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Forord
Endelig er hyttekatalogen over jeger- og fiskerforeningenes hytter i Nordland en 
realitet. Prosessen har tatt noen år. Ideen om å samle opplysningene om JFF-hyttene 
mellom to permer fødtes sent på 90-tallet. 

Undersøkelser viser at disse hyttene, mange bygd på dugnad og med offentlige 
 tilskudd, hver står ledige ca 300 døgn i året, mao et stort ubenyttet potensiale.

For noen tiår siden hadde kanskje ikke JFF-hyttene den standard som friluftsfolket 
ønsket.

Sitatet fra ei hyttebok i Rago er kanskje beskrivende for standarden på hyttene den 
gang: «Her er det godt å være, langt unna kvinnfolk og zalo».

I dag er standarden på JFF-hyttene generelt sett meget bra. De fleste hyttene er 
utstyrte med gass, ved, solcelleanlegg eller parafinlamper, kopper og kar, m.m.  
Med mange av hyttene følger det båt, og på noen av hyttene er det garnbruk til fri 
benyttelse.

Takket være økonomisk støtte fra Nordland Fylkeskommune, tillitsvalgte og hytte-
katalogkomiteen i NJFF-Nordland, er katalogen blitt til.

Den finnes også som nettutgave - http//:www.njff.no (under Nordland fylkeslag).  
Ei oppdatert liste over nøkkelutlånere finnes også her.

I tillegg til hyttetilbudet som er skissert i katalogen, har jeger - og fiskerforeningene 
et unikt tilbud til medlemmer og allmennheten for øvrig. Vi har skytebaner, både for 
rifle- og hagleskyting. NJFF-Nordland holder kurs i samarbeid med lokallagene på 
ulike områder. Vi kan nevne isfiske, elve-, hav-, og innlandsfiske. Vi arrangerer ulike 
jaktkurs for unge, nybegynnere og kvinner. Hundearbeidet i NJFF er også verdt å 
nevne i denne sammenheng.

NJFFs innflytelse og arbeid i friluftspolitiske spørsmål er vesentlig. 

Lokallagene av jeger- og fiskerforeningene og fylkeslaget i Nordland, og alle i NJFF-
familien ønsker med utgivelsen av hyttekatalogen å gjøre den vakre nordlands-
naturen mer tilgjengelig for allmennheten.

Velkommen til 
jeger- og fiskerforeningenes hytter og naust!

For NJFF-Nordland

Jan Egil Nordgård, styreleder               Trygve Næss, fylkessekretær
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Beiarn JFF
Gråtådalshytta

Beliggenhet: I Gråtådalen, litt sør for Vegdalsmunningen.

Adkomst:  Turen tar ca 5 timer å gå oppover Gråtådalen fra Kyskmo. Ca en 
½ times gange fra Vegdalsmunningen. Ligger sammen med BOT’s 
hytte, hytta er åpen og fungerer også som sikringshytte.

Kart:                              GPS: 7407684 - 476766

Beskrivelse hytte: To soverom med  6 sengeplasser, plass til en på sofa.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Solcellepanel. Kopper og kar.

Utleiepris: 150 kr pr døgn ikke-medlemmer, 75 kr pr døgn medlemmer.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:              Bjørn Kvæl, tlf 91843571, Stein Ove Johannessen, tlf 91622009  

    

Kattuglbo
Beliggenhet:  Ca 1 km sørvest for Solbakk snekkerifabrikk på Tollå. Gode 

muligheter for laks- og sjøørretfiske i den sagnomsuste Beiarelva.

Adkomst:  Kjør av mot Tollådalen til Solbakk. Det er skiltet til Kattugelmo.  
Ca 10 minutter å gå til hytta.

Kart:                              GPS: 7420626 - 489645

Beskrivelse hytte:  Tømmerhytte med innlagt strøm. Overnattingsmuligheter for  
3 personer. 2 sengeplasser og 1 sofa.

Type oppvarming: Vedfyring og oppvarming med strøm.
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Type kokemuligheter: Elektrisitet.

Diverse utstyr: Kopper og kar.

Utleiepris: 150 kr pr døgn ikke-medlemmer, 75 kr pr døgn medlemmer.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Gunnar Storhaug, 8114 Tollå, tlf 75 56 87 43/950 21 709

Åsvasshytta
Beliggenhet:  Ligger ved Åsvatnet i Tollådalen, innenfor Saltfjellet og Svartisen 

nasjonalpark.

Adkomst:  Kjør opp til Skoglund øverst i Tollådalen. Følg turistløypa mot 
Bukkhaugen ca 3 – 4 kilometer. Gangtid ca 45 min.

Kart:                              GPS: 7415398 - 496981

Beskrivelse hytte:  Koselig, gammel tømmerkoie. Et rom og en gang. 
Overnattingsplasser til 4 personer. 3 sengeplasser.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: En madrass. Kopper og kar.

Utleiepris: 250 kr pr døgn ikke-medlemmer, 100 kr pr døgn medlemmer.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Kjetil Laukslett, tlf 75 56 96 68
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Bodø JFF - www.bjff.no

Tverrbrennhytta
Beliggenhet:  Ligger ved Tverrbrennvatnet på Beiarfjellet. Gode jakt- og 

fiskemuligheter.

Adkomst:  Ca 1,5 km fra parkeringsplassen på Beiarfjellet, ca 20–30 minutter å 
gå. Følg rødmerket sti.

Kart:  Aktuelle kart for området er i M711 serien: 2029 II Misvær, 2028 
Beiardalen, Jakt- og fiskekart for Salten. GPS:7431269 - 497277

Beskrivelse hytte:  Foreninga sin nyeste hytte, 2 soverom med 8 sengeplasser og 
oppholdsrom med kjøkkenkrok og stue.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Strøm fra solcelle til belysning og radio. Båt og redningsvester.

Utleiepris: 500 kr pr døgn for ikke-medlemmer, halv pris for medlemmer.

Hytteansvarlige/ 
nøkkelutlåner:              Løvold, Bodø, tlf 755 41315

Faulvassbu
Beliggenhet: Ligger i Sørfold kommune ved nordenden/midten av Faulvann.

Adkomst:  Parkering ca 100 meter sør for COOP på Kvarv. Fra parkeringa tar 
det ca 40 minutter å gå til Rismålvatnet. Båten ligger i det fjerde 
naustet på høyre side av demninga, ca en halv times rotur over 
Rismålvannet, deretter en times gange langs rødmerket sti inn til 
Faulvassbu.

Kart:  M711 serien: 2129IV Fauske, 2 129I Sisovatnet og 2130 Gjerdalen. 
Jakt– og fiskekart for Salten. GPS: 7485181 - 531383

Beskrivelse hytte:  Todelt. 1 hoveddel med 4 køyer, 1 sengebenk samt hems, og et 
tilbygg med to doble køyer.

Type oppvarming: Vedfyring.
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Type kokemuligheter: 3-bluss gassapparat.

