
Jøkelfjordhalvøya    Koppartindtraversen

Jøkelfjordhalvøya på langs - en flott tur over flere fjelltopper 
med vid utsikt over hele nord-Troms, Kvænangstindan i sørvest 
og Øksfjordjøkelen i nordøst .

Koppartindtraversen F **
Start ytterst i Jøkelfjorden så langt det er bilvei. Gå opp på Jøkelfjordklub-
ben. Videre mot Vassnestind 897 moh ser du pinakkelen Simalango nede i 
sørsida (foto ovenfor), og møter flere pinakler (foto neste side). Videre går en 
lang rygg mot topp 830 moh. Mellom denne og Koppartind er et parti hvor 
hele fjellsida holder på å skli ut mot sør. Fine buldreproblemer på steiner og 
pinakler. Koppartind har sitt høyeste punkt 930 moh mot Jøkelfjorden (foto til 
høyre). Litt lenger øst er en annen av Koppartindtoppene som byr på klyving 
ned i et lite skar og opp igjen på andre siden. Videre er det en smal rygg over 
til Olderbakkfjellet 900 moh (foto neste side nederst til høyre), før det roer seg 
mot Laslettind 819 moh og ryggen ned til Jøkelfjordeidet og veien.

Simalango 4 *
Samisk offerstein som sees godt fra E6 mellom Burfjord og Alteidet. Nås lettest 
med båt ut til liten bukt vest for Kubukta og rett opp lia. Start der hvor steiner 
går helt ned i fjæra og følg rygg med mindre steiner opp til skog. Rett opp skog 
vest for ryggformasjon, rett opp ur og gressbakker til venstre for pinakkelen. 
Kan også gå over fra ytterst i Jøkelfjorden. 
Simalango står 420 moh. Den er 50 m høy på utsiden og 25 m høy på innsiden, 
begge er bratte. Østsiden har hyller og noen opptak (foto ovenfor). Vestsiden 
og utsiden er brattere med noen riss. Løst siste 10 m til topps.
Østsiden 08.10.2015 Jørgen Kalvå Flå, Bjørnuf Håkenrud
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Koppartindtraversen  Jøkelfjordhalvøya

Nordvestryggen på Koppartind strekker seg fra Gulpenjarga/
Slettnes ved Jøkelfjorden opp til Koppartindplatået.
 

Nordvestryggen PD, 3 *
Gå opp ryggen til du står på omtrent 650 moh. Derfra er det enkel klatring 
grad 3 opp på tre pinakler og 1-2 korte rapeller opp til Koppartind vesttopp 
801 moh. Det er en del løst fjell. Retur ned ryggen ved å omgå pinaklene i 
rennene på vestsida eller fortsett videre østover mot Olderbakkfjellet eller 
vestover mot Vassnestind. Foto ovenfor. FA? 13.03.1999 Bjørnulf Håkenrud, 
Josef Westerlund

Kopparterningen M4, A1 *
Pinakkel på toppen av Koppartindgryta. Nesten et bulder, men en standplass 
hindrer fall langt nedover fjellsida. Foto ovenfor. FA 17.04.2017 Bjørnulf 
Håkenrud, Jørgen Kalvå Flå
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