
Nuvsvåg    Breitind

Breitind ved Nuvsvåg i Loppa har utallige renner der den ligger 
øst for Sandbakken, en fin teltplass sør for Nuvsvåg der hvor 
Fjorddalen munner. Breitind består av flere topper og utallige 
pinakler, der klatreutstyr i alle fall er en fordel på de fleste.

1 Breitind hovedtopp PD, 4 *
Letteste rute er opp hovedrenna midt i foto ovenfor (røde prikker). Hold rett 
opp når en dypere renne går skrått venstre. Ta opp til venstre mot en flott 
pinakkel på ryggen når renna deler seg markert i to. Klyving/klatring opp til 
hovedtoppen 1010 moh.
FA? ca 1960 Alf Henriksen mfl?, han bygde vardene.

2 Pinakkel 5 *
Flott pinakkel i Førsteskaret rett sør for Breitind. FA ikke gått?

Breitindtraversen PD, 5 *
Fra nord til sør over Breitind 1010 moh. Opp renne fra nord, følg toppryggen 
bort til hovedtoppen (2 rapeller, 3 taulengder klatring og mye klyving). Klyving 
ned fra hovedtoppen til Førsteskaret med en flott pinakkel. Første fortopp kan 
klyves fra sør. Videre klyving/enkel klatring over 3 topper til før Breitindplatået 
i sør. Mellom S3 og S4 er det ei smal renne som kan klyves ned til Andreskaret. 
Herfra forbi 2008-pinakkelen til platået i sør og ned dalen øverst til høyre på 
foto over. FA?
02.06.2007 Bjørnulf Håkenrud, Christer Harnesk (fra nord over Breitind og ned 
hovedrenna, foto til høyre). Hovedrenna fikk sannsynlig førstenedkjøring på ski 
samme dag av Bjørn Michaelsen.
08.08.2014 Bjørnulf Håkenrud, Jørgen K Flå (Breitind 1010 - Breitindplatået)
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Breitind  Nuvsvåg

Breitindtoppene ligger rundt en dyp nordvendt botn med 
bratte fjellsider. Platået sør for hovedtoppen er lett tilgjengelig 
fra Fjorddalen, og her har man en mektig utsikt til pinakler og 
rygger med havet som bakgrunn.

3 2008-pinakkelen 3 *
Tilgjengelig fra Breitindplatået sør for hovedtoppen. Foto til høyre.
FA? 11.09.2008 Bjørnulf Håkenrud, Øytun-elever

4 Breitind østtopp 3 *
Ca 1005 moh. Tilgjengelig fra topplatået sør for hovedtoppen. Kvass rygg med 
Blokkpinakkelen og Spiret fra platået bort til østtoppen (foto ovenfor). Kan 
omgås sør for ryggen og opp renne. Fra østtoppen og mot nord er det en kvass 
pinakkelrygg. FA?
08.08.2014 Bjørnulf Håkenrud, Jørgen K Flå. Blokkpinakkelen og Spiret.

Fortopp 919 moh 3 *
Det er en dobbeltopp på ryggen øst for Breitind østtopp (mot Skatviktinden). Ei 
renne går fra Jomfrudalen og opp mellom toppene. 
FA? 03.05.2013 Stian Langeland, Lisen Strøm, på ski, klyving siste del av renna 
og opp på vesttoppen. 

Sukkertopp-traversen F *
Gåing og enklere klyving fra Breitindplatået til Magnusskardet.

Hele ryggen fra Smaltind i nord over Breitind, Sukkertoppen og Birosvarre-
toppene til Tverrfjorddalsskaret i sør er 8 km lang. 
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