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Turheftet er et samarbeid mellom Balsfjord og
omegn turlag og Ishavskysten friluftsråd. Heftet er
støttet av Troms Fylkeskommune, Friluftsrådenes
landsforbund og Ishavskysten friluftsråd.
Utarbeidelsen av heftet hadde ikke vært mulig
uten mange timer dugnadsarbeid lagt ned av
Balsfjord og omegn turlag. Heftet er trykket i 2018.
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VELKOMMEN
TIL BALSFJORD!

Foto: Gunn Grønnås

Balsfjord kommune er en variert kommune og full av
muligheter og fristelser til deg som vil ut og oppleve
nordnorsk natur på sitt beste, enten det er til lands eller til vanns, høyt eller lavt, bratt eller flatt. Kommunen
strekker seg over et område på 1493 kvadratkilometer,
og kommunens langstrakte form gjør at de klimatiske
forhold varierer mye fra kysten til innlandet. Landskapet varierer fra flatt, fruktbart jordbruksland til ville
fjellområder, hvor de høyeste tindene når drøyt 1500
moh.

I dette heftet finnes inspirasjon til turer for alle som
liker å nyte fjellet - barn, unge og gamle, spreke og
nybegynnere. Balsfjord og omegn turlag har inspirert
Balsfjord sine innbyggere med fjellvandringsmuligheter helt siden 2008, da Ti på topp ble startet. Ti på topp
er et tilbud for folk flest i alle aldre, og et lystbetont
bidrag til forbedret helse. Gjennom Ti på topp får du
som deltaker flotte naturopplevelser samtidig som den
fysiske og psykiske styrken og helsen forbedres. Du får
et mål å gå etter, som trekker deg ut i den flotte naturen i vakre Balsfjord.

Foto: Gunn Grønnås

Vi ønsker alle en riktig god tur!
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Foto: Gunn Grønås

Balsfjord og omegn turlag

Balsfjord og omegn Turlag er et lokallag under Troms Turlag. Laget ble stiftet
i 2012, men allerede vinteren 1991 startet arbeidet med Balsfjord på langs og
planlegging av turer gjennom Balsfjord kommune. Turene ble gjennomført i 5
etapper i perioden 1991–1996.
Siden 1992 fortsatte arbeidet med merking og rydding av løyper i kommunen.
I 2008 ble mosjonstilbudet Ti på Topp startet opp, som inkluderer både enkle
turmål og velkjente fjelltopper over 1000 meters høyde. Tilbudet ble raskt
populært og skapte stor turaktivitet blant befolkningen i kommunen.
Turlaget arrangerer fellesturer, kurs og jobber med kartlegging og tilrettelegging
av lokale vandreruter. Laget drives av frivillige ildsjeler som gjennom mange år har
lagt ned mye dugnadsarbeid i det gode turtilbudet i Balsfjord kommune.
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Foto: Tine Stormo

Barnas Turlag Balsfjord

Barnas Turlag Balsfjord startet opp i 2015,
og er et fritidstilbud for barn mellom 0-12
år. Lagets viktigste motto er å treffe andre
barnefamilier og lære ungene å bli glade og
trygge ute i naturen. Gjennom dette skapes
mestringsopplevelser, uten noen konkurranse
som i mange idretter og foreninger. Foreldre/
foresatte er med barna på aktivitetene og har
ansvar for barna på turene.
Barnas turlag arrangerer forskjellige turer:
gåturer, kanopadling, bålturer, isfiske,
skiturer, natursti, teltturer, overnatting i
DNT hytter, fjæradager, klatring, julebord
og mye mer. Bålkos er et viktig element på
turene. Barnas turlag arrangerer også 5 turer
med Turbo. Dette er barnas egen «Ti på
topp»-ordning med lavterskelturer for barna
og premieutdeling. Barnas turlag sin egen

maskot Turbo er en blå fjellrev som noen
ganger er med på turene og aktivitetene, og er
et populært innslag.
For å være med i Barnas Turlag Balsfjord
koster det 125 kr i året (pr. 2018). Se
facebooksiden «Barnas Turlag Balsfjord»
der du kan følge med på turer og annen
viktig informasjon. De fleste av turene og
aktivitetene er gratis, men noen er kun for
betalende medlemmer. Så det lønner det seg å
være medlem!
Høres dette spennende ut, så er barna
dine velkommen til å være med hos oss
i Barnas Turlag Balsfjord. Kontakt oss på
barnasturlagbalsfjord@gmail.com eller på
facebook. Velkommen!
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Turkonkurranse i storslagen natur
I Balsfjord finnes mange tilrettelagte turmuligheter i spennende og variert
terreng. Her finnes noe for alle, med en rekke turmål med ulik vanskelighetsgrad. Turmålene i dette hefte kan besøkes bare for å nyte turen og for å holde
deg i fysisk aktivitet, men alle er også velkomne å ta del i trimkonkurransen Ti på
topp. Heftet gir en oversikt over hvor turpostene er plassert, med en beskrivelse
over start og løypetrasé. Tar du i tillegg bruk turkartet for Balsfjord kommune,
kan turene forlenges og naturopplevelsene økes.

Ti på topp – turer for folk flest
som liker å gå i fjellet
Ti på topp er et fjellvandringstilbud med
mulighet for registrering av turer og premiering. Målet er å inspirere flere til å komme
seg ut på tur og oppleve den fine naturen vi
omgir oss med.
Balsfjord og omegn turlag har fire kategorier
av topper. Enkle, middels, krevende og svært
krevende. For hver tursesong velger vi ut en
rekke topper av ulik vanskelighetsgrad som
er med i årets turkonkurranse. De letteste
toppene egner seg godt for folk flest som liker
å gå i fjellet – også for barn. De moderate
toppene finnes i ulike vanskelighetsgrader, de
kan variere i lengde og ha noen bratte partier.
Noen av disse egner seg likevel også for barn.
De mer krevende toppene er generelt for folk
som er vant til å ferdes i fjellet, og vant til å
takle stigninger og lange turer. To av disse
toppene, Fugltind og Kvannfjellet, er likevel
ikke verre enn at det går greit å ha barn med
opp. Vi snakker her om topper over 1000
meter.
Startstedene er merket med 10 på topp-skilt,
og med kartoppslag for den enkelte topp.
Merkingen ellers er på trær og steiner med
rød maling (spray). På områder hvor det
er lite trær og steiner kan det være merket
med oppsatte pinner. På noen av de høyeste
toppene er det også brukt varder.
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På toppene finner du turpostkasse, innvendig
i lokket eller på første side i boka står koden
for toppen. Noter denne for registrering i
turkonkurransen.
Årets topper

Følg med på www.balsfjord.dnt.no og på
Balsfjord kommune sin side på www.telltur.
no for å se hvilke topper i turheftet som er
med i årets sesong. Det finnes også mulighet
å laste ned en app for å se turene i TellTur
(IOS og Android), se turmålsregistreringer i
Norgeskart-appen (mer info på www.telltur.
no).
Tursesongen

Vi har både vinterløyper og sommerturer. I
dette heftet presenteres kun sommerturene
og beskrivelsene gjelder derfor først og fremst
barmarksturer. Sesongen for å registrere Ti
på topp-turer går fra 1. juni for de laveste
sommerturene, 20. juni for de middels
vanskelige og 1. juli for de høyeste. Sesongen
avsluttes 30. september. Vinterturene
begynner fra ca. 1. mars. Følg med på www.
balsfjord.dnt.no og på Balsfjord kommune
sin side på www.telltur.no for å se
sesongens siste frist for registrering.
Registreringskort

Registreringskort finnes på balsfjord.dnt.
no under fanen Ti på topp, og kan skrives ut
derfra eller hentes (gratis) på Trekantkiosken
i Nordkjosbotn, Coop Extra i Mestervik eller
Rema 1000 på Storsteinnes.