Diverse utstyr: Dekketøy og kokeutstyr. Naust med to båter, en for hver av hyttene.

Utleiepris: 300 kr pr døgn for ikke-medlemmer, halv pris for medlemmer.

Hytteansvarlige/ 
nøkkelutlåner:              Løvold Bodø, tlf 75541315

Langnesbu
Beliggenhet: Ligger i Sørfjorden, et stykke fra sjøkanten.

Adkomst: Parkering i bunnen av langbakken opp til skytefeltet på Heggmoen.

Kart: M711 serien, 20291. GPS: 7474621 - 493391

Beskrivelse hytte:  Kombinert kjøkken og oppholdsrom, soverom med 4 køyer, 
vindfang og vedbu.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassapparat, 3-bluss.

Diverse utstyr: Nødvendig kjøkkenutstyr finnes, naust med robåt i fjæra.

Utleiepris: 300 kr pr døgn for ikke-medlemmer, halv pris for medlemmer.

Hytteansvarlige/ 
nøkkelutlåner:              Løvold Bodø, tlf 75541315
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Heggvassbu
Beliggenhet:  Ligger ved nordøstre del av Heggmovatn, ved elva som renner fra 

Bogvatn.

Adkomst:  Ca 40 minutter med bil fra Bodø til demninga på Heggmovannet. 
Turen over vannet tar ca 45 minutter.

Kart: M711 serien. GPS: 7475882 - 502399

Beskrivelse hytte:  Heggvassbu er en liten hytte med 2 køyer samt hems med 2 
madrasser. Hytta er koselig og har absolutt sjel.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Naust, båt og garn. Kopper og kar.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlige/ 
nøkkelutlåner:              Løvold Bodø, tlf 75541315
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Fauske og Sørfold JFF - www.fsjff.no

Veiskibu
Beliggenhet:  Vestenden av Veiskivatn, et stykke innefor hengbrua. Gode jakt- og 

fiskemuligheter.

Adkomst:  Ca 1 time fra innerenden av Sisovatnet, langs annleggsveien i 
Sisodalen. Kan bruke sykkel fra bom i Straumvassbotn, gangtid 
derfra ca 5 timer.

Kart:                              GPS: 7471022 - 544135

Beskrivelse hytte: Gang, oppholdsrom, soverom. Overnatting for 5 personer.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr:  Puter og dyne til 4 personer (uten trekk). Solcelle, garn, isbor, 
spade, kopper og kar, to båter.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Tove og Per Andersen, Haugåkerveien 7, 8226 Straumen,  

tlf 75 69 71 70/957 43 898

Litl Verivasshytta
Beliggenhet:  Rago nasjonalpark, nordøstenden av Litlverivatn. Fine jakt- og 

fiskemuligheter, tillatt med garn i Litlverivatn, røye.

Adkomst:  Ca 2 – 2½ timers gangtid fra Nordfjorden til naustet. 1 – 1½ time 
med robåt inn til hytta.

Kart:                              GPS: 7479107- 540119

Beskrivelse hytte: Gammel og koselig tømmerhytte. Et rom med plass til tre personer.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.
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Diverse utstyr: Isbor, garn og båt. Kopper og kar.

Utleiepris: Ikke oppgitt

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Tove og Per Andersen, Haugåkerveien 7, 8226 Straumen,  

tlf 75 69 71 70/957 43 898

Storskoghytta
Beliggenhet:  Ved Storskogvatnet i Rago nasjonalpark. Gode jakt- og 

fiskemuligheter. Tillatt med garnfiske i Storskogvatn.

Adkomst:  Fra Lakshola/Øvereng ca 8 km etter merket sti. Ca 3 – 3½ timers 
gangtid.

Kart:                              GPS: 7482772- 539146

Beskrivelse hytte: Et rom, gang, overnatting for 3 – 5 personer.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Kopper og kar, isbor, spade garn og båt.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Tove og Per Andersen, Haugåkerveien 7, 8226 Straumen,  

tlf 75 69 71 70/957 43 898
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Olavsbu
Beliggenhet: Sørsiden av Steinfjellvatnet. Gode jakt- og fiskemuligheter.

Adkomst: Sti fra Lakshola til Steinfjellvatnet. Ca 2½ til 3 timers gangtid.

Kart:                              GPS: 7486167 - 537309

Beskrivelse hytte: Et rom med gang og yttergang. 4 – 5 personer.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Isbor, spade, kopper og kar, solcelle, radio, naust og to båter.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Tove og Per Andersen, Haugåkerveien 7, 8226 Straumen,  

tlf 75 69 71 70/957 43 898

Røyrvassnaustet
Beliggenhet: Ligger ved Røyrvatn. Fine jakt- og fiskemuligheter.

Adkomst:  Fra Straumvassbotn tar det ca 30 min å gå. Hvis bommen er åpen, 
tar det ca 20 min fra Røyrvasseid.
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Kart:                              GPS: 7465807 - 528897



Beskrivelse hytte: Mulighet for overnatting for 2 til 3 personer.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Båt og garn, isbor, spade, kopper og kar.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Per Andersen, Haugåkerveien 7, 8226 Straumen,  

tlf 75 69 71 70/957 43 898.

Gjerdalshytta
Beliggenhet:  Ligger 9 km oppe i Gjerdalen, ved sørvestenden av Gjerdalsvatnet. 

Gode jakt- og fiskemuligheter. Tilrettelagt for funksjonshemmede.

Adkomst:  Ca 9 km fra brøytet vei om vinteren. Adkomst med bil fra 15. juli til 
veien blir stengt.

Kart:                              GPS: 7507953 - 546325

Beskrivelse hytte: Et rom (kjøkken/stue), et soverom + hems, gang, 8 personer.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Naust m/båt, garn, solcelle, og alt nødvendig utstyr som trengs.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Per Andersen, Haugåkerveien 7, 8226 Straumen,  

tlf 75 69 71 70/957 43 898.
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Rørstaddalshytta
Beliggenhet: Historiske Rørstadalen med gode jakt- og fiskemuligheter.

Adkomst:  Med hurtigbåt fra Tårnvik til Sagfjord. Her ligger båt tilhørende 
F&SJFF som man ror fjordpollen med. Vel i land følges kjerreveien 
til hytta.

Kart:                              GPS: 7497991 -  516549

Beskrivelse hytte: Et rom med 3 køyer, tørkerom.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Alt nødvendig utstyr for 4 personer, en løs madrass.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Lars Fjelde, 8220 Røsvik, tlf 75 69 62 35
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Flakstad JFF
Lillehytta

Beliggenhet:  Ligger ved Solbjørvannet. Fint terreng, turløyper. Vannet er 
drikkevannskilde. Fin fisk i vannet. Fine jaktmuligheter.

