Kvalsund
I Kvalsund kommune finner du det beste utgangspunkt for opplevelser ved sjø og kyst, vann,
elver, daler og fjell. Kommunen grenser til Porsanger i øst, Måsøy i nord, Alta i sør, og til
Hammerfest i vest. Kvalsund har lenge hatt et stabilt folketall på ca. 1100 innbyggere. På 15og 1600-tallet var det hovedsakelig sjøsamer som bodde i Kvalsund. Etter Kalmarkrigen i
1613 ble sjøsamene definert som norske. Samene ble mer og mer integrert i det norske
samfunnet. I 1869 fikk Kvalsund status som egen kommune.
Det meste av kommunen er friareal, og det finnes mange gode fiskevann og elver. En av
Norges beste lakseelver, Repparfjordelva, ligger her, i tillegg til en rekke andre lakseførende
elver. Flere av disse er tilgjengelige for funksjonshemmede og mindre erfarne fiskere, også
barn og ungdom. Terrenget er stort sett bratt fra havet og opp. I nord og vest er terrenget
kupert, mens det flater mer ut mot Sennalandet i sør. Sennalandet ligger ca. 200–300 m over
havet, og er et typisk viddeområde.
Fiske er en sentral næring i kommunen, men også bygg og anlegg, samt servicenæringen, er
voksende. Kommunesenteret ligger i tettstedet Kvalsund.
Skaidi «stedet der elvene møtes», er dit du kommer enten du reiser fra Nordkapp, Porsanger,
Alta eller Hammerfest. Kommunen har et rikt kulturliv med mange foreninger og lag,
musikere og kunstnere. Kommunens historie preges ved at det er et flerkulturelt samfunn.
Primærnæringer som landbruk, fiske og reindrift har vært de viktigste gjennom tidene. Nå er
det atter liv ved den tidligere kobbergruva Folldal Verk i Repparfjord. Bare at nå tas det ut
steinmasse til ”seng for rørgata” fra Snøhvitfeltet inn til Hammerfest. Turisme har også stor
betydning for kommunen, og flere nyetableringer har kommet de siste årene. Et alpinanlegg
etter internasjonal standard er under planlegging i Repparfjord-området.
Med en av Norges lengste hengebruer, har Kvalsund forbindelse med Kvaløya og
Hammerfest. I sundet rett nord for hengebrua finner du verdens første tidevannskraftverk, og i
den sterke strømmen gjennom sundet er det tilrettelagt for sjøfiske for handikappede.
Til Kvalsund er det bussforbindelser fra de fleste steder i øst- og vestfinnmark, i tillegg til
Troms. Kvalsund er omringet av flyplasser. Du kommer enkelt til Kvalsund fra flyplassen i
Alta, Hammerfest, Lakselv eller Nordkapp. Kommer du med hurtigruta, er veien kort om du
går i land i Hammerfest eller Havøysund. Fra Hammerfest til Kvalsund sentrum er det 32 km.
Det går også lokalbåt mellom Kvalsund, Revnses og Hammerfest.
Tradisjon og historie
Kokelv sjøsamiske museum
Kokelv sjøsamiske museum har utstillinger av sjøsamiske båter og husholdningsgjenstander.
Her kan du lære mer om den sjøsamiske kulturen gjennom museets samlinger, som også
inneholder unike bilder fra Roland Bonapartes samling fra 1884. Roland Bonaparte var
nevøen til den mer kjente Napoleon Bonaparte. Museet har åpent i perioden 1.juni–31.aug,
10–17, og du finner det på veien mot Havøysund. Fra Kvalsund til Kokelv er det ca. 70 km.
For besøk utenom åpningstider ta kontakt på tlf. 784 16637 eller 784 16661.

Stallo
I Stallogargo finnes et gammelt offersted som ble brukt fram til 1800-tallet av samene. Stallo
er et av «Fotefar mot Nord» sine prosjekt, og du finner det når du har kjørt over Kvalsundbrua
fra fastlandet. Deretter tar du til venstre for tunnellen, der veien gikk før den ble lagt gjennom
fjellet.
Minnesbauta i Porsa
Minnesbauta i Porsa og helleristninger i Kvalsund sentrum
Denne minnebautaen er til ære for motstandsfolk fra andre verdenskrig. Bautaen ligger under
brua, så den er godt synlig dersom du står på Kvalsund bru. I Kvalsund sentrum finnes det to
steiner med 2500 år gamle helleristninger. Disse ligger ved Posten og informasjonstavlen i
sentrum.
Krigsminnesmerker
I Revsnes ligger det bunkerser fra andre verdenskrig, som tyskerne bygde og brukte under
krigen. Bunkersene kan besøkes, men vis varsomhet siden anlegget begynner å bli gammelt
og slitt. Her ferdes du på eget ansvar. For å komme hit må du i båt fra Kvalsund til Revsnes,
en tur på ca. 30 min.