Foto: Bent Svinnung

Premier til de sprekeste

Barn og pensjonister: min. 5 ulike topper.
Voksne: min. 8 ulike topper.
Premien er et krus med motiv fra en av toppene.
Medaljer etter deltakelse (med oppnådd
premie) i 5, 10 og 15 år.
Innrapportering og premiering

For å bli registrert som deltaker i Ti på topp
med premiering, medaljer og trekning av
premier må det betales deltakeravgift;
– 100 kr for voksne

Gradering
GRØNN LØYPE går i lett
terreng, og er fine familieturer.
Dette er de korteste løypene.

– 50 kr for barn (til og med det året de fyller 16)
Betales til konto 4710 04 08704. Innbetalinga
må merkes med «Ti på topp» og navnene på
dem den gjelder.
Se mer info om registrering og
premieutdeling på www.balsfjord.dnt.no
og på Balsfjord kommune sin side på www.
telltur.no.

Balsfjord og omegn turlag ønsker alle en
riktig god tur!
Gode råd på veien

BLÅ LØYPE er litt mer utfordrende og går i litt brattere og
mer ulendt terreng. Løypene
kan være litt lengre, men passer for de fleste.

Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til både
naturen i området du ferdes, dyr på beite,
andre turgåere og trafikken i området du
parkerer. Parkerte biler må ikke hindre
adkomst til eiendommer, skogsveier osv. Ikke
alle kassene er på steder der det er vann i
nærheten. Det kan derfor være lurt å ha med
seg vann på flaske.

RØD LØYPE har enten kraftig
stigning, eller er kupert og eller
dårlig opptråkka, eller er merket rød på grunn av lengden.

Vær varsom med ild, rett deg etter de reglene
som gjelder for området og årstida. Husk å ta
med ekstra mat og godt med klær, været kan
snu brått.

SVART LØYPE lange løyper
med kraftig stigning, ofte i
ulendt terreng.

Det er husdyr i turområdene, så husk
båndtvang (i Balsfjord fra 1. april til 31.
oktober, og i alle tettsteder og i områder
med beitedyr). Lukk alle grinder og porter
når du ferdes i utmark!
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Ishavskysten friluftsråd

– hverdagsfriluftsliv til folket
Balsfjord kommune er medlem av Ishavskysten friluftsråd, som er et interkommunalt samarbeidsorgan. Ishavskysten friluftsråd er et kompetansesenter
for friluftsliv i regionen og ivaretar friluftsoppgaver som er av lik karakter i alle
deres medlemskommuner Balsfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy og Tromsø.
Målet er at friluftsliv skal være en naturlig del av hverdagen for alle innbyggerne i
medlemskommunene – uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet eller funksjonsnivå.
Ishavskysten friluftsråd arbeider
spesielt med:

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Læring i friluft
Friluftsskoler
Tilrettelegging i friluftslivsområder
Turkart og turkort
Tilgjengelighet for funksjonshemmede i
friluftsområder
Friluftsliv i et folkehelseperspektiv
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
Lavterskel aktivitetstilbud til barn og
unge, funksjonshemmede, eldre og nye
landsmenn
Statlig sikring av friluftsområder
Informasjonsarbeid om friluftsliv

Kontakt Ishavskysten friluftsråd om du har
spørsmål eller ønsker mer informasjon.
Daglig leder: Tine Marie Valbjørn Hagelin
Tlf: 95 16 51 31
E-post: post@ishavskysten.no
Hjemmeside: www.ishavskysten.no

Turer på
hjul
gjennom
Det er flere flotte turer som er tilrettelagt
hjulbrukere (rullestol, barnevogn og
rullator) rundt om i kommunen. De varierer
i lengde og med mye forskjellig utsikt og
terreng.
Ishavskysten friluftsråd har en helt egen
turkonkurranse for alle som bruker hjul i
hverdagen, til de som ikke kan benytte seg
av de ordinære turtilbudene. Ti på hjul heter
turkonkurransen, med mulighet å registrere
turer og vinne premier.
I Balsfjord er det i 2018 fire turer med i
Ti på hjul, og det blir stadig flere.
Se www.ishavskysten.no for mer informasjon.

Trenger du å låne turutstyr?
Balsfjord kommune og friluftsrådet har mye
forskjellig turutstyr du kan låne. Alt fra telt
til kanoer. Ta kontakt med BULA-huset for å
låne utstyr til turen din. Se mer informasjon
på www.bulahuset.no.
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Kontaktinformasjon:
Adresse: BULA-huset (Balsfjord kommune),
Barnehageveien 4 9050 Storsteinnes.
E-post: aol@bulahuset.no
Tlf/sms: 48881531

Foto: Geir Arne Simonsen

Statlig sikra friluftsområder
Et område karakteriseres som sikret når det
offentlige (stat, kommune/friluftsråd eller fylkeskommune) har skaffet seg rådighet over arealet
som friluftslivsområde ved erverv/kjøp eller
ved avtale om varig bruksrett (servitutt-avtale). I
Balsfjord finnes tre statlig sikra frilufts-områder;
Juksavatn, Skrivarholmen og Hjertøya.

av området, og skolen har tilrettelagt med
utedo, spikerlavvo og bålplass i leirområdet
helt i sør. Det er planlagt å tilby flere friluftsopplevelser for allmenheten gjennom å etablere rullestolvei fra parkeringsplassen inn til
leirplassen i 2018, samt å etablere universelt
utformet grillhus og toalett.

Juksavatn Juksavatnet er et svært populært og

Hjertøya Hjertøya er en liten hjerteformet

familievennlig turområde med bilvei helt fram
til vannet. Ved parkeringen finnes gapahuk,
flytebrygge, grill, danseplatting, utedo samt
flere bord og benker. I området er det populært
å gå kortere og lengre turer, fiske, bade eller
padle i vannet og telte. Vi kan varmt anbefale
turen rundt vannet, som går langs skogsveg
og sti. Det går også flere merkede turstier fra
Juksavatnet til de flotte områdene rundt.
Skrivarholmen Skrivarholmen er en liten odde

nord for Sandsvatnet på Malangshalvøya. Dette
er et yndet utfarts- og uteundervisningsområde
i Malangen. Sand skole er en viktig bruker

øy som ligger skjermet innerst i Nordfjorden
i Malangen. Øya er et flott utfartssted for
båtturer og bading sommer, og utfartssted
på isen om vinteren med isfiske og bålkos.
Øya er viktig hekkeplass for bl.a. ærfugl, gås
og måkearter. Det praktiseres derfor lokalt
ilandstigningsforbud fra isgang til St. Hans.
Det ligger en robåt tilgjengelig for å låne gratis
for å ro ut til øya. Det beiter vær på øya, så
hold utkikk etter de firbeinte beboerne og husk
båndtvangen.
Se mer info om områdene under Statlig sikra
friluftsområder på www.ishavskysten.no.

Turkart over Balsfjord
Kartet er et samarbeidsprosjekt mellom Balsfjord og omegn turlag og Ishavskysten friluftsråd, og dekker hele Balsfjord kommune med
tilliggende områder. Kartet er i et materiale
som er velegnet for turbruk, og er det eneste
turkartet som dekker hele kommunen. I tur-

kartmappa finnes også
en turkartbrosjyre med
inspirasjon og informasjon om kommunens
friluftsområder. Kartet
er i målestokk 1:50 000
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og selges på de fleste kiosker og butikker
i Balsfjord kommune, samt på rådhuset
på Storsteinnes. I Tromsø kommune kan
du kjøpe et eksemplar på Bokhuset Libris,
turlagskontoret eller på Visit Tromsø, eller

direkte fra Ishavskysten friluftsråd på rådhuset
i Tromsø. Pris 250,- per turkartmappe. Alle
pengene for solgte kart brukes til å bedre
friluftstilbudene i kommunen.

