
 

 

Næverfjellhytta 

Saltdalshytte som ble åpnet for utleie juli 2013. Hytta ligger mellom øvre og nedre Næverfjellvann 

UTM/UPS : 33W 617926  7605636 

 

 

Hyttedetaljer 

Størrelse   40 m
2
 

Antall senger: Det er 2 soverom med 2 senger + hems over soverommene hvor det er plass til 4 

personer. 

Oppvarming    Ved 

 

Strøm  Solceller+stearinlys 

 

Sengetoy  Ta med sovepose 

 

Kokemuligheter Gassbluss 

 

Kjøkkenutstyr  Ja 

 

Husdyr tillatt   Ja 

Terreng Høyfjell, ideelt utgangspunkt for turer i meget interessant turterreng. Fra det 

helt lette til det mer krevende.  

Jakt-og Fiskekort Statskog. Gode jakt og fiskemuligheter 

 

https://inatur.s3-eu-west-1.amazonaws.com/filer/5166fa01e4b05ca790165d69/53050cc4e4b0dbca741aac2e_w


 

 

 

Veibeskrivelse 

 

Sommer- og vinterrute 

Den letteste adkomsten er fra Skitdalshøgda på tur mot riksgrensen langs E10 (ved 

vindmøllene). Turen opp til Nævra er nok brattere og tyngre enn til de andre hyttene, men til 

gjengjeld er den kort. Normal gangtid er ca 1 1/2 time. Vi kan anbefale tur med overnatting 

for hele familien. 

Parkeringsplassen på venstre side av E10 like etter at man kommer inn på den lange 

rettstrekningen på Skitdalshøgda er utgangspunkt for både sommer- og vinterruta. Vinterstid 

går man rett ut fra denne parkeringsplassen. Sommerstid er det bløtt her, så da kan det være en 

fordel å gå ca 100 meter vestover langs en gammel vei parallelt med E10. På en liten knaus er 

det en liten vegstump, og i enden av denne vil man finne begynnelsen på stien. Herfra skrår 

man opp langs en liten sti til hovedstien. Over skoggrensen kan det være lurt å følge en 

slakere og mer gradvis oppstigning enn på sommeren som vist på kartet over. Den tøffeste 

stigningen får man i brattbakken opp mot Øvre Næverfjellvann, og herfra er dett lett gange 

inn til hyttene. Til gammelhytta på Nævra går stien på sørsiden av høyden mellom øver- og 

nervannet. Vi vurderer at det er lettere å gå på andre siden av denne lille høyden til nyhytta. 

 


