
5 på topp Storfjord tar deg opp til 5 fine topper i kommunen, alle over 

1000 meters høyde over havet. Turene har varierende lenge og 

terreng, men alle har sikre traséer opp. Med sikker menes at du ikke 

trenger sikringsutstyr eller behøver å krysse områder forbundet med 

særskilt fare. Turene går imidlertid via variert terreng, og det kan være 

andre værforhold og temperatur på toppene enn i lavlandet, og det er 

ikke alltid mobiltekning. Det anbefales derfor at man er, eller har med 

seg noen som er, fjellvant og har basiskunnskaper i kart og kompass. 

Ta i tillegg med litt ekstra mat og drikke, og litt varme klær . Vel oppe 

på toppen, uansett hvilke av dem du er på, blir du belønnet med en 

storslagen utsikt og følelsen av å ha gjort en liten prestasjon! 

Toppene er plassert rundt omkring i kommunen:  

Adjit og Falsnestinden med utgangspunkt i Skibotnområdet 

Mannfjellet og Parastinden (Bárás) med utgangspunkt fra Kitdalen og 

Signaldalen  

Bogefjell (lokalt kjent som Melfjellet) med utgangspunkt fra Tverrdalen 

nær Oteren. 

 

Dette heftet har som formål å presentere toppene, og vise en utprøvd 

og sikker trasé opp. Det anbefales å bruke bedre kart som navigasjon, 

og alle toppene har i heftet 6-sifret kartreferanse for varden hvor 

postkassen henger.. 

 

Med forbehold om feil. Er  det noe som ikke ser fornuftig ut, -la 

fornuften seire!  

God tur! 

 

 

 

5 på topp i Storfjord 



 

          5 på topp 

Storfjord  

Karthefte 

Adjit  Falsnestinden  Parastinden  Mannfjellet  Bogefjell 

FYSAK Storfjord 



Ruten følger stien via trimpostkassene på Hengen og Sledo, dette 

er ei turløype med merket startpunkt fra Oldelelv camping. Det er 

også mulig å gå fra flere steder i Skibotn, for eksempel fra Øvre 

Markedsplass. Følg stien via Hengen og Sledo. Adjit er det 

nærmeste fjellet du ser rett frem og mot høyre på tur opp. Følg 

dalen opp og et stykke mot baksiden av fjellet, der er det lettest å 

komme opp. Når du er oppe må du følge ryggen et godt stykke mot 

sørøst før du kommer til varden. 

Kartblad: Mesteparten av ruten er på kartblad 1633 IV ”Storfjord”, 

men selve toppen er på kartblad 1633 I ” Manndalen”.  

Kartreferanse for varden:  773 954  

 

 

Adjit - 1262 m 





Startpunktet er en merket FYSAK trimpostkasseløype fra Tverrdalen ved 
Oteren. Følg merket løype opp langs elva mot Rieppisteinene med 
trimpostkassen. 
 
Derfra går du opp turens bratteste parti, skråningen bak Rieppisteinene. 
Gå på høyre side av elva, følg gjerne den tydelige skredrenna opp mot 
Rieppevannet. 
 
Derfra er det jevnt og steinete opp mot toppen. Det kan være greit å 

bruke kart og kompass for å holde retningen mot varden på toppen. 

Kartblad ”Lyngenhalvøya”  

Kartreferanse for varden: 547 860  

 

 

 

 Bogefjell - 1089 m (Melfjellet) 





Ruten følger Bollmannveien med merket startpunkt fra parkeringsplass 
ved E6/E8. Følg veien opp til bunkeren. Derfra er det ikke merket løype, 
men veien opp er intuitiv og lett å finne. Vær obs på en del løsmasse og 
løs stein opp skråningen fra bunkeren. 
 
Vel oppe har du fantastisk utsikt! 

 

Kartblad 1633 IV ”Storfjord” 

Kartreferanse for varden: 676 953  

 

 

 

 

Falsnestinden - 1059 m 





Startpunkt er fra Sørdalen, en liten avstikker fra Kitdalen. Startpunktet er 
ikke merket med skilt, men går langs grusvei og senere sti et stykke 
oppover. 
 
Følg stien og elva rundt Bogen, en bratt skråning. Gå på venstre siden 
av elva helt opp til Fiskelausvann før du krysser, der er elva grunn og 
svært bred, og du kan krysse den tørrskodd med høye fjellsko. 
 
Deretter er det jevn stigning til toppen. Postkassen er plassert på den 

store varden på platået. 

Kartblad 1633 III ”Signaldalen”  

Kartreferanse for varden: 621 775  

 

 

 

 

 

Mannfjellet - 1533 m 

Kun illustrasjonsbilde, i mangel av et  bra bilde 

av eller fra Mannfjellet... 





Startpunktet er ved Rognli innerst i Signaldalen, og første del av løypa 
går langs skogsvei opp dalen. 
 
Etter hvert tar du av veien og går rundt og mot baksiden av fjellet, løypa 
som er merket på kartet i brosjyren tar av fra skogsveien ved 
Skredbekken. 
 
Gå mot sørøstsiden av fjellet før du starter på stigningen opp, den beste 

traséen for oppstigning er merket med små steinvarder og oppreiste 

steiner oppover, og den utmerker seg også ved å være en synlig jevn 

stigning som virker intuitiv å gå opp. 

Kartblad 1633 III ”Signaldalen” 

Kartreferanse for varden: 664 658  

 

 

 

 
(Bárrás) Parastinden - 1419 m 