Adkomst:  Gå fra Kjeggfjorden, alt fra Selfjorden via Fageråvannet, over fjellet 
og ned til hytte. Et tredje alt er båt fra Mølnarodden.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte: Stue, kjøkken, soverom og gang. Overnatting for 4 personer.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Kjeler, servise, bestikk og redningsvester.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Tor Olaf Berre. 8380 Ramberg, tlf 76 09 32 40

Kveldsro
Beliggenhet:  Ligger ved Solbjørvannet. Fint terreng, turløyper. Vannet er 

drikkevannskilde. Fin fisk i vannet. Fine jaktmuligheter.

Adkomst:  Gå fra Kjeggfjorden, alt fra Selfjorden via Fageråvannet, over fjellet 
og ned til hytte. Et tredje alt er båt fra Mølnarodden.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte: Stue, kjøkken, 2 soverom. Overnatting for 8 personer.

Type oppvarming: Strøm og vedfyring.

Type kokemuligheter: Elkomfyr.

Diverse utstyr: Kjeler, servise, bestikk, båt og redningsvester.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Tor Olaf Berre. 8380 Ramberg, tlf 76 09 32 40
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Gildeskål JFF
 Mobildekning på alle hytter.

Fiskvatnet
Beliggenhet: Ligger ved Fiskvatnet

Adkomst: Ca. 3-4 timers gange fra bilvei ved Langvatn.

Kart:                              GPS: 7410257 - 467320

Beskrivelse hytte: Overnatting for 6 personer. Stue/kjøkken.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassapparat, 3-bluss.

Diverse utstyr:  Solcelle, radio, kokeutstyr, bestikk, servise, sengetøy og naust med 
båt.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Synnøve Sundsfjord, 8120 Nygårdsjøen, tlf 75 75 66 26

Håkonbu
Beliggenhet: Ligger ved Sundvatnet.

Adkomst:  3 t gange fra bilvei ved Langvatnet. Ca 2 – 2½ time fra 
Namnlausvatn på Glomfjordfjellet.
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Kart:                              GPS: 7413533 - 466944

Beskrivelse hytte: 1 soverom, gang, stue og kjøkken. Overnatting for 6 personer.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Ikke oppgitt.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Synnøve Sundsfjord, 8120 Nygårdsjøen, tlf 75 75 66 26

Storvatnet
Beliggenhet: Ved sørøstenden av Storvatnet.

Adkomst: Halvtimes gange fra bilvei ved Langvann.

Kart:                              GPS: 7418626 - 461396

Beskrivelse hytte: 8 overnattingsplasser i 2 rom.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassapparat, 3-bluss.

Diverse utstyr: Solcelle, radio, kokeutstyr, servise og bestikk.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Synnøve Sundsfjord, 8120 Nygårdsjøen, tlf 75 75 66 26

Danielbu
Beliggenhet: Ved bilvei på Sundsfjordfjellet.

Adkomst: Ca 100 meter fra bilvei.

Kart:                              Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte: 62 m². 4 soverom med 12 overnattingsplasser, hems med 15 plasser.

Type oppvarming: Vedfyring.
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Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Solcelle, radio, kjeler, servise og bestikk. Båt.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Synnøve Sundsfjord, 8120 Nygårdsjøen, tlf 75 75 66 26

Naust m/båt:

Seglvatnet
 Synnøve Sundsfjord, 8120 Nygårdsjøen, tlf 75 75 66 26
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Glomfjord JFF
Svalvatnet - GPS: 7407917- 465250

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Lars Arntsen, tlf 75 75 21 29/959 79 623

Fiskvatnet -  GPS: 7410257 -  467320

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Lars Arntsen, tlf 75 75 21 29/959 79 623
 

Nedre Sundvatnet -  GPS: 7413280 - 466075

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Lars Arntsen, tlf 75 75 21 29/959 79 623

Gåsvasshytta
Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Lars Arntsen, tlf 75 75 21 29/959 79 623

Ruffen - GPS: 7408020 - 458470

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Lars Arntsen, tlf 75 75 21 29/959 79623 

 
 

Nedre Navervatnet
Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:

 

Lars Arntsen, tlf 75

 

75

 

21

 

29/959

 

79

 

623
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Grane JFF
Jengelbua

Beliggenhet: Ligger ved Jengelvatnet i Børgefjell nasjonalpark

Adkomst: Gå fra Tomasvatn, 15 km, ca 5 timer å gå.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte: Kjøkken, oppholdsrom, 2 soverom, gang og vedbod. God standard

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gasskomfyr.

Diverse utstyr: Naust m/2 båter, redningsvester, isbor, kopper og kar.

Utleiepris: Medlemmer kr 75, ikke – medlemmer kr 150

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Geir Andersen, 8680 Trofors, tlf 75 18 11 94

Fiskløysvatn
Beliggenhet: Ligger ved Fiskløysvatn naturreservat.

Adkomst: 5 km å gå om sommeren, 1 time. 15 km om vinteren, 3 timer

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte: Kjøkken, oppholdsrom, 2 soverom m/5 køyer, gang og innedo.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gasskomfyr.

Diverse utstyr: Naust m/båt, redningsvester, garn og isbor. Gassbluss i naustet.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Geir Andersen, 8680 Trofors, tlf 75 18 11 94 

NB! Klar for utleie i 2007.
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Hamarøy JFF - http://home.no.net/hjff1

Sjettevatnet, Haraldbu
Beliggenhet:  Ligger ved innerenden av 6. vann og under Kråkmotinden. Ny hytte 

med god standard. Gode jakt- og fiskemuligheter.

Adkomst: Bilvei til vannet. 20 min rotur til hytta.

Kart:                              GPS: 7517986 - 541843

Beskrivelse hytte:  Kombinert stue og kjøkken. Bod og gang. Vedhus og utedo. 
Overnattingsplass for 6.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Båt. Hytta har alt som trengs med kopper og kar.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Nina Westermann, 8260 Innhavet, tlf 997 86 175.

Naust m/båt:

Slunka
Beliggenhet: Ved Slunkavannet.

Adkomst: Bilvei helt til naustet.

Kart:                              GPS: 7520774 - 547958

Beskrivelse hytte: 5 overnattingsplasser.

Type oppvarming: Ingen.

Type kokemuligheter: Gassbluss.
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Diverse utstyr: 2 båter.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Unni Westermann, 8260 Innhavet, tlf 997 86 175

Goigi
Beliggenhet: Ved Goigivannet.

Adkomst: Gå fra bilvei like før man kommer til Slunkanaustet.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte: 4 overnattingsplasser.

Type oppvarming: Gassovn.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Kopper og kar til 4 pers. Båt.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Unni Westermann, 8260 Innhavet, tlf 997 86 175.

Nedre Veikvatn
Beliggenhet: Naustet ligger på sørøstsiden av vannet. Båten ligger ved utløpet.

Adkomst: Kjør inn fra Kobbelva til Austerelva, 6 km fra vei, 1½ time å gå.

Kart:                              GPS: 7497843 - 547199

Beskrivelse hytte: Overnatting for 4 personer.

