
Sørøya på langs fra Sørvær til Akkarfjord 17.-23.07.20  
På turen hadde vi all slags vær, fra strålende sol til regn og tett tåke. Etter en snørik vinter var det 
fortsatt en del snø på deler av turen og det var vått i terrenget og mye vann i bekker og elver. Både 
staver og crocs kom godt med. Selv om turen ikke innebærer å bestige høye topper, er det ikke noen 
flat løype man går, det er mye opp og ned, opp og ned.  

Hammerfest – Sørvær 17.07.20  
Hurtigbåt til Hasvik, videre med buss til Sørvær. Overnatting i hytte på Sørvær Gjestehus. Mulighet 
for å spise på gjestehuset eller lage mat på hytta. Må bookes tidlig (gjerne et år i forveien).  

 
Lørdag 18.07.20 Sørvær - et vann sør-øst for Lille Himmelhaugen (18km)  
Godt merket sti fra Sørvær til Stupanvannene, men mye vegetasjon helt i starten som skjulte 
T-ene. Det mangler T-merking fra Stupanvannene til skiltet til Nordsandfjorden. Godt tråkket sti. 
Noe vanskelig å finne stien i reingjerdet som vi må passere.  

Søndag 19.07.20 Lille Himmelhaugen - Gjertrudvannet (15km)  
Noe mer krevende terreng, kupert og steinete. Rundt Sluskfjellet var det mygghelvete. Ved 
Sluskfjellet så vi ei gammel kraftlinje som ikke er avmerket på kartet. Vi passerte ei hytte i 
overkant av Mattisvannet, denne er ikke avmerket på kartet. På denne strekningen var det en god 
del snø. 



 
Mandag 20.07.20 Gjertrudvannet – mellom Rundvannet og 271-vannet (15km) Kryssing av 
mange elver og bekker. Stien er godt merket, og krysser et reingjerde som ikke er avmerket på 
kartet. Mange flotte fiskevann - fiskelykken var dessverre ikke på vår side. 

 



Tirsdag 21.07.20 Rundvannet – Sandøybotn (12km)  
Ca 5km til skilt ned mot Sandøybotn, stien er ikke merket dit. Hold til venstre for Johanvannet, så                  
kommer man inn på godt tråkket sti ned til veien. Siste 2,5km er på vei. Overnatting i Sandøybotn                  
må bestilles i god tid (ofte fullbooket 1-2 år i forveien).  

 
Onsdag 22.07.20 (Sandøybotn) Langstrand – Storsanden (16km)  
Skyss fra Sandøybotn til Langstrand. Bratt stigning første stykke opp fra Langstrand. Mye myr, 
vått og krevende terreng. Denne strekningen mangler mye merking. I myra før vi krysser veien til 
Hellefjord er det satt opp varder, men disse har falt ned. Firehjulingspor fra Bastafjordeidet til 
Rossefjellet, deretter meget tettmerket sti til Storsanden. Skyss fra Storsanden til Bismarvik. 
Overnatting i Bismarvik. 



 
På grunn av tett tåke, var det ikke mulig å gå til Tarhalsen. Vi returnerte til Hammerfest 
fra Akkarfjord med båt torsdag 23.07. 


