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Tøttadalen er et meget populært turområde, og det er flere turstier inn i turområdet. Den mest  

benyttede turstien starter ved minikraftverket og vannbehandlingsanlegget ved Taraldsvikfossen øverst  

i Reinveien. Det er også adkomst til Tøttadalen fra Kobberstadløypa og stier som starter i  

Skistuaområdet, Furumoen og ved Djupvik. Ved start fra Taraldsvikfossen kommer du til Førstevannet 

etter ca. 15 minutters gange, og det tar ytterligere ca. 45 minutter å gå til Pumpvannet. 

 

Området ligger hovedsakelig på grunn tilhørende LKAB AS, og det kreves ikke fiskekort for fiske i de 

to vannene Førstevannet og Pumpvannet (Andrevannet). NOJFF oppfordrer fiskere til å ikke ta opp  

mer enn et par fisk per tur i Førstevannet, dette for at mange fiskere skal ha mulighet for fangst og av  

hensyn til å opprettholde fiskebestanden (bare ørret). Pumpvannet har en tett bestand av røye og en 

mindre ørretbestand. I dette vannet bør fiskere ta all røye man får, mens uttaket av ørret bør begrenses.  

Røye fra Pumpvannet må under ingen omstendighet flyttes fra Pumpvannet til Førstevannet, da 

sistnevnte er og skal være et rent ørretvann. Fiskeutsettingen i Førstevannet har som hovedhensikt å  

stimulere barn og unges interesse for fiske og friluftsaktiviteter, men fisket er fritt for alle. 

 

Førstevannet var tidligere overføringsmagasin for vannforsyningen i Narvik og det er oppdemt ved en 

dam som tilhører Narvik kommune. Vannet har liten gjennomstrømning og ytløpsbekken renner ut på 

nordsiden av Narvikhalvøya utenom bebyggelsen. Vannstanden i vannet ble gradvis redusert som 

følge av lekkasje på dammen inntil denne blereparert gjennom et samarbeidsprosjekt mellom bla 

Narvik kommune, Naturvernforbundet og Narvik og Omegn Turistforening på slutten av 90-tallet. I 

ettertid er detgjennomført en rekke tilretteleggingsprosjekt ved vannet. Turstier er utbedret og det  er 

etablert grillplasser, gapahuk og utedo. Narvik og omegn JFF har årlig satt ut 50 – 100 ørret i vannet 

siden 2002, etter at vi fikk tillatelse fra Fylkesmannen. Settefisken er ørret fra foreningens klekkeri. 

 



 

 

 

 

Pumpvannet (Andrevannet) er drikkevannsmagasin til Djupvik, og også dette vannet er oppdemt.  

Oppdemmingen har ført til ustabile bunnforhold, spesielt i den delen av vannet som ligger mot  

Tøttatoppen. I denne delen av vannet anbefaler vi ikke vading, og det bør utvises forsiktighet også ved 

eventuell vading i andre deler av vannet. 

 

 