Type oppvarming: Vedovn.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Båt, kopper og kar for 4 personer.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Sverre Simonsen, tlf 950 85 493
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Jorba
Beliggenhet: Ved Jorbavatnet sør for Gjerdalen.

Adkomst:  Følg bilvei innover Gjerdalen nesten opp til Reinoksvatnet, 3 km å 
gå fra veien.

Kart:                              GPS: 7506903 - 550711

Beskrivelse hytte: 4 overnattingsplasser.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Båt.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Sverre Simonsen, tlf 950 85 493

Linna
Beliggenhet: Ved nordenden av Linnavatnet

Adkomst:  Kjør inn veien langs Gjerdalen, like før veienden følges sti til 
Linnavatnet. Ca 10 km å gå.

Kart:                              GPS: 7503711 - 554660

Beskrivelse hytte: 4 overnattingsplasser.

Type oppvarming: Ingen.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Båt m/motor.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Sverre Simonsen, tlf 950 85 493
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Herøy JFF
Gammen

Beliggenhet: Ligger fint til ved Storvatn

Adkomst: Nær vei.

Kart: Ikke oppgitt

Beskrivelse hytte: Plass for 6-8 personer.

Type oppvarming: Bålplass.

Type kokemuligheter: På bål.

Diverse utstyr: Leie av kano, redningsvester, kaffekjele og grill.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Inge Brunvik, tlf 992 48 519
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Korgen JFF
Møllevann-naustet

Beliggenhet: Ved Møllevann.

Adkomst:  Kjøre mot Bleikvassli, kjøre av til høyre ved Forsmoen. Følge 
skogsvei 1,5 km, skiltet og ryddet sti.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte: 1 rom.

Type oppvarming: Ingen.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Kar og kopper, båt, isbor, redningsvester til 2 voksne og 2 barn

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Frank Tverrå, 8647 Bleikvassli, tlf 75 17 62 74/994 07 156
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Leirfjord JFF
Leirfjordbua

Beliggenhet:  Ligger ved Storvatnet på grensen mellom Grane og Hattfjelldal 
kommune. 
Storvatnet byr på glimrende fiske. Her kan en få både ørret og røye 
av ypperlig kvalitet og størrelse. Ellers er det flere vann og bekker 
med fin fisk i området. Fine områder for skogsfugljakt i umiddelbar 
nærhet. Skal en på snaufjellet, må man kjøre et lite stykke. 
Kjempefint område for bær og sopp, ski og fotturer.

Adkomst: 300 m fra parkeringsplass.

Kart: 33W 442952 7271471

Beskrivelse hytte:  Et soverom med to stk dobbeltkøyer og to enkeltkøyer. 
Sovesofa på stuen.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss. Plate på vedovnen.

Diverse utstyr:  Godt utstyrt m/ kopper, kar og bestikk.  
(Isbor og båt er planlagt innkjøpt)

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Dag Morten Amundsen, tlf 474 09 143 

Jan Egil Nordgård, tlf 412 15 761
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Meløy JFF
Langvasshytta

Beliggenhet: Ved Langvatnet i Gildeskål kommune.

Adkomst: 25 meter fra bilvei sommerstid. Ca 15 km vinter.

Kart:                              GPS: 7419219 - 462661

Beskrivelse hytte: Stue, kjøkken og 3 soverom. 8 overnattingsplasser.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Solcelle, kjeler, servise og bestikk. Båt og isbor.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Odd B. Gåsvær, Mølnvika 1, 8151 Ørnes, tlf 481 07 059

Grønåsvatnet
Beliggenhet: Ligger ved Grønnåsvatn på Halsa, vestenden av vatnet.

Adkomst: 300 meter fra bilveg, 10 min gangtid.

Kart:                              GPS: 7403702 - 439514

Beskrivelse hytte: Stue, kjøkken, 1 soverom, 5 overnattingsplasser, innetoalett.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Solcelle, servise, kjeler, bestikk. Naust m/båt. Isbor.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Idar Andersen, Storhammeren, 8150 Neverdal, tlf 75 75 53 77
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Narvik og omegn JFF - www.nojff.no

Slottet
Beliggenhet:  Hytta ligger ved Gressvannet.

Adkomst:  Man kjører til øverst i Vassdalen og tar av siste veg til venstre. Etter 
ca 100 m svinger man til høyre mellom noen hus. Her vil man finne 
en parkeringsplass. Det første stykket følger man en skogsveg 
på venstre side av elva. Denne går etter hvert over til en sti som 
går helt frem til hytta. Ruta er ca 8 km og tar fra 1½ til 2 timer. 
Vinterstid nås Gressvannet og hytta best ved å gå fra Lapphaugen 
og inn Stormyra. Dette er lettgått terreng. Innerst på Stormyra tar 
du til høyre og går over Storsteinskardet til Gressdalen. Ruta er ca 
12 km og tar vinterstid 1½ til 2 timer.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte:  Dette er foreningens eldste hytte, bygget av tømmer i 1936. 2 doble 
senger, med plass til 4 personer, samt en sovesofa med plass til 2 
personer. Som reserveovernatting er det i tillegg en madrass og en 
campingseng.

Type oppvarming: Koks, vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Mora standard 125 mm (blå type). Kopper, kar og bestikk.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: G-sport i Narvik
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Nævra
Beliggenhet: Ligger ved Øvre Næverfjellvann, like ved Kopparfjellet.

Adkomst:  Starter ved Skitdalshøgda på tur mot riksgrensen. Etter å ha parkert 
på parkeringsplassen på venstre side, kan man sommerstid finne 
stien ved å følge vegen tilbake mot Narvik, ca 100 m. På en liten 
knaus er det en liten vegstump, og i enden av denne vil man finne 
begynnelsen på stien. Turen opp til Nævra er nok brattere og tyngre 
enn til de andre hyttene, men til gjengjeld er den kort. Det er ikke 
verre enn at vi kan anbefale tur med overnatting for hele familien.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte: Det er sengeplass for 5 på eget soverom.

Type oppvarming: Koks, vedfyring.

Type kokemuligheter: Gasskokeapparat med 3 bluss.

Diverse utstyr: Mora standard 125 mm (blå type). Kopper, kar og bestikk.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: G-sport i Narvik

Holmvassbu
Beliggenhet: Ved Store Holmvann på baksiden av Rundfjellet.

