KATTFJORDEIDET

TUR 57:

Tur gått, dato:

Breitinden

Ruta opp til Breitinden.

Lengde: 4,5 km opp
Vanskelighetsgrad:

Tid: 2 timer opp

1 km

Kartblad: 180 Kvaløya eller
Norge-serien 10152 Tromsø
Koordinater parkering:
34 W 0392891 7729316
Koordinater Breitinden:
34 W 0394111 7733260

Adkomst: Fra Sandnessundbrua kjører du 22,5 km vestover på vei
862 i retning Sommarøy til du kommer til veikrysset i Nordfjordbotn. Ta av fra vei 862 og kjør 10 km i retning Vasstrand. I veiens
ende er det en snuplass hvor det ikke er lov å parkere. Anbefaler
at du parkerer på parkeringsplassen på venstre side av veien like
før du kommer inn til bebyggelsen i Vasstrand.
Gå langs veien til du kommer til snuplassen. Her går det en sti opp
til venstre (vest) for Yttergårdselva. Følg denne til du kommer opp
på myra. Myra kan være fuktig, men med gode sko blir du ikke
våt. Du ser nå Breitinden som den høyeste toppen til høyre midt i
marsjretningen. For å unngå myr og kratt anbefaler jeg at du holder
deg i venstre (vest) side av myra og traverser skogen opp mot høyde

Breitinden (843) er den høyeste
av toppene nord for Vasstrand
og fra Vasstrand har toppen en
bred pyramideprofil. Fra toppen
har du spektakulær utsikt over
området og du ser alle alpine
toppene på begge sider av
Ersfjorden. Det er kun sti de
første 500 meterne, men det er
lett å finne gunstig led videre.
Turen gir deg 850 høydemeter.
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250 vest for Lillevannet. Fortsett gjennom et lite krattparti opp mot
Rundhaugen. Gå til høyre (øst) for selve toppen av Rundhaugen og
gå øst for det lille vannet som kommer. Traverser så opp til eidet
mellom Breitinden og Ryptinden. Det er noe stein og ur i dette
området, men du finner lett ei rute på lyng og berg for å gjøre vandringen lettest mulig. Når du kommer opp på eidet går du rett opp
mot Breitinden. Det ser veldig urete ut, men det er flere langsgående
felter med vegetasjon, og det er kun i det øverste partiet du må gå
i ur. Nyt utsikten fra toppen.

Det er også mulig å bestige
Breitinden fra øst, men den ruten er
mer myrete og oppstigningen byr på
mer stein og ur.

Gå samme vei tilbake, men det er også mulig å gå ned på østsiden
av toppen. Går du tidlig på sommeren, kan du dra nytte av ei lang
snørenne som kan akes ned

Fra toppen av Breitinden. Sessøya til venstre. Skamtinden midt på bildet. Ersfjorden
til høyre. Fiskenestinden i forgrunnen til venstre.
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