
 

Bitihorn og Skyrifjellet – utsiktstur 

Beskrivelse: 
Fjelltoppen Bitihorn (1607 moh) er et landemerke for området. Det er flere 

stier som går til toppen av Bitihorn. Turen kan startes fra hotellet eller fra 

p-plass 2km sørover ved Stavtjernet. Merket sti mot toppen. Underveis må 

du gjennom et sperregjerde for rein og du ser tre master som er 

strømforsyning til masten på toppen. Fantastisk utsikt fra toppen i alle 

retninger. Nå kan du fortsette på umerket sti vestover mot Velumskaret og 

Skyrifjellet, langs fjellryggene. 

 

I Velumskaret er det rester etter en rekke fangstgraver for rein og en 

nesten intakt dyregrav for jerv. Legg gjerne turen oppom Svarteknippa 

(1548 moh), følg den lange ryggen ned mot Seksin til du igjen treffer den 

merkede stien som fører langs Raufjorden tilbake til Bygdin. 

 

Fra Båtskaret går det en bratt sti på framsiden av Bitihorn og her finner man også 

den såkalte «Tyskerstien» der tyske og østeriske alpejegere trente på fjellkrigføring 

i 1942 og 1943. Planen var at disse soldatene skulle settes inn og ta de russiske 

oljefeltene i Kaukasus. Som historien viser så gikk ikke det etter planen. Denne 

stien er synlig som en sikksakk sti i grønne skråningen på østsiden av Bitihorn. 
 

Praktisk info: 
Her trenger du godt fottøy og klær etter dagens værmelding. (turen går i 

høyfjellet).  

Ta med kart og matpakke/termos.  

 

OMRÅDE: Bygdin - Bitihorn 

TURTYPE: Fottur 

PASSER FOR: 
Voksne og store 

barn 

SESONG: Juni - oktober 

LENGDE: 

Bitihorn fra 

hotellet 10 km. 

Bitihorn – 

Skyrifjellet, fra 

hotellet 18 km. 

VARIGHET: 5 – 8 timer 

GRADERING: Middels 

SESONG: Juni - oktober 
NYTTIGE LENKER: 

www.yr.no  

www.lommekjent.no 
(Klikk på kartet for å se ruten på 

norgeskart.no) 

 
VEIBESKRIVELSE: 

Hotellet på Google maps. 

Turen starter fra hotellet eller P-

plassen ved Stavtjern (ved 

samecampen) 
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