
2a – Førstevarden – blå rute
Turen opp til Førstevarden er ca. 1,6 km lang, og starter ved det 
gamle steinbruddet på Høgegga. Stien slynger seg opp i den 
nordlige delen av steinbruddet, langs en tydelig opptråkket trasé 
som er delvis merket. Turen er noe bratt i starten, men deretter blir 
terrenget mer småkupert. 

2b – Andrevarden - blå rute
Fra Førstevarden kan du fortsette ca. 1,2 km østover opp mot 
Andrevarden, som ligger på en høyde ovenfor Baiskivannene. Stien 
er opptråkket og terrenget er småkupert. Herfra har du god utsikt 
over Storslett, Reisafjorden og deler av Reisadalen.   

Elveparken
 
Midt i Storslett nasjonalparklandsby finner du Elveparken 
– et friluftsområde som innbyr til naturopplevelser for alle. 

1a – Tenketanken – grønn rute
Med utgangspunkt i Haltibygget er det kort vei til utkikkspunktet 
Tenketanken. Følg stien opp mot Gammelbrua. Følg sykkel- og 
gangstien videre (ca 200 meter) til turstiens start på motsatt side av 
veien. Derfra er det ca 250 meter opp til Tenketanken hvor du finner 
en fin rasteplass med nydelig utsikt.   

1b - Alternativ rute til Tenketanken – blå rute  
Stien starter bak forretningene (Bærkokeriet, veterinær) på venstre 
side av E6 (på tur sørover)
 
1c – Elveparken – grønn rute
Sti som følger bredden av Reisaelva på begge sider. Stien krysser 
elva ved Gammelbrua og E6 bru. Det er flere rasteplasser langs 
stien. Ved gammelbrua finner du bla badstu og bålplass.   

 

 

Førstevarden 

Andrevarden/Baiskivarden 

Tenketanken 

Badstue og bålplass 

Halti nasjonalparksenter 

Lundefjellet

Ta turen opp på Lundefjellet, og nyt den flotte utsikten over  
Storslett, Reisafjorden, Reisaelva og Reisadalen. 

Velkommen til  
Storslett nasjonalparklandsby

Storslett nasjonalparklandsby er innfallsporten til Reisa 
nasjonalpark og et knutepunkt for naturopplevelser i 
Nordreisa kommune. I nærmiljøet vårt finner du både 
universelt utformede friluftsområder i lavlandet og mer 
krevende turer for de som vil opp i høyden.

På Storslett finner du det du trenger av informasjon og 
utstyr for å utforske den arktiske naturen i Nordreisa. 
Ta gjerne turen innom Halti nasjonalparksenter for flere 
turtips.

I Nordreisa ønsker vi å ta vare på mangfoldet i naturen 
og forvalte ressursene slik at de også kommer framtidige 
generasjoner til gode. Som gjest kan du ta del i dette 
arbeidet ved å ta hensyn til miljøet. Vennligst ikke kast 
søppel i naturen!

Framfor alt håper vi du vil nyte ditt opphold hos oss. 
Velkommen som gjest – nå og i framtiden!
 
www.reisanasjonalpark.no
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Flylysvarden 

Truisku 
 

Goppa visitors’ point 

Sikkájávri 

På Kvænnes er det en løype på ca. 1,3 
km som er universelt utformet. Det betyr 
at alle kan nyte dette friluftsområdet. 
Området inneholder videre et stort nett 
av andre stier, gapahuker, bålplasser, 
toalett og klatrepark. 

Grensen for naturreservatet og 
Ramsar-området omfatter deler av Kvænnes. Fugle- og planteliv veit 
ikke hvor grensene går,  vi ber derfor publikum om å behandle hele 
Kvænnes som et naturreservat; hold dere til stiene, hold hunden 
i bånd og ta med søppelet - flere sårbare arter har reirområder 
i lyngen og i sandkantene. Unngå så langt det er mulig å trå på 
vegetasjonen i strandsonen.

Kvænnes
Fra Storslett sentrum følger du E6 
ca. 1,5 km nordover. Avkjørselen til 
Kvænnes er på venstre side av veien 
og er merket med skilt. Det er en 
parkeringsplass ved startpunktet. I 
sommerhalvåret er det mulig å kjøre  
ca. 1 km lenger ned.  

4a - Kvænnes friluftsområde – grønn rute
På Kvænnes kan du benytte deg av et stort nettverk av stier og 
grillplasser, ta deg et bad på varme sommerdager eller la barna 
boltre seg i klatreparken. 

Goppa
 
Velg mellom en rusletur i skogen, 
en tur opp lia til dagsturhytta  
på Truisku eller en topptur til 
Flylysvarden. Goppa friluftsområde  
byr på naturopplevelser for alle.  

3a – Gamlehjemskogen - grønn rute
Fra parkeringen ved Kronebutikken kan du følge den grusede stien  
gjennom Gamlehjemskogen – et frodig skogsområde tilrettelagt med  
benker og bord. Om du fortsetter over lysløypa og 100 meter videre 
opp lia, finner du rasteplassen Risen og Gygra. 

Kart og informasjon
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3b – Truisku - blå rute
Fra Risen og Gygra fortsetter stien ca. 1,7 km opp til Truisku. 
Stien er godt opparbeidet og merket. Under Truiskufossen finner 
du dagsturhytta Torbjørns plass, hvor du kan skrive deg inn i 
gjesteboka og nyte utsikten utover Reisafjorden.

3c – Flylysvarden – blå rute
Videre fra Truisku kan du følge opptråkket sti til Flylysvarden, hit 
opp er det ca 2,7 km. Stien er bratt og slynger seg opp fjellsiden 
under Truiskufossen. Over fossen flater terrenget ut. Ta her til 
venstre mot Flylysvarden. Vel oppe venter belønningen i form av en 
fantastisk utsikt over Reisafjorden, Storslett og Sørkjosen

3d – Sikka – blå rute 
Turstart ved Sørkjosen skole. Sikka er et godt fiskevann. Fin gamme 
og nydelig utsikt.

Flylysvarden Badeplassen på Kvænnes
Bålplass på Kvænnes
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