Helleristningene på Tennes
Ved Balsfjord kirke finnes fire felt med
helleristninger som ble laget for 7 000–4 000
år siden, og er dermed de eldste sporene
etter mennesker i Balsfjord. Dette er også
den største samlingen med bergkunst i
Troms fylke. Her finnes ca. 60 figurer i tre
områder: Bukkhammaren, Gråbergan og
Kirkely. Bildene ble hugget på svaberg i fjæra
da sjøen stod 17–18 meter høyere enn i dag.
Helleristningene viser at det har bodd folk på
Tennes siden steinalderen. Disse menneskene
var sannsynligvis jegere, som migrerte mellom
ulike områder i løpet av året. Tennes kan ha
vært en møteplass for de som bodde rundt
om på fastlandet (fjellene), langs kysten og
på omkringliggende øyer. Området er i dag
godt tilrettelagt for besøkere med gangstier

Tennes helleristninger. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
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Helleristningene. Foto: Tine Marie Hagelin

for funksjonshemmede og benker og bord
samt informasjonsskilt. Skiltingen er utformet
slik at også blinde og svaksynte kan kjenne
hvordan figurene er skapt. Helleristningsfeltet
er Balsfjord sitt bidrag til kulturstien Fotefar
mot nord.
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ANDORVATNET

318 moh

Lett bortovertur i «snilt», barnevennlig terreng, for det meste skog, noe myr (vanntett fottøy bør vurderes!) og fjellrabber. Et helt kort stykke som er bratt, samt litt
oppover til postkassen helt på slutten. Utsikt over Andorvatnet mot Storvasstind
og Svendborgtind.

Gradering: Grønn
Lengde (én vei): 3 km
Koordinater
for turmålet
(UTM-sone 34W):
0430831 / 7670240

Veibeskrivelse/
Parkering
Ta av E6 mot Strupen. Krysset
er 6–7 km sør for Tømmerelv
og 7–8 km nord for Heia.
Kjør til snuplass i Strupen
og fortsett på skogsvei til
Juksavatn, knapt 4 km fra E6.
Her er det fint tilrettelagt
med parkeringsplass, bord og
benker, bålplasser, gapahuk
og toalett.

Følg merket sti mot Fjellfroskvatn. Etter et par
kilometer passerer du skilt
til Omasvarre øst, fortsett
rett fram. Der stien går ned
til selve Andorvatnet, holder
du til høyre på løypa mot
Fjellfroskvatnet. Etter ca 200
meter til (like før et tjern) tar
du til venstre og går ca 300 m
opp til toppen av en haug.
En del våte partier til å
begynne med.
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Foto: Guri Anne Nyeng-Berglund

Turbeskrivelse
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BALSOKKEN
(BALSAAKKA)/
BÁLLJESČOHKKA

458 moh

Kommunens mest besøkte topp! Ikke så høy, men siden den ligger så fritt
belønnes man med god utsikt. En kjapp treningstur for de spreke eller en fin
ettermiddagstur for de fleste.

Gradering: Blå
Lengde (én vei):
fra Rislamoen: 2,3 km,
Hoppbakken: 3,2 km,
Balsaakveien: 6,5 km

Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0426783 / 7681835

Veibeskrivelse/Parkering
Ved start fra Rislamoen; parkering utafor
gamle NATO bygg eller utafor bommen til
skytterhuset på Rislamoen. Ca 3 km fra Storsteinnes mot Sagelvvatn.
Ved start fra Moan på Storsteinnes: parkering ved enden av Balsokkveien. Kjør inn
Moanveien, forbi Storsteinnes skole, ta til
venstre rett før Trollskogen Barnehage og følg
veien rett fram til parkering ved porten til
Balsaakveien.

Turbeskrivelse
Fra Rislamoen krysser du hovedveien, kommer inn på en traktorvei, tar til venstre, går
gjennom porten (husk å lukke den) og følg
merket sti til toppen. Dette er den bratteste
løypa, men ofte den tørreste.
Fra Moan kan du velge enten å følge merket
sti rett fram, via den gamle hoppbakken og
videre opp. Du vil passere ei grillstue (Selja,
åpen for alle) underveis og gå oppfor Balsaakvatnet og videre til toppen. Denne løypa
kan være til dels bløt, spesielt på våren/høsten
med mye regn. Anbefaler sko med Gore-Tex
for å unngå å bli våt på føttene.
Fra Moan kan du også følge traktorveien
til høyeste punkt og ta av til venstre etter
kraftlinja til du kommer på merket sti som går
til toppen fra baksida. Fin traktorvei, noe grov
grus, joggesko går fint an å bruke.
Postkassen er på toppen ved varden.
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Foto: Geir Arne Simonsen

BLÅHEIA
(TENNESFJELLET) /
MÁTTAVÁRRI

607 moh

Turløypa går på det lave fjellpartiet/heiterrenget under Fugltinden opp til ca
550 moh, er merka og er en meget fin tur hele året. Vid utsikt i de høyere deler av
løypa, med utsikt over indre del av Balsfjord, Sagelvvatn og Fiskelausvatn.

Gradering: Blå
Lengde (én vei): 3,6 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0431132 / 7688675

Veibeskrivelse/Parkering
Fra Storsteinnes kjører du Strandveien (858)
mot Mestervik ca 5 km til veikryss, fortsett
rett fram på Tennesveien (859) ca 4 km og
ta til venstre mot Sandøyra. Knapt 2 km fra
dette krysset (forbi et lite vatn på venstre
side) tar du til venstre på skogsvei merket
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Halsskjærmovegen. Etter 300 m kommer du
til en bom der du skal parkere.

Turbeskrivelse
Fra bommen går du til høyre på skogsveien
ca 200 m før du svinger til venstre (samme
vei som til Fugltind, skiltet) og følger merket,
god sti opp lia. I skogbandet passerer du en
postkasse og krysser en liten bekk. Der tar du
av til venstre fra løypa til Fugltind (skiltet),
passerer bålplass og tar til venstre mot Blåheia (skiltet), følg derfra merket sti til toppen.
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Foto: Guri Anne Ryeng-Berglund

BLÅRUTTINDEN

806 moh

Spennende turmål som gir god valuta for høydemeterne. Blanding av bratt sti og
steinete rygger – før den fantastiske utsikten fra Malangens «horn». I vest-sørvest
ser du Senja og det høyeste fjellet: Breidtinden. I nord Straumsfjorden og søndre
del av Kvaløya. I øst Bentsjordtinden.

Gradering: Rød
Lengde (én vei): 3,5 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0402454 / 7712583

Veibeskrivelse/Parkering

Foto: Bent Svinnung

Parkering: Blåruttinden ligger i Malangen.
Parker like etter bebyggelsen på Ansnes
(hvitt hus på venstre side av veien) 33,4
km fra Coop Mestervik (eller 17,4 km fra
Ryatunnelen). Parkering der traktorveien tar
inn i skogen.
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Turbeskrivelse
Følg traktorvei inn i skogen. Turen stiger
jevnt fra starten. Følg ryggen mot øst, etter et
kort stiparti er du på traktorvei igjen. En ny
sti dukker opp mot skogbandet, og på ryggen/
gjennom ura mot toppen følger du tråkket og
merkinga.
Vær obs ved dårlig sikt: Området kan være
uoversiktlig, og har mange bratte hamre og
kanter.
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BLÅTINDEN
1180 moh
(DEN SOVENDE SOLDAT)/
GOASKINČOHKKA
Et landemerke i Balsfjord, og på toppen finnes stor, flott varde som er et sjeldent
skue. Og utsikten? Helt upåklagelig!

Gradering: Svart
Lengde (én vei): 5 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0434155 / 7700233

Veibeskrivelse/Parkering
Ved Kantornes (sørenden av Lavangsdalen)
tar du av til høyre fra E8 ca 1 km forbi krysset
til Selnes (rett etter skibrua som går over
veien), så ser du bygdehuset der du parkerer.

Turbeskrivelse

Oppe ved ryggen kan man velge mellom å gå
østryggen som er litt slakere (det er denne
som er merket) eller å følge gryta opp. Om du
går ryggen er det et bratt parti før du er oppe
på ryggen og det slaker ut, mens i gryta er
det jevn stigning fra 25–30 grader før det blir
brattere helt øverst. På ca 1040 moh flater det
ut og den siste biten til toppen er ganske slak.
Mye steinur.

