
MALÅ 

SAMISKT VISTE OCH RENGÄRDE I KOPPSELE 

Det samiska vistet Koppsele har varit huvudviste för samerna inom Koppselelandet. En 
ursprunglig kåta, flyttad men återförd till vallen, står 35 meter sydöst om sin 
ursprungliga plats, på vilken härden fortfarande finns kvar.  

Enligt traditionen ska samerna ha flyttat vistet 400 meter söderut under kriget 1808–
1809 för att undgå att upptäckas av ryssarna som trängde in i landet.  

I sydvästra delen av finns tre husgrunder, två bodar, en lada samt ett kilometerlångt 
bevattningsdike från 1800-talet vilket löper i en halvcirkel runt vallen.  

 

Området i söder benämns Bölevallen. Där finns resterna efter ett rengärde som 
omgärdar vallen. Enligt tradition skall detta vara den äldsta renskiljningsvallen i trakten 
och ha använts fram till 1950-talet. Rengärden används för att hålla renarna instängda 
under renskiljningen.  

HITTA HIT 

Väg 370 västerut från Malå. Passera bron över Malån. Fortsätt cirka 2,6 km efter bron 
och ta därefter höger mot Koppsele. Parkera efter en dryg kilometer och fortsätt de sista 
två kilometrarna till fots. Ungefär 1,6 km söder om vistet ligger Bölevallen. Mellan vistet 
och rengärdan och sydöst om den samma finns sex härdar.  



 

TIMRAT RENGÄRDE OCH SAMISKA HÄRDAR VID SUNDTJÄRN 

Det timrade rengärdet består av 5–6 på varandra lagda timmerstockar som har fungerat 
som stängsel. Gärdet är 60 meter i diameter och fångstarmar går ut från gärdet.  

Rengärden används för att hålla renarna instängda under renskiljningen. Flera träd i 
närheten har hål och nötningsspår av lasssorep.  

 

Vid Sundtjärn finns tre härdar cirka 200 meter sydost om rengärdet. De är ovala och 
cirka 1,3 x 0,8 meter i omfång.  

HITTA HIT 

Väg 370 söderut från Malå. Tag västerut mot Släppträsk och fortsätt till Grannäs. Fortsätt 
därefter ytterligare cirka 700 meter varifrån en 1,5 km lång gångstig utgår. 
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