Adkomst:  Småvatnan, med det samme man kommer opp av Urdalen på tur 
opp mot riksgrensen. Stien starter etter at man har passert broen 
over elven. Deretter går den på høyre side rundt et lite tjern, 
passerer like ved en hytte, før stien tar av opp gjennom skogen. 
Den første biten kan være litt bratt, men deretter er det en flott 
tur langs siden av Rundfjell. Turen er ca 5 km og tar fra 1 til 2 timer, 
avhengig av form og hvor hardt man tar det. 
Vinterstid kan man godt bruke sommerruta, men mange 
foretrekker å starte fra Holmelv bru (Øvre Jernvann). Her følger 
man myrene på venstre side av elven, til man kommer frem til en 
smal dal. Deretter er det bare å følge elvedalen frem til Holmvann. 
Denne ruten er litt lengre (tot. ca 8 km), men slak og fin. Dessuten 
har man unnabakke hele veien ned igjen.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte:  Saltdalshytte bygget i 1985, det er sengeplass for 5, 2 ekstra 
madrasser i nødsfall. Tre av sengeplassene er på eget soverom.

Type oppvarming: Koks, vedfyring.
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Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Mora standard 125 mm (blå type). Kopper, kar og bestikk.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: G-sport i Narvik

Vassheim, Gautelis
Beliggenhet: Ligger ved Gautelisvannet på Skjomenfjellet.

Adkomst:  Anleggsveien på Skjomenfjellet er åpen om sommeren, og så lenge 
det er forsvarlige kjøreforhold om høsten. Du følger denne til 
Gautelis (17 km fra Fjellbu). Herfra kan man benytte egen båt eller 
følge NOTs turløype. Vær oppmerksom på at vannet er regulert, 
og at man bør være kjent for å unngå grunner i vannet. Til fots 
følger man sti til man passerer NOTs hytte. Videre følger man 
Nordkalottleden som passerer like ovenfor hytta. Gangtid 2-3 timer.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte: Det er sengeplass til 4 på eget soverom.

Type oppvarming: Koks, vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Mora standard 125 mm (blå type). Kopper, kar og bestikk.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: G-sport i Narvik
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Kobberfjellbua
Beliggenhet: Ved Kobberfjellvann.

Adkomst:  Samme utgangspunkt som for Nævra. Parker på første 
parkeringsplass på venstre side av E10 like etter at du har passert 
høyden på Skitdalshøgda. Følg først og samme sti som mot 
Nævra og sving senere av mot vest, følg langs fjellryggen mot 
Nilshøla og gå over til Kobberfjellvann. Vær klar over rasfare her 
vinterstid, da kan det være sikrest å runde rundt Kobberfjellet via 
Store Balak. Bua ligger på vestsiden av vannet. Du kan også gå 
til Kobberfjellvann fra Vassdalen. Det tar ca en time å gå mellom 
Nævrahytta og Kobberfjellbua. Turen fra E10 til Kobberfjellvann tar 
også ca en time.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte:  Bua er ikke beregnet for overnatting, men det er mulighet for å 
overnatte på brisk. NOJFF og Statskog har en samarbeidsavtale 
om driften av ei åpen dagsbu ved Kobberfjellvann. Kobberfjellbua 
ble bygget av foreningen i 1950, og den er murt opp av stein. 
Steinkvaliteten er dårlig, og det trekker inn i bua når det er 
mye vind. Bua snør igjen om vinteren så denne benyttes bare i 
barmarkssesongen. Det er foretatt endel vedlikeholdsarbeid de 
siste årene. På NOJFFs årsmøte i februar 2005 ble det valgt en 
egen hytteansvarlig for driften av denne bua, og Statskog, samt 
NOJFF, utførte oppgradering av bua sommeren 2006. Bua står 
åpen og bruken av denne er et gratis tilbud til den tradisjonelle 
friluftsbruken i området. Det er ikke tillatt å lagre personlig utstyr 
i bua. Bua skal forlates i god stand, og besøkende skal registrere 
besøk i besøksprotokoll. Søppel og avfall skal medbringes og ikke 
etterlates eller graves ned ved steinbua eller i området rundt.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Ikke oppgitt.

Diverse utstyr: Ikke oppgitt.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: G-sport i Narvik
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Rana FF
Blerekbu

Beliggenhet: På fjellet ved Blerekvassdraget. Gå opp fra Virvassdalen.

Adkomst: 6 km fra Kaffebekken, 1½ time å gå.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte: Kjøkken, stue.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Kopper og kar, solcellepanel.

Utleiepris: Ikke oppgitt. 

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Oddmund Hansen, Haugbergvn. 9 A, 8613 Mo i Rana, tlf 75 13 22 74
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Rana JFF - www.ranajff.no

Virvasshytta
Beliggenhet:  Ved Virvatn, innerst i Virvassdalen ved svenskegrensen. Gode jakt- 

og fiskemuligheter.

Adkomst:  Sommerstid, ta av E6 og kjør innover Virvassdalen til veis ende, 6 
km. Ca 1 time å gå. Vinterstid er veien brøytet til Elvmøthei, da blir 
turen ca 25 km.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte:  Hytta er delt med DNT. Rana JFF`s del består av stue, kjøkken,  
1 soverom, med 5 overnattingsplasser. Felles vedbod.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Kopper og kar, solcelle, isbor.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkel utlåner: Per Kyrre Hall, tlf 905 66 702
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Sagvatnan JFF - http:/mamut.com/sjff

Sjettevatnet
Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Anna Karlsen, 8260 Innhavet. Tlf 75 77 29 75

Sjuendevatnet
Beliggenhet: Øvre del av 7. vann.

Adkomst:  Ta av ved brua ved 5. vann på E6, kjøre/gå 2 km til 6. vannet, derfra 
ca 15 min gange.

Kart:                              GPS: 7516935 - 543506

Beskrivelse hytte:  Hytta er 30 m², sengeplasser til 4 personer, muligheter for flere å 
overnatte (gammel tømmerkoie).

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Ikke oppgitt.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Anna Karlsen, 8260 Innhavet, tlf 75 77 29 75
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Gjerdalshytta
Beliggenhet: Ved Gjerdalselva, ca 5 km fra Gjerdalsvatnet.

Adkomst: Det er bilvei helt frem til hytta på sommerstid.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte:  Hytta er på ca 40 m² og har sengeplass til 4 personer, men liggeplass 
til flere.

Type oppvarming: Ikke oppgitt.

Type kokemuligheter: Ikke oppgitt.

Diverse utstyr: Ikke oppgitt.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Tor Karlsen, tlf 954 49 339

Båtutleie:
   

Strindvatnet, Sandnesvatnet, Fjerdevatnet, Femtevatnet, 
Sjettevatnet, Sjuendevatnet og Store Rekvatnet.
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Saltdal JFF - www.saltdaljff.org

Solvågvassnaustet
Beliggenhet:  I Junkerdal nasjonalpark, ved foten av Solvågtinden på østsiden av 

Solvågvatnet. Fine jakt- og fiskemuligheter. Røye i Solvågvatn.

Adkomst:  Ta av fylkesveien når du kommer til Junkerdal og parker på 
andre siden av brua. Ca 1 ½ time opp Solvåglia i jevn stigning til 
Solvågvatnet. Kan også gå fra Evenesdal, da tar turen 3 til 4 timer.