Foto: Bent Svinnung

Fra bygdehuset følger du gammelveien 3-400
m mot Laksvatn til skilt der stien går opp til
venstre. Her følger du stien mot aksla som
følges gjennom skogen. Det er hogd en bred
trasé opp hele aksla. Oppstigninga i starten
er bratt, men uproblematisk. Det er merket
med rødt på trærne. På knappe 460 moh

dreier ruta nordover i retning Blåtinden. Ute
av skogen flater terrenget ut og kursen legges
gradvis mer nordover i underkant av høyde
590 mot foten av det bratte partiet opp mot
Blåtinden. Dette er en behagelig transportetappe; ca 1 km uten nevneverdig stigning hvor
man får tid å samle krefter før Blåtindens
bratteste heng på nytt setter lårmuskulatur
på prøve.

20

21

ERIKFJELLET

850 moh

God utsikt til fjellene i Malangen og Balsfjorden. Tar man veien oppom Orta,
1044 moh, vil man kunne se til Finnsnes og deler av Tromsøya.

Gradering: Rød
Lengde (én vei): 4,5 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0413490 / 7682589

Veibeskrivelse/Parkering
Fra Storsteinnes kjører du Petersborgveien og
Furudalsveien mot Aursfjordbotn (fylkesvei
283) forbi Fiskelausvatnene til Vesterlibrua,
knapt 18 km fra rådhuset på Storsteinnes. Der
tar du til venstre og kjører ca 1,8 km til en
parkeringsplass ved Vesterli.
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Turbeskrivelse
Gå tilbake langs veien du kom, ca 200 m,
ta til høyre (kjettingbom) og følg merket
skogsvei. Etter ca 800 m går løypa helt ned
til vannkanten. Du følger løypa rundt hele
bukta før den begynner å peile seg opp mot
skogbandet. Der svinger den til høyre og går
nesten på linje til Erikfjellet. Dersom man vil
ha slakere trasé kan man gjøre en sving inn
dalen mot Orta. (Dette er vintertraséen.)
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Foto: Guri Anne Ryeng-Berglund

FISKEFJELLET /
VUOSKKOVÁRRI

828 moh

Meget fin utsikt over Fjellbygda, og indre deler av Malangen. Varde på toppen; et
av Kartverkets gamle trigonometriske punkter. Det samiske navnet Vuoskkovárri
betyr Abborfjellet.

Gradering: Rød
Lengde (én vei): 5,5 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0409494 / 7705289

Veibeskrivelse/Parkering
Følg FV 286 16 km fra Mestervik i Malangen,
evt. 33 km fra tunnellåpninga på Balsnes
til veikryss ved Mortenhals kirke. Ta av i
krysset, følg Sandselvveien rett fram oppover
til Fjellbygda. Etter 3 km kommer det et nytt
veikryss; kjør rett fram til veienden ved gården Einan. God parkering på snuplassen.

Turbeskrivelse

fram til Kjelbotnelva (lokalt også kalt Reinelva), på bru over denne og videre oppover
dalen på god sti langs elva. Stien/ruta er
rødmerket. Oppe i Kjelbotn, over skogbandet,
blir stien etterhvert noe mindre markert.
Merkinga følger langs høyresida av hovedelva,
som kommer ned fra nordvestlig retning. Etter ei kort stigning, kommer du til den første
tverrbekken, her står det et skilt, ta stien til
høyre langs bekken, som følges til botnen og
ny elv oppunder den vestlige del av Fiskefjellet. Merket rute krysser elva og går videre
opp fjellskråninga, relativt bratt stigning, og
deretter i slakt lende rett mot toppen. Hele
ruta går i overveiende tørt lende.

Foto: Gunn M. Grønnås

Følg skogsvei ca. 500 m fra parkeringsplass
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FJELLBRUA

100 moh

Fjellbrua er ei naturlig fjellbru over Sandselva som er tilgjengelig for de aller
fleste.

Gradering: Fra Sand: Blå.
Fra Nordheim: Grønn
Lengde (én vei): Fra Sand: 5,5 km.
Fra Nordheim: 0,9 km.

Koordinater for turmålet

(UTM-sone 34W): 0409374 / 7702717

Veibeskrivelse/Parkering
Sand: Følg FV286 fra Mestervik i Malangen,
15 km, til veikryss på Sand. Hold rett fram,
ca. 500 m. Litt før brua; ta avkjøring til
høyre, inn til verkstedtomt. Parker ved kart/
infotavle.

Turbeskrivelse
Fra Sand: Følg merket sti; flatt i starten, etter
ca. 300 m en nokså bratt bakke, så igjen flatt
område, 6–700 m. Deretter kort og relativt
bratt stigning opp på Forsåsen, ca.130 moh.
Videre i fint, lettgått, slakt lende, etter hvert
langs Sandselva, fram til Krokelva, 3km fra
start. Det er ikke bru over denne, så bruk
eget passeringssted. I regn/fuktig vær kan
steinene være glatte. Støttestav anbefales.
Følg merkinga videre; hold på venstre side
av ei dyrka mark, etter ei stund kryssing av
bilvei. Videre ca. 1,5 km oppover til stikryss
ved Fjellelva, kryss brua, følg stien 4–500 m
nedover til Fjellbrua. Turpostkasse.
Fra Nordheim: Følg skogsvei rett fram 3–400
m, til stien som tar av til Fjellbrua. Skiltet.
Følg stien nedover til Fjellbrua.

Foto: Svein Olav Pedersen

Nordheim/Fjellbygda: Følg FV286 fra
Mestervik, 15km, eller fra tunnelåpninga
på Vikran, 34 km, til veikryss på Sand.
Ta av til høyre, følg Fjellbygdveien 4km
til nytt veikryss, ta til venstre, ca. 500 m,
nytt veikryss, hold rett fram, ca. 500 m,
nytt veikryss, kjør rett fram til veienden på

Nordheim. God parkeringsplass på veienden.
Kart/infotavle ved startsted.
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FUGLTINDEN /
MÁTTAČOHKKA

1033 moh

Et mykt og «grønt» turmål som passer for de fleste. Avhengig av startsted treffer
du på lyngkledde rygger, elver og vann før toppen. På toppen får du en nydelig
utsikt i alle himmelretninger over Lyngen, Balsfjorden og Malangen. Turen er gradert som svart, men dette er kun grunnet dens lengde og høyde. Turen i seg selv er
ikke vanskelig, man trenger bare god tid og en god nistepakke med.

(8,1 km fra Hestemyrhalsen v/Josefvatn)

Koordinater for turmålet

(UTM-sone 34W): 0429070 / 7691109

Veibeskrivelse/Parkering
Parkering Sandørhalsen: Fra Storsteinnes
kjører du Strandveien (858) mot Mestervik
ca 5 km til veikryss, fortsett rett fram på Tennesveien (859) ca 4 km og ta til venstre mot
Sandøyra. Knapt 2 km fra dette krysset (forbi
et lite vatn på venstre side) tar du til venstre
på skogsvei merket Halsskjærmovegen. Etter
300 m kommer du til en bom der du skal
parkere.
Parkering Hestemyrhalsen: Ved avkjøring
til skogsvei (hvis brøytet) eller ved skibua til
Josefvatn IL v/Josefvatn. Fra Storsteinnes kjører du Strandveien (858) mot Mestervik, ca
5 km til Skjæret, tar til venstre og kjører 5,5
km til parkering ved skibua, rett etter krysset
på Josefvatn mot Malangen. (Parkering ved
skibua anbefales vinterstid.)
Parkering Grønnåsen:
Alternativt er det mulig å gå fra
parkeringsplass på Grønnåsen,
på høyre hånd på toppen noen
hundre meter før 60-sonen fra
vest / i andre sving etter 60-sonen fra øst. Delvis sti sommerstid – men lite merking, kjørt
løype vinterstid noen meter
opp fra parkeringa/opp første
bakken fra vegen.
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Turbeskrivelse
Sandørhalsen: Det er merket løype fra Halsskjærmoveien, Sandøyrhalsen; fra bommen
følger du skogsvei til høyre. Etter ca. 200
meter tar du av til venstre (skiltet) på godt
merket sti som du følger til du er over skogbandet. Her tar du av til høyre over elva og
følger godt merket sti videre til toppen.
Hestmyrhalsen: Oppgangen fra Hestmyrhalsen/skibua er også rødmerka, stien tar av til
venstre fra traktorveien et stykke oppe i lia.
Stien kan for eksempel følges til turpostkassa
på Stordalsheia, hvorfra det er høvelig å ta
oppover fjellsida mot tinden.
Grønnåsen: Start fra Sørhøgda vest på
Grønnåsen er først og fremst en vinteroppgang. Det er fullt mulig å gå her sommerstid også, men det er ikke en vanlig sommerrute. Noen sammenhengende sti i retning
Fugltinden er det ikke, men toppen er lett
synlig det meste av turen.