Kirker
Kvalsund kirke
Kvalsund kirke er en langkirke i tre fra 1936, og var den eneste bygningen i kommunen som
stod igjen etter andre verdenskrig. Altertavlen viser nattverd og den korsfestede Jesus. Kirken
ligger midt i Kvalsund sentrum.
Kokelv kirke
Dette kirken ble bygget i 1960 av tyske fredsvenner, under noe som ble kalt «Aksjon
Soningstegn». Det ble innviet første søndag i advent samme år, og to av de tyske byggerene
ble faktisk viet på innvielsesdagen, både kirkelig og borgerlig. Kokelv Kirke finner du i
Kokelv, ca. 70 km fra Kvalsund.
Samisk kirke
Ved Aisaroaivi ligger en samisk kirke. Den ble opprinnelig bygget i Kautokeino, men ble
flyttet til Aisaroaivi og vigslet i 1962. Kirken ligger på Sennalandet, mellom Alta og
Kvalsund.
Smak av Norge
Skaidi
I Kvalsund får du servert fisk i alle varianter, og på Skaidi kan du prøve ut blant annet:
Skaidi Kro og Motell som i tillegg til fisk har á la carte og god, tradisjonsrik norsk mat, samt
alle rettigheter. For å komme hit kjører du fra Kvalsund til Skaidi, ca. 28 km. Tlf. 784 16123.
www.skaidi.no
Repparfjord Hotell Skaidi, som serverer fisk tilberedt på ulike måter. Stedet har også god,
tradisjonsrik, norsk mat, samt alle rettigheter. Tlf. 784 15500.

Molokant’n Pub og Kro, tilbereder din fiskefangst på forespørsel. Trivelig miljø.
Storskjerm, biljard og dart. Øl, vin og brennevin.
Kontakt Lasse Hansen, tlf.: 970 32177.
Ut på tur
Saltvannet
Det finnes ingen oppmerkede turløyper i Kvalsund, men naturen ønsker deg velkommen med
sine høye fjell og mange fiskevann. Her har du mye vill og uberørt natur med muligheter for
jakt, fiske, bærplukking og andre friluftsaktiviteter.
Turen opp til Saltvannet er ca. på ca. ti km. Du starter i Kvalsund og bør følge kartet oppover,
da det ikke er merket løype. Terrenget er relativt bratt, men ikke uoverkommelig. Saltvannet
er et stort vann hvor du kan prøve fiskelykken. Eller kanskje vil du ta deg en dukkert etter
fotturen? Temperaturen er neppe så veldig høy, men definitivt oppfriskende!
Nasjonalpark
Stabbursdalen nasjonalpark ligger på vestsiden av Porsangerfjorden. Furuskogen i nedre deler
av dalen har opptil 500 år gamle trær. Vestover i nasjonalparken snevrer dalen seg inn i et
gjel, for så å vide seg ut igjen i slake lier og snaufjellsområder. Parken har store grus- og
sandavsetninger fra istida. Stabburselva er selve nerven i parken. Fra Sennalandet har du det
beste utgangspunktet for mange fine turer inn i parken.
Sykkel
Porsa og Neverfjord-vannet
I Kvalsund finnes ingen oppmerkede sykkelløyper. Derimot finnes det mange fine gamle
traktor- og kjerreveier som passer ypperlig for en sykkeltur. Eller du kan følge riksveien til
ulike mål, som for eksempel:
Porsa er et naturskjønt område, med forholdsvis flatt terreng med noen stigninger. Turen ut hit
er flott, med innslag av uberørt natur og havet på nært hold. Porsa ligger ca. 20 km fra
Kvalsundbrua. For å komme dit tar du til venstre under Kvalsundbrua og følger veien mot
Saraby. Til Neverfjord-vannet er det ca. åtte km fra tettstedet Kvalsund. Veien går helt opp til
vannet, og vel framme kan du nyte stillheten, og kanskje ta deg et bad. Stedet er godt skiltet,
men veien er ikke asfaltert.
På eventyr
Skaidi Kro og Motell
Skaidi Kro og Motel tilbyr blant annet fisketurer og havfisketurer. De tilbyr også laksefiske i
Repparfjordelva med guide, villmarksturer med overnatting i lavvo på vinterstid, samt
scooterturer kombinert med isfiske. Skaidi Kro og Motell ligger på Skaidi rett ved E6, ca. 28
km fra Kvalsund. Ta kontakt på tlf. 784 16123.
Skaidisenteret
Skaidisenteret tilbyr utleie av snøscooter om vinteren, og de arrangerer opplevelsesturer og
overnatting på fjellet. Om sommeren tilbyr de bobilcamp og fjellturer. Senteret finner du ved
Statoil på Skaidi. Fra Kvalsund til Skaidi er det ca. 28 km. Ta kontakt på tlf. 784 16201.

Arctic Nature A.S.
