
Vandrar du till Miesehken via broarna i 
Strimasund är Gausjosjö sameviste väl värt 
att besöka.  
Åker du båt till Miesehke, ta vägen via den 
smala kanalen vid Högstaby, ett övergivet 
småbruk på södra sidan av Över-Uman. 
Denna kanal är till stora delar handgrävd.

tips!

Mieseken är ett lättvandrat fjäll med intressant flora. Fjällets topp ligger 1134 
meter över havet och ligger söder om Över-Uman, nära norska gränsen. Här 
finns också en av Sveriges längsta grottor, Labyrintgrottan.

Flora
En av Sveriges sydligaste växtplatser 
för lapsk alpros (Rhododendron lapponicum) 
ligger ovan skogsgränsen på Miesehkes 
nordsida. Nordsidan hyser även i övrigt 
en rik flora med bland annat lappögontröst 
(Euphrasia salisburgensis), isvedel (Astragalus 
frigidus), vippvedel (Astragalus norvegicus), 
fjällvedel (Astragalus alpinus), isdraba (Draba 
nivalis) och lappvedel (Oxytropis lapponica).
Här växer också orkidéer som fjällyxne 
(Pseudorchis straminea), dvärgyxne (Chamorchis 
alpina), grönyxne (Coeloglossum viride) och 
brudsporre (Gymnadenia conopsea).

Miesehkes båda toppar
På de bägge topparna av 
Miesehke växer blockhavsdraba 
(Draba cacuminum). Dess blom-
ning varierar mycket mellan 
kalla och varma somrar. 
På den norra toppen växer 
dessutom rödnörel (Minuartia 
rubella) och lappdraba (Draba 
lactea).

Grottor
På Miesehkes östsluttning, i Artfjäl-
lets västra del, finns ett av landets mest 
utvecklade karstområden. Ett karstom-
råde är ett vittringsområde i kalksten som 
innehåller sprickor och ofta även grottor. 
Karstbildningar utvidgas med tiden genom 
att berget sakta löses upp av vatten med 
lågt ph-värde. 
Karstområdet nedan Miesehkes östslutt-
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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.

ning är ungefär en kilo-
meter brett och sträcker 

sig från kalfjället och ner 
genom björkskogen. Man ser 

karstformationerna och grotthålen 
tydligast ovanför trädgränsen. Vita 

kalkstensåsar fårar landskapet och på 
åtskilliga ställen finns doliner (nedsjunkna 
sänkor efter underjordiska ras) och 
öppningar till underjorden. 
I detta område ligger en av Sveriges 

längsta grottor, Labyrintgrottan, med 
en total längd över två kilometer. Den 
upptäcktes 1966 av Yngve Frej och Ebbe 
Johansson som under några sommar-
veckor följde upp tips och rykten om grottor 
i Tärnafjällen. Labyrintgrottan har en trång 
”långsmal” ingång som utvidgar sig i större 
salar en bit ner. 
Ska man bege sig längre ner i grottsys-
temet krävs det både bra utrustning och 

Brudsporre

« Fjällyxne

RIKSINTRESSE
NATURVÅRD

UTFLYKTSMÅL I  STORUMANS KOMMUN



kunskap om hur man på ett säkert sätt tar 
sig fram i underjorden. Vattennivån i den 
underjordiska bäcken förändras snabbt 
vid nederbörd. Grottans upptäckare Yngve 
Frej höll vid ett tillfälle på att förolyckas när 
vattnet steg. Han lyckades med nöd och 
näppe ta sig ut innan vattnet fyllde den 
gång han kröp i. En film från dykning i de 
inre delarna av Labyrintgrottan finns att 
ladda ner på www.baggbodykarna.org. 
En annan grotta som är värd att besöka är 
Pärlgrottan som ligger några hundra meter 
nordväst om Labyrintgrottan. Karstom-
rådet härbergerar dessutom en 
rik flora tack vare kalkberg-
grunden.

De tidigaste 
bosättningarna
För 5-6000 år 
sedan var klimatet 
behagligt i fjällen. 
Tallen var träd-
gränsbildare och 
jägare och fiskare 
vistades i fjällen 
under delar av året. 
Kring Gräsvattnet, 
Långfjället och Miesehke 
kan man hitta kvartsavslag, 
pilspetsar, rester av förhisto-
riska verkstäder och boplatser. Högt 
upp på Miesehkes västra sluttning finns 
platser där man tagit kvartsit som senare 
bearbetats nere vid Över-Uman och kring 
Gräsvattnet. När det är lågvatten i de 
reglerade sjöarna kan man hitta samlingar 
med avslag från tillverkning av verktyg och 
pilspetsar.
I arkeologen Lena Holms avhandling 
från 1985 kan man läsa mer om dessa 
stenverkstäder.
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KORTA FAKTA:
Hitta hit: Miesehken ligger nära norska 
gränsen på södra sidan Över-Uman. Till 
Rödingfjällsbäcken är det ca 5,5 mil från 
Hemavan. Vandra via broarna i Strimasund, 
från dammen vid Gräsvattnet eller från 
Umbukta. Kommer man från sjösidan 
finns många alternativ för landstigning. Är 
Labyrintgrottan det primära målet är viken 
där Långfjällsbäcken mynnar ut ett bra val. 
Härifrån går det stig upp till grottorna. Eller gå 
i land där  stigen mot Gräsvattnet börjar.
Parkering: Ska man åka kanot/kajak 
över sjön, parkera vid Rödingfjällsbäcken. 
Alternativt startar man vid Bredviken eller 
Kåtaviken. Över-Uman är en lång sjö där det 
kan blåsa upp snabbt och vågorna bli stora. 
En reservdag är bra ifall sjön är för grov. Vid 
Strimasund finns parkeringsmöjligheter för 
dig som ska vandra till Miesehke.
Tillgänglighet: Väl framme är det lättvandrat.
Barn:  Dass:  Grillplats:  Stuga: 
GPS: Miesehkes topp 7329386/1446361
Övrigt: Hemavan Tärnaby Turistbyrå har mer 
info om kanotuthyrare och båtar;  
www.hemavantarnaby.se, tel 0954-104 50.
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