Foto: Bent Svinnung

Gradering: Svart
Lengde (én vei): 7 km,
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GJØMMERDALSBREEN /
870 moh
DUREJOHJIEHKKI
Regionens mest tilgjengelige bre? Og her trenger du ikke å vente til toppen på
utsikten, fordi allerede på vei opp har du flott utsikt mot Ullsfjorden, Sjøvassbotn
og Laksvatn.

Gradering: Rød
Lengde (én vei): 7 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0436424 / 7701997

Veibeskrivelse/Parkering

Bak skolen over banen følger du sti innover
skogen ca 2 km før det bærer oppover og
du går over brua over Storelva. Så følger du
stien på høyre side av elva videre oppover og
etter hvert innover dalen mot nordøst, kupert
terreng. Øverst i dalen tar man til venstre
opp mot breen der man kommer til varde og
postkasse.

Foto: Leif Peder Lieng

Ved Laksvatn skole, noen hundre m fra krysset på E8 (forbi Bunker Oil).

Turbeskrivelse
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GRØNNLIHAUGEN

370 moh

Grønnlihaugen er en fin familietur i Malangen med flott utsikt. Haugen ligger
rett under Mortenhalsskolten, med god utsikt til Målselv og Senja. En lett tur som
kan brukes som en kjapp trimtur eller man kan gå med barn. Noen steder kan det
være litt vått, særlig tidlig i sesongen. God og synlig sti, fine forhold for bærplukking på høsten.

Gradering: Grønn
Lengde (én vei): 1,8 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0406222 / 7702395

Veibeskrivelse/Parkering

Turbeskrivelse
Følg traktorvei oppover lia, relativt moderat
stigning. Etter ca. 800m går veien over til sti,
godt synlig. Stien blir etter hvert noe brattere
opp mot Grønnlihaugen. Overveiende tørt
lende.

Foto: Svein Olav Pedersen

Følg FV286 fra Mestervik til Mortenhals, 16
km. Ta til høyre i veikrysset, følg Sandselvveien oppover forbi kirka, ca. 800 m. Avkjøring/
parkering på venstre side umiddelbart etter
ferist.
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HAREHAUGEN

250 moh

Fin lettgått tur for hele familien, noen bratte parti. På Harehaugen finnes det en
liten gapahuk med bålplass i en lun dal, med utsikt over østsiden av Kvannfjellet.
Enkelte plasser på turen har man god utsikt over ytre delen av Balsfjorden og mot
Tromsø by.

Gradering: Grønn
Lengde (én vei): 2,3 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0417662 / 7703818

Veibeskrivelse/Parkering
Fra Mestervik ta til høyre i krysset mot
Tromsø, etter ca 16 km kommer man til ei lita
elv, kjør over brua til parkering ved Kvitnes på
venstre side av veien.

Turbeskrivelse

NB! Portene må lukkes og ha kontroll på
hund da det er mye sau i området.
Det er mulig å gå videre herfra til Kvannfjellet. Du følger da oppover langs elva til du
kommer opp den andre bratte oppstigninga,
og følger ryggen til venstre opp. Ikke merket
rute.

Foto: Geir Arne Simonsen

Gå tilbake ca 200 meter, sving opp i avkjøringa til gårdsbruket som det står Elvevoll
gård på. Følg stien opp til høyre for fjøset, og
videre oppover og inn på neste jorde. Følg

langs innsida av gjerdet til porten, og følg
stien videre til gapahuken med postkasse.
Denne ligger rett under Harehaugen som er
282 moh.
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HATTAVARRE /
HÁHTTAGÁISI

1407 moh

Hattavarre er et kjent landemerke – og et av de mest brukte fjellene i Tamokdalen.
Dette er en lang tur – spesielt hvis du tar runden. Velegnet til både bratte skiturer og lett, sommerlig tinderangling. Lett å gå inn dalen og opp ryggen fra skaret
etter elvekryssinga, litt mer utfordrende via direkteruta opp flanken og langs østryggen. Flott, eksponert topp med nydelig utsikt.

Gradering: Svart
Lengde (én vei): 8 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0439429 / 7665180

Veibeskrivelse/Parkering
Ta av i veikryss på FV 857 ved Langvatnet ca
8 km fra Øverbygd sentrum og ca 13 km fra
Heia. Følg veien forbi nordenden av Fjellfroskvatnet. Kjør over brua og til veienden på
Tverrelvnes, ca 6 km. Parker ved startpunktet
i nærheten av kart/infotavla.

Turbeskrivelse

nevággi, før du enten a) dreier østover, tråkler
deg opp søkket sør for Likjefjell, krysser elva
og tar fatt på hovedflanken langs merka sti
eller b) dreier rett sør mot toppryggen etter
merka sti. Stien følger ryggen til topps.
De to alternativene kan tas som en rundtur.
Østlig, umerka alternativ: Du kan også
fortsette videre mot skaret på 1088 meter og
ta fatt på steinura. Deretter fortsetter du til
høyre langs toppryggen, over (den snødekte?)
fortoppen (1277) mot toppvarden, via et streif
bortom de bratte flågene ned mot Tamokdalen.

Foto: Gunn Grønnås

Følg kraftledningen og Tverrelva inn Gievd-
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HATTEN /
JUOPMUČOHKKA

700 moh

Hatten tilbyr en fin sommertur. Toppen har god sti i starten og resten av ruten er
merket. Flott utsikt over Laksvatn, Sjøvassbotn og Balsfjord.

(UTM-sone 34W): 0435334 / 7699247

Veibeskrivelse/Parkering
Ved Laksvatn skole, noen hundre meter fra
krysset på E8 (forbi Bunker Oil).

Turbeskrivelse

(Man kan
også gå fra
Kantornes,
man følger da
merket sti mot
Blåtind, men
tar av ved skilt
mot Hatten,
turen er da 4
km en vei.)

Foto: Bent Svinnung

Gå bak skolen, over banen, følg så stien i
lysløypa. Ta av til venstre fra lysløypa etter
første bekk (skilt til Hatten). Ganske bratt
opp til Korshaugen. Merket med pinner
(langt mellom) videre til Hatten. Varde med

postkasse og en liten buet levegg litt før du
er helt framme på kanten, der det også er en
liten varde.

Foto: Geir Arne Simonsen

Gradering: Rød
Lengde (én vei): 3,5 km
Koordinater for turmålet
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HAUGAFJELLET /
JÁMUŠVÁRRI

835 moh

En familievennlig topptur gjennom skog og delvis kloppa myrer – før du følger
lyngkledde rygger – og etter hvert mer steinete terreng sørover mot toppvarden.
Fantastisk utsikt i alle himmelretninger, deriblant til tanngarden i Lyngen, samt
Balsfjorden og Malangen.