Kart:                              GPS: 7415158 - 522333

Beskrivelse hytte: Naust med hyttedel, overnattingsplass for 4.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Båt og redningsvester. Kopper og kar.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Nordnes Camp og Bygdesenter A/S, tlf 75 69 38 55

Hessihomphytta
Beliggenhet:  I Saltfjellet nasjonalpark, sørenden av Hessihompvatnet. Fine jakt- 

og fiskemuligher. Røye i Hessighompvatn. Fine turmuligheter.

Adkomst:  Ta av fra E6 inn til Langånes, parkering på andre siden av brua. 
Følg veien over jernbanelinja, deretter merka tursti opp til vatnet. 
Eneste hytta ved sørenden, ligger litt opp fra vatnet. Ca 2½ timers 
gangtid. Ca 6 kilometer.

Kart:                              GPS: 7417994 - 505927

Beskrivelse hytte:  Gammel koselig tømmerhytte. Overnattingsplasser for 4. Stue, 
kjøkken og soverom.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.
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Diverse utstyr: Naust med båt. Redningsvester. Kopper og kar.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Nordnes Camp og Bygdesenter A/S, tlf 75 69 38 55

Bjøllåvassnaustet
Beliggenhet:  Nordøstenden av Nordre Bjøllåvatnet, i hjertet av Saltfjellet 

nasjonalpark. Fin røye i vatnet, fine jaktmuligheter i området. 
Garnfiske tillatt.

Adkomst:  Samme som til Hessighomphytta, men fortsett på merket tursti 
forbi Hessighompvatnet og over til Nordre Bjøllåvatn. Kan også gå 
fra øvre Tollådal langs merka tursti opp til BOT’s hytte. Gangtid ca 4 
timer. ca 10 kilometer i jevn stigning.

Kart:                              GPS: 7413922 - 503257
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Beskrivelse hytte:  Naust med en enkel hyttedel innerst. Et rom med to senger, et bord, 
stoler og en liten kjøkkenkrok.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Båt og redningsvester. Kopper og kar.

Utleiepris:

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Nordnes Camp og Bygdesenter A/S, tlf 75 69 38 55

Kjemåvasshytta
Beliggenhet:  Ligger på vestsida av Kjemåvatnet. Fine jakt- og fiskemuligheter. 

Fin røye i Kjemåvatn. Fint utgangspunkt for turer i Saltfjellet 
nasjonalpark.

Adkomst:  Ca 3 km å gå fra Lønsdal stasjon. Noe bratt stigning. Gangtid ca 30 
– 40 min. Ca 2,5 kilometer.

Kart:                              GPS: 7403999 - 518684

Beskrivelse hytte:  Fin hytte med 2 soverom og 2 hemser med plass til 12 
overnattingsgjester.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr:  Solcelle til belysning og radio, dekketøy og kjeler, 2 båter, 
redningsvester og isbor.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Nordnes Camp og Bygdesenter A/S, tlf 75 69 38 55
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Storvasshytta
Beliggenhet:  I sørenden av Storvatn. Fine jakt- og fiskemuligheter. Fint 

utgangspunkt for turer i Junkerdal nasjonalpark.

Adkomst:  Ta av E6 på Røkland. Kjør opp til Evenesdal, parker ved krysset til 
Myrland. Gå hengebroa over elva og følg stien opp til Storvatnet. 
Hytta ligger et lite stykke fra vatnet på sørvestsida. Ca 3 kilometer. 
Ca 1½ timers gange.

Kart:                              GPS: 7421524 - 517469

Beskrivelse hytte:  Stor ny hytte. Gang, kjøkken og stue, tre soverom og toalett inne i 
hytta. Parafinlamper. Overnattingsplass for 8 pers.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Båt og redningsvester. Kopper og kar.

Utleiepris:

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Nordnes Camp og Bygdesenter A/S, tlf 75 69 38 55
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Skjerstad JFF
Jordbruhytta

Beliggenhet:  Hytta ligger like vest for Jordbruåsen, nær kraftledning, og ca 700 
meter fra Gjømmervatnet hvor foreninga også har båtnaust.

Adkomst:  Ta bilveg sørover fra RV812 på Engeheia, ca 2,5 km sør for Oldereid. 
Det er ca 5,5 km til inngjerdet parkeringsplass ved Svartvassetra. Fra 
parkeringsplass ca 2 km eller 30 min å gå sørover etter traktorvei til 
hytte.

Kart: Hefte «På fisketur i Skjerstad». GPS: 7440880 - 494971

Beskrivelse hytte:  Yttergang, kombinert stue/kjøkken og et soverom med 3 køyer. En 
soveplass i stua. Uthus med vedbod og WC.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr:  Garn, to redningsvester, to flytevester, rikelig med kopper, kar og 
bestikk. De som leier må ha med sovepose (sengetøy).

Utleiepris:  Pr døgn kr 250. Pr døgn i påsken kr 300. Medlemmer av Skjerstad 
JFF betaler halv pris.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: SHELL stasjonen, 8100 Misvær, tlf 75 53 82 00

Gåsvassbu
Beliggenhet:  Hytta ligger ved nordøstenden av Store Gåsvatn, like øst for stien 

fra Vestermoen til Store Gåsvatn. Båt i fellesnaust ved vatnet.

Adkomst:  Følg setervei sørøstover fra RV812 ved Snelia innover Sørdalen 
til parkeringsplass ved Vestermoen geitseter. Det er ca 5 km å 
gå sørvestover på sti fra setra til hytta. Gangtid ca 1½ time. Om 
vinteren lettest å gå fra Beiarfjellet. Avstand ca 8 km.
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Kart: Hefte «På fisketur i Skjerstad». GPS: 7429715 - 501868

Beskrivelse hytte:  Yttergang, kombinert stue og kjøkken og et soverom med fire 
køyer. Uthus med vedbod og WC.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr:  Garn, to redningsvester, to flytevester, rikelig med kopper, kar og 
bestikk. De som leier må ha med sovepose (sengetøy).

Utleiepris:  Pr. døgn kr 250. Pr. døgn i påsken 300. Medlemmer av Skjerstad JFF 
betaler halv pris.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: SHELL stasjonen, 8100 Misvær, tlf 75538200

Naust med båt:

Breivikvatnet
Pris:  Kr 50 pr døgn, medlemmer av Skjerstad JFF betaler halv pris. 

SHELL stasjonen, 8100 Misvær, tlf 75 53 82 00

Storoksvatnet
  SHELL stasjonen, 8100 Misvær, tlf 75 53 82 00
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Sortland JFF
Elverum

Beliggenhet:  Den ligger i Skjellfjorden ved riksveien mot Bø. Foreningen har 
klubbhus, fiskedammer og leirduebane på Elverum. Gode jakt- og 
fiskemuligheter.

Adkomst: Følg riksvei fra Sortland mot Bø, ca 28 km fra Sortland.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte:  Klubbhuset har tre soverom, kjøkken, todelt stue, gang og wc. 
Overnattingsplasser for 8 personer.

