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Sarafossen er et mektig skue og en av de høyeste fossene i Nordreisa. Flere 
steder underveis er det flott utsikt over Reisadalen. Stien er godt merket og 
lett tilgjengelig, men vær oppmerksom på at det er en del stigning.

Sarafossen is a spectacular sight, and one of the tallest waterfalls in  
Nordreisa. Several places along the way there are great views over  
Reisadalen valley. The trail is well marked, easily accessible, but be aware 
that there is some incline.

Startpunktet til stien finner du ved en skiltet parkering ved Saraelv ca. 2 
km fra besøkspunktet Ovi Raishiin og 46 km fra Storslett på veien opp 
Reisadalen.

The starting point for the trail can be found at a signposted car park by 
Saraelv, approx. 2 km from the Visitor Point Ovi Raishiin and 46 km from 
Storslett on the way up Reisadalen valley.

Turinformasjon | Hike information

Startpunkt | Starting point

Lengde      : ca. 1 km
Varighet      : ca. 1 time
Gradering: Enkel – middels
Sesong: Juni – September

Distance      : Approx. 1 km
Duration      : Approx. 1 hour
Difficulty: Easy – moderate
Season: June – September

Startpunkt
Starting point
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Sarafossen utkikkspunkt
Sarafossen viewpoint
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Bålplass ved fossen
Campfire by the waterfalll
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På oversiden av fossen
On top of the waterfall
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På oversiden av fossen
On top of the waterfall
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Fra starten går det nokså bratt oppover i furuskogen, men på god sti. Det 
er noen korte passasjer med steinur der det kan være glatt ved regnvær. 
Etter ca. 900 m kommer man til utsiktspunktet inn mot fossen (ca. 300 
moh.). Vær oppmerksom på at det ikke er noen tilrettelagte sikkerhets-
tiltak ved juvet. Turen går i beiteområder for reinsdyr, vis hensyn. Det er 
ordinær båndtvang fra 1. april til 20. august.

Fortsetter du videre oppover langs stien 300 meter, tar du av til venstre 
(mot sør), og etter nye 300 meter kommer du på oversiden av fossen hvor 
det er en fin bålplass.

Denne turen er en del av Nord-
kalottruta og du kan gå videre fra 
Sarafossen inn i Ráisduoattarháldi 
landskapsvernområde til Somájávri 
og over grensen til Finland.

Bruk god tid på turen og nyt utsikten 
underveis. Ta med deg nok mat og 
drikke, og ekstra tøy. Pass godt på 
deg selv og ditt turfølge. Ta også 
godt vare på naturen vår. 

Dersom uhellet er ute og du må ringe 
etter hjelp så er nødnummeret 112. 
Det er mobildekning i området.

This path is part of the Nordkalott 
Trail and you can continue from  
Sarafossen into Ráisduottarháldi 
landscape conservation area, to 
Somájávri and across the border to 
Finland.

Take your time and enjoy the view 
along the way. Bring enough food 
and drink, and extra clothes. Take 
care of yourself and your hiking 
buddies. Also take good care of our 
nature.

If there is an accident and you have 
to call for help, the emergency num-
ber is 112. There is mobile coverage 
in the area.

From the start, the trail is quite steep upwards through the pine forest, but 
the path is good. There are some short passages with rocks, which can be 
slippery when wet. After approx. 900 m you reach the viewpoint towards 
the waterfall (approx. 300 masl). Please note that there are no safety con-
structions at the gorge. The hike goes through grazing areas for reindeer, 
so be considerate. Dogs must be kept on a leash between 1st of April and 
20th of August.

If you continue further up along the path 300 meters, turn left (to the 
south), and after another 300 meters you get to the top of the waterfall 
where there is a campfire spot.

Turbeskrivelse
Turtips

Hiking advice

Hike description

Utsikt mot Reisadalen
View towards Reisadalen valley
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Sarafossen tursti
Sarafossen trail 
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Reisa
nasjonalpark

Reisa nasjonalpark

Velkommen

Reisadalen byr på mange muligheter 
for varierte turer. Spør oss på Halti 
eller Ovi Raishiin om flere turforslag. 
 
For mer informasjon ta turen innom:
www.reisanasjonalpark.no
www.ut.no
www.utinord.no

Reisadalen valley offer many hiking 
opportunities. Ask us at Halti or Ovi 
Raishiin for more hiking suggestions.
 
For more information, visit:
www.reisanasjonalpark.no/en/
www.ut.no
www.utinord.no
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