
Vasstinden

Etter en relativt kort kjøretur fra Tromsø sentrum ligger
Vasstinden nydelig til i Kattfjorden. Vasstinden er en bratt
og effektiv topptur hvor du får valuta for hver eneste
høydemeter du legger bak deg. Her får du nydelig utsikt rett
etter at tregrensa er passert. På toppen har du lagt 900
høydemetre bak deg, og kan nyte en glimrende utsikt mot
Kattfjordeidet og til nabotoppene Nordfjordtinden og
Blåskredtinden, samt over storhavet mot Sommarøya,
Hillesøya, Håja og Tussøya. Ved godt vær kan du også se
deler av Senja.

Vasstinden - 6 km t/r 
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Ved Lauklineset, på nedsiden av vegen
ved Lauklines kystferie.

Stedvis bratte partier og steinete
terreng.

Lett

Symbolene angir hvor krevende
turen er. Sorte symboler på hvit
bunn (generell) er ikke gradert. Middels Krevende Ekspert
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Turbeskrivelse  

Vasstinden

Andre turer i området Kontaktinfo

Lauklines - Bærmarhaugen 1 km t/r 

Kattfjorden - Tverrfjellet 8,5 km t/r 

Bogen - Rødfjellet 9 km t/r 

Lauklines kystferie 
Telefon: (+47) 77 65 60 80
E-post: post@lauklines.no

Tegnforklaring

Parkering

Utsikt

Etter kun noen få, men bratte, høydemetre får du en flott ut-
sikt over fjorden fra Bærmarhaugen (150 moh). Det er jevn,
og forholdsvis bratt stigning opp gjennom småskogen langs
fjellryggen til det flater ut ca. 440 moh. Her deler stien seg,
og den vanligste vegen opp til Vasstinden tar til høyre. Stien
som leder til venstre er en alternativ rute som tar deg via
Kvitorvatnet til Vasstinden, men denne er ikke merket.
Trenger du imidlertid å fylle vannflaska, følg stien hundre
meter til venstre. Når du fortsetter langs den merkede ruten,
vil du etter hvert komme til mer steinete og brattere terreng.
Følg sørryggen helt til topps.

Merka løype
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