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Informasjon | Information

Elvebåttur til Mollisfossen

Mollisfossen er den høyeste fossen i Nord-Norge og er den mest besøkte
naturattraksjonen i Reisa nasjonalpark. Fossen er et imponerende skue
med sitt totale vannfall på 269 meter og et fritt fall på 140 meter. Navnet
er samisk og betyr «noe som brøler». Fossen er en sideelv til Reisaelva og
har sin kilde i fjellvannet Stuora Mollešjávri, nesten 30 km lengre inn på
fjellet. De fleste som besøker fossen kommer med elvebåt, men det er også
mulig å gå til fots.

Lengde: ca. 36 km tur-retur langs Reisaelva
Varighet: ca. 3 timer (med ca. 1 time ved Mollisfossen)
Gradering: enkel
Sesong: mai – september

Mollisfossen is the tallest waterfall in northern Norway and is the most
visited nature attraction in Reisa National Park. The waterfall is an impressive sight with a total waterfall of 269 meters and a free fall of 140 meters.
The name is Sami and means “something that roars”. The waterfall is a side
river of Reisaelva river and has its source in the mountain water Stuora
Mollešjávri, almost 30 km further in on the mountains. Most people who
visit the waterfall come by river boat, but it is also possible to hike.

Startpunkt | Starting point

Utgiver: Halti nasjonalparksenter AS

Kjør 44 km etter Fv 865 opp Reisadalen til Bilto, fortsett ca. 3.5 km på grusveien til Saraelv og så 0.8 km ned til Øvre Kirkestilla. Der er det parkering,
informasjon og toalett samt startplass for båtturer og fotturer.

Flere lokale operatører tilbyr guidede elvebåtturer opp til Mollisfossen.
Du går opp i den tradisjonelle smale, lange elvebåten ved Øvre Kirkestilla
sammen med 2 – 5 andre personer. Båtføreren tar dere oppover Reisaelva
gjennom stryk og stille partier, med bratte dalsider og tett skog på kantene. Turen tar som regel 3 timer til sammen med ulike stopp underveis for
å se på spesiell natur eller bergkunst i Sieimma. Sieimma ligger ca. halvveis
på turen og det er her du krysser grensen inn i Reisa nasjonalpark. Ved
Mollis går man på land ved bålplassen og gapahuken på østbredden av
Reisaelva. Elvebåtoperatørene byr som regel på bålkaffe ved bålplassen,
og annen mat og drikke etter avtale. Derfra er det ca. 200 m langs en flat,
god sti inn til selve Mollisfossen der den stuper ned i Reisadalen.
De lokale elvebåtoperatørene tilbyr også kanoutleie på Reisaelva. Det er
en flott mulighet å padle ned igjen fra Mollisfossen etter elvebåtturen.

Drive 44 km along Fv 865 up Reisadalen to Bilto, continue approx. 3.5 km
on the gravel road to Saraelv and then 0.8 km onwards to Øvre Kirkestilla.
Here there is parking, information and toilet as well as the starting point
for boat trips and hikes.
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Elvebåttur på Reisaelva
Riverboat trip on Reisaelva
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River boat trip to Mollisfossen
Distance: approx. 36 km return trip along Reisaelva river
Duration: approx. 3 hours (with approx. 1 hour spent at Mollisfossen)
Difficulty: easy
Season: May - September
Several local operators offer guided river boat trips up to Mollisfossen. You
get into the traditional narrow, long river boat at Øvre Kirkestilla together
with 2 - 5 other people. The boat driver takes you up the river through
rapids and quiet sections, with steep valley sides and dense forest along
the riverbank. The trip usually takes 3 hours all together, with various stops
along the way to see unusual nature or rock paintings at Sieimma. Sieimma
is located approx. halfway on the trip, and this is where you cross the
border into Reisa National Park. At Mollis you go ashore by the campfire
site and the lean-to-shelter on the east bank of Reisaelva. The river boat
operators usually offer coffee on the campfire, and other food and drink
by agreement. From there it is approx. 200 m along a flat, easy path to
Mollisfossen where it plunges into Reisadalen valley.

Mollisfossen på vinteren
Mollisfossen in winter
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Kanopadling ned mot Mollisfossen
Canoeing down towards Mollisfossen
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The local riverboat operators also offer canoe rentals on Reisaelva river.
It is a great opportunity to paddle back down from Mollisfossen after the
river boat trip.
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Vandring til Mollisfossen

Hiking to Mollisfossen

En fottur til Mollisfossen gir deg en flott opplevelse av
Reisadalen, dens landskap og plante- og dyreliv.

