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            «    gammelt nr 1431 III Skjomdalen og 1331 II  frostisen 

 
Området ligger på statsgrunn og grenser mot Sverige. Fiske- Jaktkort for Statskog kjøpes på Inatur og på 

Sportcenteret i Narvik. Fiskekort for svensk side kjøpes på hotellet på Riksgränsen. 

 

 
 

Det ble anlagt et omfattende veinett på Skjomenfjellet i forbindelse med kraftutbygging på 70-tallet, og 

områdene er derfor lett tilgjengelige sommerstid. Anleggsveiene starter på Fjellbu, øverst i Skjomdalen. Den 

ene veien går mot øst til Nordalen, mens den andre veien slynger seg i bratte svinger opp på fjellet mot 

sørvest. Anleggsveiene brøytes ikke vinterstid så da er Skjomenfjellet forbeholdt de sprekeste. 

 

Det er flere hytter på Skjomenfjellet. NOJFF har en hytte mens Narvik og Omegn Turistforening har flere 

hytter i området. Det er også fine dagsturer til de svenske turistforeningshyttene. Nærmere info  

om NOJFFs hytte ved Gautelig og stitraseen hit finner du under temaet Hytter. 

 

Anleggsveien i Nordalen går til Stasjonsholmen, og herfra går det merkede turløyper både mot Lossi og 

Cunojavre. Den frodige vegetasjonen i Nordalen bærer preg av at fjellgrunnen er kalkrik, og at vannene i 

området har god produksjon. Det er bla marflo og skjoldkreps i noen av vannene i området. I 

Cunojavreområdet er det både ørret og røye av bra kvalitet. Sælkajavre kan også være verd et besøk etter 

røya. Både vann og småelver i området egner seg godt for fluefiske. 



 

 

 
Fra anleggsveien som går mot sørvest når du fine fjellområder straks du når over kanten fra Skjomdalen. 

NOJFF kultiverer flere av de første vannene du når på begge sider av anleggsveien. Dette er rene ørretvann.  

 

 
 

Ved Ipto som er inntaksmagasin til kraftverket deler veien seg. Den ene går mot Sitas mens den andre går til 

Gautelis. Veien mot Sitas er sperret med bom ved svenskegrensen, men herfra kan du følge veien videre til 

fots eller med sykkel om du ønsker å komme deg lenger inn på fjellet.  

 

Sitasjaure, Gautelis og Vannaksvatn var kjent for stor og fin røye før utbygginga, men i dag dominerer 

smårøya i disse vannene. Coarvjavre-vannene er ikke regulert, og kan fremdeles by på overraskelser. Ørret 

kan fiskes i Rundtindvatn, og i småvannene på Lapphaugen ved Ipto og Skoddejavre. NOJFF kultiverer noen 

vann på Skjomenfjellet. 

 

 


