taket i deg så 
lenge du lever…

SAREK. Sarek nasjonalpark ble opprettet i 1909. Nasjonalparken er på 
1977 km² og er Sveriges nest største nasjonalpark etter Padjalanta. 
Ligger i Jokkmokk kommune. Et utpreget høyfjellsområde med seks top-
per over 2000 meter. Høyest rager Sarektjåhkkå med sine 2089 meter. 
Smeltevann fra rundt 100 små og store isbreer fører til en god del 
vading om sommeren. Sarek er kjent for sitt rike dyreliv, hvor bjørn, jerv 
og gaupe har sitt leveområde. De store elgoksene er nasjonalparkens 
varemerke. Selv om ikke elgbestanden er hva den var på 90-tallet, 
kan man fortsatt finne storvokste okser her. Samene fikk nylig ret-
tigheter til storviltjakt inne i nasjonalparken, noe som sannsynligvis vil 
få konsekvenser for elgbestanden i fremtiden. Greit startpunkt inn til 
Rapadalen er fra Sitoälvsbroen i øst. 

STORA SJÖFALLET. Stora Sjöfallet nasjonalpark ble opprettet i 1909. 
Nasjonalparken er på 1278 km² og er den tredje største i Sverige. Lig-
ger i kommunene Gällivare og Jokkmokk. Høyfjellsområdet med lavere-
liggende områder med gammel furuskog. Den rosafargete sjöfallskvart-
sitten er unik for parken. Enkleste tilgang med bil i retning til Ritsem.

MUDDUS. Muddus nasjonalpark ble opprettet i 1942. Nasjonalparken 
er på 493 km². Størsteparten ligger i Gällivare kommune. Sveriges 
siste store uberørte urskogsområde som er en utløper av den svenske 

taigaen. Her finner du gammel barskog som naturlig er blitt påvirket av 
flere store skogbranner opp gjennom årene, store myrområder, vann og 
dype canyoner. Kjent for Muddusfallet, et 42 meter høyt fossefall sør 
i nasjonalparken. I hjertet av parken finnes det et større fuglereservat 
hvor det er ferdselsforbud i perioden 15. mars til 31. juli. Sveriges eldste 
kjente furutre på over 710 år vokser her. 

SJAUNJA. Sjaunja naturreservat ble opprettet i 1986. Naturreservatet 
er et av Sveriges største på 2850 km². Ligger i Gällivare kommune. Her 
finnes gran og furu, bjørkeskoger, snaufjell, og Nordens største sam-
menhengende myrområder. Kjent for sitt rike fugleliv med vadere og 
ender.

LiNKER. 
STF, den svenske turistforeningen, www.svenskaturistforeningen.se.
Laponia, verdensarvens hjemmeside, www.laponia.nu.
Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se.

F

Fra lufta vises mønstrene fra strengmyrene tydelig, en myr- 
type som dannes i områder med permafrost. Nikon D800E, 
24-70/2.8 på 70mm, f/2.8, 1/500 sek, 640 ISO.

Storokse med 25 takker fra Sarek. Nikon D800E, 500/4, f/4, 
1/200 sek, 640 ISO.

Kart: Zsombor Nemerkenyi