A hike to Mollisfossen is a great experience of Reisadalen
valley, its landscape and plant and animal life.

Lengde : ca. 18 km
Varighet : ca. 4 - 5 timer
Gradering: krevende
Sesong: mai – september

Distance : approx. 18 km
Duration : approx. 4 - 5 hours
Difficulty: demanding
Season: May – September

Fra Øvre Kirkestilla går turen opp etter stien via Ovi Raishiin og langs
grusveien ca. 4 km til Furuholmen og 5 km videre derfra til Sieimma. Ved
Sieimma er det infoplakater, bålplasser, toalett, kulturminner og overnattingshytter. Fra Sieimma er det ca. 9 km igjen til Mollis. Vær oppmerksom på at Mollisfossen ligger på østsiden av Reisaelva, på motsatt side
av turstien som går på vestsiden. Det er ikke bru eller båt der for å krysse
elva. Mollisfossen er fortsatt et flott syn også fra denne siden av elva og
fotomulighetene er gode.

From Øvre Kirkestilla the hike goes up the path via Ovi Raishiin and along
the gravel road for approx. 4 km to Furuholmen and 5 km further from
there to Sieimma. At Sieimma there are information posters, campfires,
toilets, cultural history, and overnight cabins. From Sieimma it is approx.
9 km further to Mollis. Please note that Mollisfossen waterfall is located
on the east side of Reisaelva river, the opposite side of the hiking trail that
runs on the west side. There is no bridge or boat there to cross the river.
Mollisfossen waterfall is still a great sight also from this side of the river
and the photo opportunities are good.
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Mollisfossen fra vestsiden av Reisaelva
Mollisfossen from the western side of Reisaelva
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Turtips
Turstien til Mollisfossen er en del av Nordkalottruta, og kan kombineres
med andre turalternativer og aktiviteter i Reisa nasjonalpark. Det kan være
fotturer videre, kanoturer, fisketurer eller andre aktiviteter. Spør de ansatte
på Halti nasjonalparksenter, Ovi Raishiin eller turoperatørene om tips og
råd. Vi har egen brosjyre med informasjon for deg som vil gå en lengre tur
i Reisa nasjonalpark.
Ta med deg lue, hansker og varme klær også midt på sommeren – det kan
være kjølig på elva selv en solskinnsdag. Husk myggmiddel, fotoapparat,
gode sko og ha med deg nok mat for en dag på tur. Du får plass til en liten
ryggsekk i båten. Ta gjerne med en vanntett pose til utstyr som ikke burde
bli vått. Det er ikke mobildekning i Reisa nasjonalpark.
Bruk god tid på turen og nyt utsikten underveis. Pass godt på deg selv og
ditt turfølge, vis respekt for andre brukere og naturen vår.

Visitor advice
The hiking trail to Mollisfossen is part of the Nordkalott Trail and can be
combined with other hiking trails and activities in Reisa National Park. It
could be hiking onwards, canoeing, fishing trips or other activities. Ask the
staff at Halti National Park Center, Ovi Raishiin or the tour operators for
suggestions and advice. We have our own brochure with information for
longer hikes in Reisa National Park.
Bring a hat, gloves and warm clothes also in the middle of summer - it can
be cool on the river even on a sunny day. Remember mosquito repellent,
camera, good shoes and bring enough food for a day trip. You can fit a
small backpack in the boat. Bring a dry bag for equipment that shouldn’t
get wet. There is no mobile phone coverage in Reisa National Park.
Take your time during the trip and enjoy the view along the way. Take good
care of yourself and your travel companions, show respect for other users
and our nature.
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Velkommen

Welcome

VISE VED MOLLIS

FOLK SONG BY MOLLIS

På den grønne blomsterbakken
under Mollisfossens støvregn
så jeg farvene i regnbuen bli til.
Og jeg så deg komme mot meg
under junibjørkens løvhegn,
rammet inn i våre lengslers hjul
av ild.

On the green flower hill
under Mollisfossen’s dust rain
I saw the colours of the
rainbow develop.
And I saw you coming towards me
under the June birch leaves,
framed in our longings wheel by fire.

Skrevet av Idar Kristiansen

Written by Idar Kristiansen

Statens naturoppsyn | Norwegian Nature Inspectorate: Send SMS: + 47 950 01 881