Gradering: Rød
Lengde (én vei): Fra Eidbakken 5,1 km.
(UTM-sone 34W): 0421159 / 7694320

Vinterstid er det dårlig brøyta på Malangseidet,
kun innsmett ved traktorvegen hvis det er
oppkjørt / i krysset v/Fjellbygdaveien hvis det
er ekstra brøyta. Så det sikreste er å parkere i
boligfeltet og ta skiene/trugene fatt der.

Veibeskrivelse/Parkering

Turbeskrivelse

Fra Mestervik 6 km.

Koordinater for turmålet

Fra Eidbakken følger du merka og delvis
kloppa sti oppover over flere myrer, og etter
skogbandet følger du merket trasé langs
ryggene opp til toppen.
Fra boligfeltet følger du først lysløypa, deretter skogsvei oppover og merket sti videre til
du møter sti fra Eidbakken.

Foto: Bent Svinnung

Parkering sommer: Øverst i Mestervik
boligfelt eller på traktorveg til høyre i siste
svingen før toppen av Eidbakken, 3,1 km fra
Coop Mestervik. Alternativ 1 i første svingen
til venstre etter krysset v/Fjellbygdveien.
Alternativ 2 utenfor hvitstreken på siste flata
før/etter krysset.
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HESTNESAKSLA

470 moh

En flott familietur. Fra Hestnesaksla kan du nyte et åpent, storslagent fjellandskap med fin utsikt vestover mot Malangshalvøya og utover mot Kvaløya. Mye
tråkk i terrenget etter sau og rein.

Gradering: Blå
Lengde (én vei): 2,8 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0426764 / 7699644

Veibeskrivelse/Parkering

Løypa følger først traktorvei ca 2–300 m.
Deretter tydelig, godt merka sti oppetter
sørsida av Hestneselva. Etter hvert følger
den selve ryggen/aksla til nesten 300 moh,
omtrent i skogbandet. Her dreier den markert
til venstre, et stykke mot elvedalen, før den
igjen dreier til høyre og fortsetter oppover
etter venstre sida av Hestnesaksla. Dårligere/
slitt merking fra ca. 300 moh. De siste ca. 500
m går løypa nært elva fram til turpostkassen.

Foto: Svein Olav Pedersen

Ved Kantornes (sørenden av Lavangsdalen)
tar du av fra E8 mot Selnes (FV 294) og kjører
ca 10 km til brua over Hestneselva. Parker på
Hestnes ved større utkjøring på høyre side før
brua og bygdehuset.

Turbeskrivelse
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HOLMEVASSFJELLET

505 moh

Fin tur for hele familien. Litt bratt start, men lettgått og oversiktlig terreng. Holmevatnet er et idyllisk vann som er fint for fisking og bading eller bare en rast. Fra
toppen har du en flott utsikt over store deler av Balsfjord.

Gradering: Blå
Lengde (én vei): 1,9 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0438498 / 7688613

Veibeskrivelse/Parkering

Turbeskrivelse

Hvis du har parkert ved «vedplassen» kan
du ta en alternativ oppgang rett opp lia
(umerket). Du møter da hovedløypa like før
Holmevatnet.

Foto: Tine Marie C. Hagelin

Følg traktorvei og god sti nokså bratt opp til
Holmevatnet. Følg stien etter bakketoppene
til venstre for vannet. Ved enden av vannet
går du opp til høyre til en liten varde der
postkassen er. Høyeste punkt 509 moh er litt
lenger nordøst.

Foto: Gunn Grønnås

Fra Nordkjosbotn kjører man mot Tromsø 8
km og tar av fra E8 mot Jøvik. Kjør så FV 292
Dalvegen, etter drøyt 2 km får du en «vedplass» på høyre side, deretter ca 200 m til avkjøring til parkering på venstre side av veien.
Det er også mulig å parkere ved «vedplassen».
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HØLTINDEN /
LUOBBARVÁRRI

1033 moh

Høltinden ligger som et utsiktstårn over lavlandet i Sørkjos – Storsteinnesområdet,
aller nordvestligst i den alpine fjellheimen mellom Tamokdalen og Balsfjorden.
Formidabel utsikt mot sør-vest-nord. Vestsida av fjellet nokså frodig, skogbandet
på vel 500 moh, ellers gress og mose helt til topps. Utsikt over Balsfjord og
Kvaløya og langt inn i Indre Troms.

Gradering: Sort
Lengde (én vei): 4,3 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0434709 / 7675469

Veibeskrivelse/Parkering

Foto: Irene Skoglund

Fra Tømmerelv kjører man E6 sørover 2 km
til Element NOR, tar av til venstre (skiltet
til Hølen) og følger veien tilbake i retning
Tømmerelv, tar til høyre mot Hølen og kjører
til veienden, ca 2,5 km fra E6. Parkering ved
infotavle/bom.
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Turbeskrivelse
Gå fra bommen og ta av til venstre ved andre
avkjøring hvor skilt og kartskisse står. Følg
opparbeidet skogsvei oppover til øvre del av
skogbandet, hvor veien slutter da er man ca
380 moh. Ruta fortsetter deretter langs en
sti på sørsida av en liten bekk til man er over
skogen. Deretter skrår man mot vestryggen
til Høltinden i lettgått terreng med mose og
lyng som underlag. Man følger en renne ved
vestryggen den siste biten til toppen.
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JARELVA

355 moh

En tur til Jarelva tilbyr en flott og kjapp ettermiddagstur eller en koselig søndagstur med familien. Utsikt mot Fugltinden og Haugafjellet.

Gradering: Grønn
Lengde (én vei): 2,6 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0426604 / 7687849

Veibeskrivelse/Parkering
Fra Storsteinnes kjører du Strandveien (858)
mot Mestervik, ca 5 km til Skjæret, tar til venstre og kjører 5,5 km til parkering ved skibua
til Josefvatn IL (Hestmyrhalsen), rett etter
krysset på Josefvatn mot Malangen.

Turbeskrivelse

Også en fin vintertur, da parkerer du på
Sørhøgda (ovafor Grønnåsen) ca 8,5 km fra
Skjæret. Parkering på en lomme på venstre
side når du kommer fra Storsteinnes. Gå opp
skråveien til hytta hvor du kommer inn på
løypa. Følg løypa til skilt til Tårnet. Der tar
du til høyre mot Jarelva og følger merkinga til
postkassen rett forbi Jarelva. Vintertraséen er
ca 5 km.

Foto: Bent Svinnung

Følg stien opp på andre sida av veien fra
Skibua. Når du kommer over gangbrua, tar
du opp til venstre for gjerdet. Du går nå Fugl-

tindmarsjens trasé, men i motsatt retning. Du
kommer inn på en vei som du følger til du er
over midten oppe i skråbakken hvor løypa tar
av til venstre. Nå følger du merkinga til du
er nesten ved postkassen som er skiltet mot
venstre fra stien.
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KJUSAKDALEN /
GIVSSATVÁGGI

170 moh

Lettgått kosetur i nydelige omgivelser med elvesus som akkompagnement.
Kjusakdalen er en flott tur for seg selv, men også et fint utgangspunkt for
turer videre innover dalen og rundtur ned Russedalen, Markenesdalen eller
Svendborgdalen.

Gradering: Grønn
Lengde (én vei): 1,9 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0445188 / 7675645

Veibeskrivelse/Parkering

Parkering på venstre side av veien ca 50 m
forbi der turskiltet står.

Turbeskrivelse
Kort lett tur til postkassen, traktorvei og god
sti.

Foto:Natalia Nemytoya

Kjør inn Skogveien vis á vis Circle K i Nordkjosbotn, derfra ca 4,5 km til startstedet som
er ved turskilt til Russeneset på høyre side av
veien. (Ca 4 km fra Rud om du kommer andre
veien.)
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KVANNFJELLET /
RIIDDAVÁRRI

1013 moh

Familievennlig topptur gjennom frodig skog og langs lyngkledde rygger - før den
mer steinete toppryggen mot varden. Fantastisk utsikt i alle himmelretninger,
deriblant Malangen og Balsfjorden.

