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Området ligger stort sett på statsgrunn og grenser mot det området som NOJFF har forpaktet på 

Hergot-, Nygård- og Trældalsfjellet. ( se kart i beskrivelsen over Nygård – Trældalområdet) Fiskekort 

for Statskog kjøpes på Inatur og på Sportcenteret i Narvik. 

 

 

 
 
 

Mange tar turen til Store Haugfjellsområdet via den såkalte Stigen. Den gamle ærverdige stigen som 

var plassert i ei loddrette fjellkløft, og som har gitt passasjen navnet ble fjernet av uærlige sjeler høsten 

2003. Stigen er imidlertid nå erstattet av en trappekonstruksjon, og vi berømmer tidligere Nordre 

Rombak Grunneierlag for denne jobben. Stigen er avmerket på kart ved nedre ende av Jernvannet, og 

stien hit går fra vei nedenfor Jernvassdammen. Vi anbefaler ikke denne adkomsten for lite fjellvante 

eller barn. Du bør også være meget forsiktig på svaberget nedenfor selve stigen om det regner og er 

vått på bergene. De mest kjente fiskevannene på Store Haugfjell er Øvre og Nedre Haugfjellvann (ca 2 

timers marsj til sistnevnte vann fra Urdalen). Du bør imidlertid som nevnt tidligere gjøre deg kjent i, 

og prøve fiskelykken også i de mindre vannene.  



 

 

 
 

En alternativ adkomst til StoreHaugfjell og en grei adkomst til Lille Haugfjell har du ved å stanse der E-

10 gjør en nesten 90 graders sving i Urdalen. Den første biten er det sti. Denne starter like ved der en 

bekk kommer ned bakken og munner ut i Urdalselva. Etter ca 1 km er man oppe ved Store Smedvann, 

det første vannet på Lille Haugfjell. Dette vannet har feil navn på 1:50 000 kartet, vannet står her 

benevnt Jeksla, med dette vannet ligger lenger opp på høyden mot Søsterbekk. Andre gode alternativ for 

å nå dette området er å gå fra parkeringsplassene like ovenfor Urdalen eller Søsterbekk. Det mest kjente 

fiskevannet på Lille Haugfjell er Skomakeren. Foreningen setter ut fisk i mange av småvannene på Lille 

Haugfjell.  

 

 


