
Bollmannsveien/Russeveien

Bollmannsstien er en spennende sti som slynger seg opp-
etter Falsnesfjellet. Stien er et krigsminne, bygd av krigs-
fanger under andre verdenskrig som en del av Lyngenlinja.
Langs stien er det satt ut seks skilt med opplysninger om
krigsårene i Storfjord. På toppen er det en rekonstruert
bunker som kan benyttes til kafferast og overnatting. 
Utsikten utover Lyngenfjorden er formidabel, og gjør at
dette er en flott tur selv om du ikke når helt til toppen.
Turen anbefales særlig når det er midnattssol.

Bollmannsveien/Russeveien - 3,7 km
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Ved merket avkjøring langs E6/E8 
mellom Hatteng og Skibotn

Turen går på sti

Lett

Symbolene angir hvor krevende
turen er. Sorte symboler på hvit
bunn (generell) er ikke gradert. Middels Krevende Ekspert
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Bollmannsstien strekker seg langs den gamle anleggsveien
oppover lia, til 550 moh. Våte partier er klopplagt, og to
platåer med jevne mellomrom før toppen gir muligheter for
en rast underveis. Det er anlagt rasteplass og utedo på
platået ca. 1 km fra toppen. Det er lurt å fylle vannflaska i
fossen i nedre del av løypa. Vi anbefaler turen, som gir deg
en vakker utsikt og en fin turopplevelse, samtidig som du
vil få innblikk i deler av kommunens krigshistorie. Det er
mulig å fortsette videre til Fallsnestinden (1.059 m.o.h).
Turen har gradering svart, og har partier som er bratte. 
Vær obs på løsmasser underveis.  
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Andre turer i området Kontaktinfo

Skibotn - Hengen:  1,4 km

Skibotn - Sledo 3,2 km

Skibotn - Kielva 2,4 km

Skibotn - Svarteberget 1,2km

Storfjord kommune
Telefon: 77 21 28 00
E-post: post@storfjord.kommune.no
Internet: www.storfjord.kommune.no
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