Type oppvarming: Vedfyring og strøm.

Type kokemuligheter: Strøm.

Diverse utstyr: Kjøleskap, kopper og kar. Fiskestenger til utlån.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkel utlåner: Torstein Glad, tlf 930 91 317
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Hattfjelldal jakt- og fiskelag
Beliggenhet: Ved sørøstsiden av Bukksvatnet.

Adkomst:  Sommer: Godt merket sti fra Favnvassveien, ca 300 m fra 
svenskegrensen. Vinter: Snøskuterløype.

Kart: M711 blad 2026III. Krutvatnet. Øst 786, nord 882.

Beskrivelse hytte: Kjøkken/stue. 1 soverom med 4 køyer.

 Type oppvarming: Vedovn.

Type kokemuligheter: Gassbluss

Diverse utstyr:  Alt av jakt- og fiskeutstyr må medbringes av leietaker. 
Båt uten motor kan også leies. Hytta er fullt utstyrt med kasseroller, 
bestikk og servise.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkel utlåner:  Electric Salg og Service, Hattfjelldal sentrum, tlf 75 18 40 77. 

Åpningstider: 09:00 – 16:00 (13:00). Hytta kan maks leies i 7 døgn 
sammenhengende utenom påske- og jaktdøgn. (i påske- og under 
jakt har medlemmer absolutt fortrinn).  
Hytte og båt kan ikke tinges tidligere enn 4 døgn forut for 
leiedagen.
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Steigen JFF
Storvasseidet

Beliggenhet: Ligger ved utløpet av Storvatnet i Steigen kommune.

Adkomst:  ½ time fra Straumfjorbotn til Storvatnet. 1 time fra Belkjosen 
til Storvatnet. Når du kommer til Steigen, kan du stoppe i 
Straumfjorden og ta deg inn Straumfjordvatn og videre en ½ times 
fottur. Du kan kjøre til Nordfold og videre til saga, ca 5 km med båt 
og videre 1 time å gå.

Kart:                              GPS: 7526056 - 521228

Beskrivelse hytte: 3 soverom og 12 sengeplasser. 

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Ovn + 2 stk. gassbluss.

Diverse utstyr: Kokekar og dekktøy til 12 personer.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Oddvar Konradsen, 8066 Nordfold, tlf 75 77 93 86.

Stordalshytta
Beliggenhet: Ligger på østsiden av Storvatnet, der hvor Stordalen munner ut.

Adkomst: Ca 8 km med båt fra utløpet av Storvatnet.

Kart:                              GPS: 7528111 - 527429

Beskrivelse hytte: 1 oppholdsrom og 4 køyeplasser.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Kokekar og dekketøy for 6 personer.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Oddvar Konradsen, 8066 Nordfold, tlf 75 77 93 86
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Sulitjelma JFF
Dorro

Beliggenhet: Ligger ved sørenden av nedre Dorrovann.

Adkomst:  Følg tursti fra Tjorvihytta eller Ny-Sulitjema fjellstue. Ca 6 km, 1½ 
timers gange.

Kart:                              GPS: 7432391 - 546484

Beskrivelse hytte: 8 sengeplasser.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Kopper og kar.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Sulitjelma Camping og Fritidssenter, Daja, 8230 Sulitjelma,  

tlf 75 64 04 33

Fuglvatnet
Beliggenhet: Hytta ligger på nordøstsida av Fuglevatnet.

Adkomst:  Når veien er åpen, kjører man opp til demninga på Balvatnet. 
Følg turstien som går på vestsiden av Balvatnet til du kommer til 
nordsida av Fuglvatnet. Ca 4,5 km.

Kart:                              GPS: 7429426 - 537978

Beskrivelse hytte: 8 sengeplasser.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Ikke oppgitt.
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Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Sulitjelma Camping og Fritidssenter, Daja 8230 Sulitjelma,  

tlf 75 64 04 33

Nedre Sølvbakk
Beliggenhet: Ved Sølvvann.

Adkomst:  Kjør til Jakobsbakken, følg den merka turiststien sørover til den 
deler seg og følg stien som går sør-vestover til man kommer til 
hytta. Ca 9 km.

Kart:                              GPS: 7437317 - 537741

Beskrivelse hytte: 2 overnattingsplasser.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.
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Diverse utstyr: Kopper og kar, båt og redningsvester.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Sulitjelma Camping og Fritidssenter, Daja 8230 Sulitjelma,  

tlf 75 64 04 33

Willumsvatnet
Beliggenhet: Ikke oppgitt.

Adkomst:  Nordvest for Jakobsbakken. Kjør til Sagmoen og gå vestover langs 
sti til vannet.

Kart:                              GPS: 7445715 - 541153

Beskrivelse hytte: 6 overnattingsplasser.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Ikke oppgitt.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Sulitjelma Camping og Fritidssenter, Daja 8230 Sulitjelma,  

tlf 75 64 04 33

Naust m/båt:

Balvatnet
Beliggenhet: Ved demningen på Balvann.

Adkomst:  Vei opp til demningen om sommeren. Vinterstid, gå veien inn til 
demningen fra skihytta i Daja.
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Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte: 4 overnattingsplasser.

Type oppvarming: Parafinfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Kopper og kar. Båt og redningsvester.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Sulitjelma Camping og Fritidssenter, Daja 8230 Sulitjelma  

tlf 75 64 04 33
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Tysfjord JFF
Njallaheim

Beliggenhet:  Hellemobotn. Gode forhold for laksefiske og småviltjakt.

Adkomst:  Må benytte egen båt eller hurtigbåten som har anløp flere ganger i 
uka. Hurtibåt kun sommerstid.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte:  Stort kjøkken og stue, tre soverom med til sammen 12 senger og en 
stor veranda. Hytta er velutstyrt.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Kopper og kar.

Utleiepris: Ikke oppgitt.
 
Hytteansvarlig/
nøkkelutlåner:              Curt - Eddie Henriksen, tlf 75 77 46 62  

Skogstua
Beliggenhet: Straumpollen. Gode forhold for laksefiske og småviltjakt.

Adkomst: Må benytte egen båt.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte:  Lita hytte med stue og kjøkken i ett. Et soverom og hems. 
Overnatting for 5 personer.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Kopper og kar.

Utleiepris: Ikke oppgitt.
Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:               Jan - Roar Jakobsen, tlf 75 77 41 83
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Vassbygda JFF
Dagsturhytta

Beliggenhet: Lett tilgjengelig ved vei. Kaldbekkvika.

Adkomst: Lett tilgjengelig fra kommunal vei, Kaldbekkvika.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte:  Kjøkken, stue, 2 soverom m/8 overnattingsplasser, hems, gang, dusj, do.

Type oppvarming: Vedfyring og panelovner.

Type kokemuligheter: Elkomfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap.