Gradering: Svart
Lengde (én vei): 5 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0414113 / 7701419

Veibeskrivelse/Parkering

Turbeskrivelse
Du følger merket sti opp til venstre for elva.
Over skogbandet følger du merkinga opp til
høyre for varden. Deretter skrår merkinga
opp til høyre over første kanten og følger
ryggen videre opp til venstre mot toppen.

Foto: Bent Svinnung

Parkering: I Fjellskardalen, ca 6 kilometer
fra krysset i Skutvik. Parkeringsplass til
høyre (ca. 1,6 km fra krysset / 0,5 km før
snuplassen) før elva m/kartskisse og skilt.
Alternativt Fjellbygdavegen til Fjellskardalenkrysset fra Malangseidet (7,2 km) eller Sand
(6,6 km)

Alternativt (vinter) på snuplassen i enden av
vegen, godt ut av veien for brøytebilen.
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LAVANGSTINDEN /
LÁVATVÁRRI

764 moh

Lavangstiden er en lettgått topptur som gir mye variert natur og fenomenal utsikt.
Tinden troner som en massiv vegg på sørenden av Lavangsdalen og langs hele turen er det nydelig utsikt til store deler av Balsfjorden og Lyngsalpene. Er du heldig, så hilser tusenvis av blomstrende orkideer deg velkommen i starten av stien.

Gradering: Rød
Lengde (én vei): 4,7 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0430948 / 7699039

Veibeskrivelse/Parkering

Ved skoggrensa deler stien seg, det er godt
skiltet; til venstre mot Snømannen og til
høyre mot Lavangstind. Følg ryggen videre
oppover. Litt bratt siste del av skogen og mot
toppen.

Ved Kantornes (sørenden av Lavangsdalen)
tar du av fra E8 mot Selnes (FV 294) og kjører
ca 5 km til Elvås Gård. Parkering på nedsida
av veien.

Foto: Natalia Nemytoya

Gå opp gjennom tunet, hold litt til høyre opp
forbi et jorde. Gå over utmarksgjerdet ved
rødt merke på stolpen, så kommer du på en
sti som treffer en skogsvei på høyre side av
Mølnelva. En del myrområder. Her kan du
finne masse orkidéer.

Foto:Tine Marie V. Hagelin

Turbeskrivelse
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LINKEN / RØDSAND- 540 moh
FJELLET / STORBAKKEN /
GÁVVAVÁRRI
Et enkelt og lett tilgjengelig turmål via myke skogsstier og lyngkledde rygger. En
fin familietur som passer for alle.

Gradering: Blå
Lengde (én vei):
Fra Fjellskardalen 7,2 km.
Fra Nordbyvatnet 3,5 km.
Fra Malangseidet 3,1 km.
Fra Seterlihøgda 4,0 km.

Fjellskardalen: Følg merket sti opp til venstre
for elva, og ta over elva ved skilt til Linken.
Følg merket trasé til fjells, langs slake rygger
mot øst til du ser Linken.

(UTM-sone 34W): 0417436 / 7698200

Nordbyvatnet: Merket sti langs rygger, til
venstre innom elva / fossen og til høyre langs
nye rygger til du er over tregrensa. Linken
troner mot horisonten, bare å kurse rett på.

Veibeskrivelse/Parkering

Malangseidet bygdehus: merket løype til
topps.

Koordinater for turmålet

Fjellskardalen: Parkering til venstre før elva
eller snuplassen, som til Kvannfjellet.
Nordbyvatnet: Ca. 500 meter fra krysset
Fjellbygdaveien/Malangseidet. Parkering både
på høyre og venstre side av veien i enden av
et langstrekk. Skilt og kartutsnitt på venstre
side.
Malangseidet (ved bygdehus/barnehage):
Vei inn til høyre ca 1 km fra krysset til Indre
Malangseidet retning Mestervik. Skiltet til
Linken fra hovedveien.
Seterlihøgda: Fra parkeringsplassen på høyeste punkt nordover (ca. 1,5 km) på Fjellbygdveien fra Malangseidet.
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Turbeskrivelse

Seterlihøygda: Umerket. Mange tråkk
oppover i skogen, vinn høyde mot traversen
til høyre under et klippeparti før runding av
kanten/til du er ute av skogen. Deretter passerer du en steinhaug/saltstein - og følger så
ryggene svakt høyre. Sjølve Linken blir synlig
flere ganger på turen. Lett terreng å gå i.
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Foto:Gunn Grønnås

MIDDAGSTINDEN

1072 moh

Middagstinden er kanskje mest kjent som et populært skifjell i Lakselvdalen, men
den er også en utmerket toppturmål i barmarkssesongen. Fra toppen får du god
utsikt til alle kanter.

Gradering: Svart
Lengde (én vei): 4,5 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0444410 / 7688283

Veibeskrivelse/Parkering
Fra Nordkjosbotn kjører man mot Tromsø
8 km og tar av fra E8 mot Jøvik. Kjør så FV
292 Dalvegen ca 5 km til Fjellås bru øverst i
Lakselvdalen. Parkering rett før brua.

Turbeskrivelse

Foto: Geir Arne Simonsen

Følger skogsvei mot
Piggtindskaret et stykke
innover, går over til sti,
noe myrlendt, ved en
oppsamlingsplass for rein
tar man av til venstre ved
skilt mot Middagstind.
Et ganske bratt parti mot
toppen.
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MORTENHALSSKOLTEN

767 moh

Meget fin utsikt over det meste av Malangen, og ut mot havet. Varde på toppen - et
av Kartverkets gamle trigonometriske punkter. Trimpostkasse.

Gradering: Rød
Lengde (én vei): 6 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0406348 / 7703323

Veibeskrivelse/Parkering

Følg skogsvei ca 500 m fra parkeringsplass
fram til Kjelbotnelva (lokalt også kalt Reinelva), på bru over denne og videre oppover
dalen på god sti langs elva. Stien/ruta er
rødmerket. Oppe i Kjelbotn, over skogbandet,
blir stien etterhvert noe mindre markert.
Merkinga følger langs høyresida av hovedelva,
som kommer ned fra nordvestlig retning.
Etter ei kort stigning, kommer du til den
første tverrbekken, og her står et veiviserskilt.
Merka sti krysser bekken, og fortsetter med
moderat stigning til toppen. Hele ruta går i
overveiende tørt lende.

Foto: Svein Olav Pedersen

Følg FV 286 16 km fra Mestervik, evt. 33
km fra tunnelåpninga på Balsnes til veikryss
ved Mortenhals kirke. Ta av i krysset, følg
Sandselvveien rett fram oppover til Fjellbygda. Etter 3 km nytt veikryss; kjør rett fram til
veienden ved gården Einan. God parkering på
snuplassen. Kart/infotavle.

Turbeskrivelse
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OMASVARRE VEST /
DAVIT OMASVÁRRI

556 moh

Markert fjellprofil i nordenden av Takvatnet. Omasvarre-partiet er et ganske
stort og nokså flatt, frodig fjell omgitt av relativt bratte skogslier. Fin utsikt over
Heiaområdet, Takvatn, Mauken og Blåtind. To varder som er av Kartverkets
gamle trigonometriske punkter. Ca 200m lengre sørøst, på høyde 558, står
varde nr 2.

Gradering: Blå
Lengde (én vei): 1,5 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0423796 / 7670749

Veibeskrivelse/Parkering
Kjør til Heia på E6. Parker ved bussholdeplassen, ca 50 m nord for veikrysset til Øverbygd.

Turbeskrivelse
Rødmerket løype fra bussholdeplassen et
lite stykke gjennom skogen og opp gjennom nokså bratt skogsli til skogbandet og
en av Kartverkets gamle oppmålingsvarder
(427moh). Herfra blir stien betydelig slakere,
og stien går over delvis bart berg til den siste
og brattere kneika opp til varden/postkassen.

