
1 minSkillefjord    Havørna

Kjør E6 nordover fra Alta, ta av til Korsfjorden/Nyvoll og kjør 
videre til Skillefjorden. Dårlig med parkeringsmuligheter langs 
nordsida av Skillefjorden.

1 Eagles nest WI3 4 tl **
Artig oppsøkende klatring. FA 03.03.2017 Gorm Gunleiksrud, Ian McGill (foto 
til høyre)

2 Havørna WI3 150 m **
Starter i veikanten. FA 02.2010 Anders Rake, Magnus Helle

3 Stormåsen WI4 70 m **
100 m anmarsj fra veien på is og snø. 1. taulengde 30 m opp til stor hylle. 
2. taulengde rett opp bratt i midten (foto til høyre), og mot høyre øverst til 
stand i bjørk. 60 m rapell. 2. taulengde kan gås lettere mot venstre i starten, 
eller på søyler til høyre. FA 25.02.2015 Fred Ingar Somby, Bjørnulf Håkenrud
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10 min Ørneisen  Skillefjord

4 Burugla WI3 100 m **
Fire opptak på rundt 15 m, med snøhyller mellom. Stopper midt oppe i renna. 
FA 18.03.2012 Bjarte Skille, Anders Rake

5 Storura prosjekt WI? *
FA ikke gått

6 Ørneisen WI3 200 m *
Vekslende bratt og lettere is. Foto til høyre fra innsteg, og under på en variant 
til høyre i toppen av 3. taulengde. FA 12.02.2010 Bjørnulf Håkenrud, Anders 
Rake
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5 minSkillefjord    Stein Saks Papir

Innenfor den store ura kan man klatre fra veikanten. Parkering 
på sjøsida av veien 250 m utenfor Papir.

7 Prosjekt WI3-5 *
Innsteg 180 moh. Gå rett opp lia litt vest for Papir. 30 m vertikalt på midten. 
Foto nedefor. FA ikke gått

8 Papir WI3 15 m *
FA 03.03.2015 Bjørnulf Håkenrud

9 Saks WI3 30 m **
Bratt og i øvre del av graden. FA 03.03.2015 Fred Ingar Somby

10 Stein WI3 55 m *
Tynn is i øvre del.  FA 03.03.2015 Esben Prytz (foto nedenfor).
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1 h Miller’s Moondance  Skillefjord

Right ahead of the easternmost point of Skillefjord.                         

11 Miller’s Moondance WI5, M7R 320 m *
1. WI2, M2, 75 m. Climb up beneath an ice flow, move right across ledge for 
about 5 m with a few moves of easy mixed. Climb low angled ice and belay 
beneath a steep pillar that dead ends.
2. WI4, M5, 60 m. Traverse left on lower angled terrain, then up steeper ice 
and traverse back right on turf and up through a final bulge to a belay ledge in 
an alcove with big blocks (photo below, Jason Nelson).
3. WI5, 60 m. Traverse left on thin very exposed ice above a roof to gain easier 
ground. Continue leftwards across easier terrain and belay near a steep pillar 
(photo below right, Jason Nelson).

4. WI5, M4, 40 m. Climb the steep pillar then begin a long traverse left cross-
ing several columns of ice and some mixed climbing. Belay at final ice pillar.
5. WI3, M7R, 25 m. Climb up the left side of the pillar then move through an 
overhang into a prominent crack on the left side of a corner. Follow turf up 
through easier ground and a final steep bit before reaching the ledge system.
6. 5th Class, 60 m. Traverse left across the exposed ledge. Belay at large trees.
Descent: From the end of the last traverse pitch, do a 62 m rappel from big 
trees to a large ledge, the final 25 m of which is free hanging. A second rappel 
from trees leads to the ground 50 m.
Gear: Ice screws, lost arrows, knive blades, cams 0-4 (extra fingers to hands 
suggested), small set of stoppers.
FA 22.02.2016 Jason Nelson (photos below), Steven Berwanger (photo above)
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30 min Vargfossen  Skillefjord

Oppover Skillefjorddalen er det bratte bergvegger på begge 
sider.

10 Vargfossen WI4 100 m **
Flott foss som reiser seg inne i et lite juv på sørsiden av dalen. Ruta går i høyre 
del av isen. FA 03.03.2012 Anders Rake, Bjarte Skille (foto over og til høyre).

Innerst i Skillefjorden er det en slak nordvendt is.

11 Toer`n WI2 80 m *
Foto nedenfor. FA 05.03.2015 Fred Ingar Somby, Esben Prytz
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