Arctic Nature A.S. driver naturbasert aktivtetsturisme. Utleie båt, ski, scooter, og kano. Det
arrangeres fottur, hest og kløv. Fotosafari. Her er det gode muligheter for fiske, jakt, sanking
av bær, sopp og skjell. Samarbeider med en rekke aktører for å kunne tilby et skreddersydd
opplegg etter kundens ønsker. Arctic Nature A.S. opererer fra Kvalsund og i Vest-Finnmark.
Ta kontakt på tlf.: 909 63717. Hjemmeside: www.arcticnature.no.
Kokelv sjøhus
Kokelv sjøhus tilbyr utleie av leiligheter og båter – et flott utgangspunkt for fjellturer vinter
som sommer. Her finnes gode jakt- og fiskemuligheter, samt større forekomster av bær. Du
kan fiske laks i Russelva, men da må du løse fiskekort først. Stedet har også gode muligheter
for sjøfiske. Kokelv Sjøhus finner du i Kokelv, ca. 70 km fra Kvalsund. Se hjemmeside
www.kokelv-sjohus.no. Ta kontakt med daglig leder Jan Arvid Johansen på tlf 413 26 136.
Skaidi Fjellstue
Overnatting og bespisning. Tradisjonell fjellstuestandard. 100 meter fra de beste fiskekulper
i Repparfjordelva. Ypperlig jaktterreng for rype og hare. Merket skiløype og scooterløype fra
fjellstua. Vei til døra. Bestilling til tlf.: 909 63717.
Golf
Det er anlagt en golfbane ved utløpet av Repparfjordelva. Dette gir en ideell mulighet til å
kombinere golf og laksefiske, så har du en dårlig dag med fiskestanga, kan det jo hende det
går bedre med golfkølla. Golfbanen finner du i Repparfjord, ca. 20 km fra Kvalsund. Ta
kontakt med Arthur Arnesen for nærmere informasjon og avtale.
Båttur med Arcticus
Det er avgang fra Kvalsund havn. Båten har plass til 19 passasjerer. Turene har varighet fra
to til fire timer. Også dagsturer og tur i midnattsol står på programmet. Tilbudet inneholder
båttur og havfiske, men kan utvides til å omfatte andre aktiviteter som tilberedning av den
nyfangede fisken om bord eller på land, samt fotosafari til fuglefjell. Fiskeutstyr finnes om
bord, men husk å ta med varme klær! Ta kontakt med Hammerfest Turist på tlf. 784 12185.
Båtutleie
Kokelv Sjøhus ANS, tlf.: 413 26136.
Arctic Nature AS,
tlf.: 909 63717
Stille og vakkert
Storbukt
Ca. 2 km fra Kvalsundbrua, forbi Stallogargo, kommer du til Storbukt. Plassen inviterer til
bålkos med sin lange strandlinje og frodige natur ved havet. En idyllisk perle!
Brensvik
For å komme til Brensvik kjører du mot Repparfjord, ca. 18 km fra Kvalsundbrua. Deretter
kjører 15 km til Klubbukt og kjører ca. fire km videre til du kommer til Brensvik. Dette er et
stille og rolig sted med muligheter for fiske i både sjø og vann, og fantastisk natur med hav og
berg. Ta med fiskestanga og test fiskelykken.

Naturens goder
Repparfjord-elva
I Repparfjord finner du den kjente Repparfjord-elva. Den blir omtalt som en av Norges beste,
og her kan du fiske blant annet laks og sjøørret. Fiskekort fåes kjøpt på Repparfjord
Ungdomssenter, tlf. 784 16265. Fra Kvalsund til Repparfjord er det ca. 20 km.
Neverfjordvannet
I Kvalsund finnes mange gode fiskevann som for eksempel Neverfjord-vannet. I både øvre og
nedre del av vannet kan du fiske etter ørret, røye og faktisk litt sjøfisk. Det går vei fra sentrum
i Kvalsund og opp til vannet, ca. ti km.
Porsa
Kjører du fra Kvalsund mot Porsa, en liten bygd ca. to mil fra Kvalsund, kan du legge turen til
Porsavannene. Her ryktes det at det går store rugger i vannet.
Fiskelvvannene
Fiskelvvannene er også et godt alternativ for å prøve lykken etter ørret og røye. Du kjører mot
Neverfjord, ca. seks km fra Kvalsund, for så å følge en gammel jordbruksvei helt opp til
vannet.
Kvalsunddalen
Naturen i Kvalsund består av mange høye fjell, og for deg som vil jakte på fjellrype, er
Kvalsunddalen et godt utgangspunkt. Det er gode muligheter for å finne både rype og hare på
begge sidene av dalen. Dalen er relativt stor slik at det kan jaktes flere dager i nytt terreng
dersom det er ønskelig.
Havfiske fra land
Havfiske fra land gjøres best fra Kvalsundet. Dette er en ypperlig plass for stangfiske. Ved
Kvalsundbrua er det også tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