Diverse utstyr: Naust m/båt leies separat. 6 båter, 3 m/motor. Kopper og kar.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Oddleif Govassli, 8960 Hommelstø, tlf 75 02 64 50 50
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Vefsn JFF - www.vjff.net

Krutvasshytta
Beliggenhet:  Ligger like ved RV 73 i Hattfjelldal kommune, i den vestre enden av 

Krutvatnet, 106 km fra Mosjøen, 27 km fra Hattfjelldal og 8 km fra 
Sverige .

Adkomst:  Like ved mellomriksveien, 106 km fra Mosjøen. 100 m fra vei, 1 min 
å gå.

Kart: M 711 – kart-2026-3 Krutfjell.

Beskrivelse hytte:  Kjøkken og stue. 2 soverom med i alt 12 sengplasser.  
Uthus/vedbu og utedo.

Type oppvarming: Vedovn.

Type kokemuligheter: Gass.

Diverse utstyr: Ikke oppgitt.

Utleiepris:  Kr 35 for seniormedlemmer og kr 25 for juniormedlemmer, kr 70 for 
ikke-medlemmer og 50 kr ikke-medlemmer junior.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Tommy Lian – tlf 997 30 511
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Litjvasshytta
Beliggenhet:  Ligger ved Litjvatnet i Skjørlegda i Vefsn kommune, ca 7 km fra 

kjøreveg ved Sandbakken i Eiterådalen.

Adkomst: 7 km fra Eiterådalsveien.

Kart: M 711 – kartblad 1826 – 2 Eiterådal.

Beskrivelse hytte:    Ny hytte med et rom. Kjøkkenkrok, 4 sengplasser, uthus/vedbu, 
utedo.

Type oppvarming: Vedovn.

Type kokemuligheter: Gass. 

Diverse utstyr:  Normalt utrustet med kjøkkenutstyr. Båt ved Litjvatnet og 
Storvatnet. Isbor.

Utleiepris:  Kr 35 for seniormedlemmer og kr 25 for juniormedlemmer, kr 70 for 
ikke-medlemmer og kr 50 for ikke-medlemmer junior.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Arne Schille, tlf 75 18 98 23

Jengelhytta
Beliggenhet:  Hytta ligger pent til ved elva mellom Jengelen og Lille Kjukkelen i 

Børgefjell nasjonalpark.  
Hytta er oppført i tømmer, og var opprinnelig en jakt- og fiskehytte 
for en engelsk lord. Hytta har siden fått påbygg av soverom og 
yttergang.

Adkomst:  Ca 18 km fra vei beliggende ved Tomasvatn. 4½ – 6 timer avhengig 
av vær, føre og kondisjon.

Kart: Kartblad: «Majavatn» og «Børgefjell»

Beskrivelse hytte:  Hytta har enkel standard med praktisk innredning. 10 sengeplasser 
hvorav 6 på felles soverom og 4 i oppholdsrom. Hytta har 
vannpumpe, utedo. Gode tørkemuligheter for klær.

Type oppvarming: Parafinovn.
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Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr:  Fullt utstyrt med kasseroller og kokeutstyr, bestikk, servise mv. 
Toalettpapir, parafin til lamper og gass til koking er på hytta. Mora 
Expert isbor med 130 mm skjær finnes. Ta med løse skjær, gassboks 
med gjenger til gasslamper, fyrstikker, stearinlys og eventuelt store 
batterier til radio. 
2 robåter i naust ved Jengelen følger med i hytteleien. 
Redningsvester i naust.

Utleiepris:  Kr 40 for medlemmer og kr 30 for juniormedlemmer, kr 75 for ikke-
medlemmer og kr 55 for ikke-medlemmer junior.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner:  Lars Farbu, Haukland, 8659 Mosjøen. Tlf 997 91 771 (priv) 75 17 51 91 

(jobb), E-post:mp.mosjoen@m3n.no

Lavasshytta
Beliggenhet:  Hytta ligger ved Lavatnet i Sørvassdalen i Vefsn kommune. Det er 

ikke kjøreveg til hytta.
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Adkomst: Ca 13 km fra kjøreveg ved Tverå i Tverådalen. ca 3 timer å gå

Kart: M 711 – Kart 1826 – 1 Mosjøen

Beskrivelse hytte:  Stor hytte med kjøkkenkrok og stue. 3 soverom med til sammen 10 
sengplasser.

Type oppvarming: Vedovn, solcelle for lys.

Type kokemuligheter: Gass.

Diverse utstyr:  Godt utrustet hytte med tilhørende kjøkkenutstyr. Naust med båt 
ved Lavatnet. Naust med to båter ved Hundålvatnet.

Utleiepris:  Kr 35 for medlemmer og kr 25 for juniormedlemmer, kr 70 for ikke-
medlemmer og kr 50 for ikke-medlemmer junior.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Lars Lorenzen, tlf 75189830, Arne Rasmussen, tlf 75 17 35 93

Langskarneshytta
Beliggenhet:  Hytta ligger ved vegslutt i Eiterådalen i Vefsn kommune. 34 km fra 

Mosjøen

Adkomst: 50 m fra veienden.

Kart: M 711 kart, M711-2 Eiterådal.

Beskrivelse hytte: Hytta er ulåst, enkel hytte med 1 rom, 4 sengeplasser.

Type oppvarming: Vedovn.

Type kokemuligheter: Vedovn.

Diverse utstyr: Noe begrenset med kokekar, servise og bestikk.

Utleiepris:  Kr 35 for medlemmer og kr 25 for juniormedlemmer, kr 70 for ikke-
medlemmer og kr 50 for ikke-medlemmer junior.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Åpen Hytte.
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Vestvågøy JFF
Gammen

Beliggenhet:  Nordenden av Kringlebotnvann. Et meget populært turmål både 
sommer og vinter med mange og varierte friluftsmuligheter, både 
til vanns og til fjells. Gode jakt- og fiskemuligheter.

Adkomst: Ca 3 km å gå fra Nykmark. 1 times gange.

Kart: Ikke oppgitt.

Beskrivelse hytte: 1 rom, overnatting for 5 personer. Enkel nattlosji.

Type oppvarming: Vedfyring.

Type kokemuligheter: Gassbluss.

Diverse utstyr: Kjeler.

Utleiepris: Ikke oppgitt.

Hytteansvarlig/ 
nøkkelutlåner: Åpen.
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Etterord
Aktuelle kartverk:

• Statens kartverk: ”Jakt og fiske i Nordland” – serie på 3 kart

– Jakt og fiske i Helgeland

– Jakt og fiske i Salten

– Jakt og fiske i Lofoten, Ofoten og Vesterålen

• M 711

Oppdaterte opplysninger – utlån:

Flere av foreningene vil etter hvert skifte ansvarlige for utlån. På Nordland JFF sine 
nettsider vil vi legge ut disse endringene etter hvert som de innrapporteres.

Webadresse: http//:www.njff.no 

Velg Nordland fylkeslag og deretter linken «Hyttekatalogen». 
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