Foto: Natalia Nemytoya

Her er mye dyretråkk etter sau og rein.
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OMASVARRE ØST /
LULIT OMASVÁRRI

654 moh

På toppen er det fin utsikt mot Takvatn, Fjellfroskvannet og Øverbygd. Lett terreng
å gå i, til å begynne med god sti å gå etter, noe kratt på deler av løypa. Ikke av de
enkleste turene men heller ikke vanskelig.

Gradering: Blå
Lengde (én vei): 5,5 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0428915 / 7668971

Veibeskrivelse/Parkering
Ta av E6 mot Strupen. Krysset er 6–7 km sør
for Tømmerelv og 7–8 km nord for Heia.

Følg merket sti mot Fjellfroskvatn ca 2 km,
ta så av til høyre ved skilt til Omasvarre øst.
Etter et kort stykke skal man over ei lita elv,
så rett før bratta svinger man til høyre, over ei
elv igjen for så å ta til venstre mot toppen.
Enkelte våte partier til å begynne med.
Utsikt mot Takvatn, Fjellfroskvatn og Øverbygd.
(Alternativt kan man også gå fra Fjellfroskvatn.)

Foto: Natalia Nemytova

Kjør til snuplass i Strupen og fortsett på skogsvei til Juksavatn, knapt 4 km fra E6. Her er det
fint tilrettelagt med parkeringsplass, bord og
benker, bålplasser, gapahuk og toalett.

Turbeskrivelse
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PERSTINDEN /
VIRRANVÁRRI

917 moh

En markert fjellprofil over Nordkjosbotn med høyt, stupbratt og nakent flåg på
sørsida. Østsida av fjellet, der løypa går opp, er frodig. Flott utsikt fra toppen. Går
du frampå kanten ser du rett ned til Nordkjosbotn.

Gradering: Rød
Lengde (én vei): 5,2 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0441688 / 7681180

Veibeskrivelse/Parkering
Fra krysset E6/E8 i Nordkjosbotn: kjør ca 300
m mot Alta og Kilpisjärvi til parkeringsplass
på venstre side.

Turbeskrivelse

Foto: Natalia Nemytoya

Fra parkeringa går du videre østover ca 300m
langs gang- og sykkelveien til kartoppslaget
som står der stien/traktorsporet starter. Bratt
oppover vel 500 m før stien skrår østover og

slakker noe av, flater ut etter vel 1 km. Ca 500
m etter ei rund myr (omtrent der du får øye
på Storvatnet rett fram) tar den rødmerka
løypa av fra hovedstien og opp til venstre
(obs!). Litt dårlig sti de første 100 m, bedre
etter hvert. Over skogen er det et «belte» med
knehøyt kjerr hvor man må se godt etter for
å følge merkinga, men stien er relativt godt
synlig. Ca 1 km etter at du forlot hovedstien
er du oppe i høyfjellsterreng og selv om stien
er utydelig er det fint å gå videre mot toppen.
Stien er sparsomt merka, men lett å følge når
sikten er god. Ganske bratt det siste stykket
før topplatået.
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RAKELTINDEN
1400 moh
(MARKENESTINDEN) /
GÁRGGUVÁRRI
Dagstur, kan av noen oppleves som litt luftig. Fantastisk utsikt over Balsfjorden,
Malangen og innover mot Målselv.

Gradering: Svart
Lengde (én vei): 5,7 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0437535 / 7676671

Veibeskrivelse/Parkering

Fra bommen følger du skogsveien til et lite
lagerbygg hvor du tar av til venstre og følger
merket sti oppover mot fjellet. Stien forsvinner etter hvert. Øverst i lia må man over ei
myr og det kan være vanskelig å finne stien
på andre sida. Man skal «rett over» myra i
retning elva, kommer da på god sti som følger
elvekanten oppover. Fra skogbandet følger
man Markenesaksla helt til toppen.
Ved foten av bratthenget mot toppflata danner eggen noen småtopper som er vanskelige
å passere, holde derfor noe på sørsida av
eggen. Noe stein i siste bratta mot toppen.

Foto: Geir Arne Simonsen

Ca 700 m nord for krysset ved Tømmerelv
(Esso) tar du av fra E6 inn på sidevei skiltet
Markenes. Veien deler seg straks etter avkjøringa, kjør rett fram og oppover mot lia. Etter
ca 500 m kommer du til et nytt kryss, fortsett
rett fram/oppover. Etter ca 500m til er det et
nytt kryss, følg «hovedveien» som svinger litt
til venstre. Etter ca 300 m til kommer du til
en veibom og informasjonstavle. Her parkerer
du.

Turbeskrivelse
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REINGJERDFJELLET /
GEATKEVÁRRI

654 moh

Det samiske navnet betyr ”Jervefjellet”. Fjellet reiser seg som et tårn over lavlandet i Øverbygd. Nokså frodig landskap, mye grønt oppå topplatået. Flott utsikt
over Øverbygd, langt nedover Tamokdalen og sørover Dividalen - Rostadalsområdet. Varden er et av Kartverkets gamle trigonometriske punkter. Turen passer fint
for de fleste barn.

Gradering: Blå
Lengde (én vei): 2,5 km

Veibeskrivelse/Parkering
Fra Nordkjosbotn følger du E6 mot Alta
9,5 km til Øvergård og tar av til høyre mot
Øverbygd. Derfra ca 27 km til trafostasjon på
høyre side (vis á vis Nysted gård). Parker på
ei av sidene i innkjøringa til trafoen. (Om du
kommer fra Målselv-sida: ca 6 km fra Holt.)

Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0436382 / 7661751

Rødmerka løype følger høyspentlinja noen
hundre meter nordover til markert rygg og
fortsetter på denne til over skogbandet. Middels bratt skogsli. Løypa flater ut endel over
skogen, over ei myr, så opp en nokså bratt
skråning, før du er oppe på topplatået. Varden
med trimpostkasse etter noen hundre meter
innover platået.

Foto: Natalia Nemytoya

Foto: Gunn Grønnås

Turbeskrivelse
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RUNDHAUGEN OG
258 moh
RYPTINDEN/MOSKOS 983 moh
Rundhaugen er en fin tur for store og små. God sti med gapahuk ved turmålet. Fin
utsikt over ytre del av Malangen. Ønsker du en lengre og mer krevende tur, følger
du løypa videre til Ryptinden. Dette er en relativt krevende tur, og passer best for
dem med noe trening. Passer som dagstur. Fra toppen er det fin utsikt over midtre
og ytre del av Malangen.

Gradering: Rundhaugen: Grønn.
Ryptinden: Rød
Lengde (én vei): Rundhaugen 1,8 km.
Ryptinden 5,4 km.
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W):
Rundhaugen 0401727 / 7707637,
Ryptinden 0403209 / 7709716

Veibeskrivelse/Parkering
Følg FV286 fra Mestervik til Mortenhals,
16 km, videre 10 km til Søndre Forøy gård.
Parkering på sørsida av garasjen vis à vis
innkjøringa til gården.

Turbeskrivelse
Gå ca 150 m tilbake sørover fra parkering, til
hytteavkjøring med kart/infotavle. Ca 100 m
oppetter veien tar rødmerka sti av til venstre.
Moderat stigning. Etter nesten 1,5 km er
det en gapahuk på høyre side. Fin utsikt. Ca.
300 m videre, kort avstikker til Rundhaugen.
Turpostkasse.
Godt synlig merka sti vel 1 km videre til skogbandet, ca. 380moh. Videre oppover, mindre
synlig sti, følg merking. Etter passering av
elva, blir stigningen betydelig brattere opp
mot Grønfjellet, ca. 680 moh. Videre følger
man delvis sparsom merking, på venstre sida
av ryggen mot toppen. Turpostkasse.

Foto: Gerd Løvli

Overveiende tørt lende. Turen til Ryptinden
anbefales ikke ved manglende sikt.
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RUSSEDALEN 1 OG 2/
GÁRJELVÁGGI

300/625
moh

Ta turen til Russedalen som en ettermiddagstur (1. postkasse), eller som en
flott dagstur om du ønsker å gå helt inn til gammen (2. postkassen). Bruk litt
lenger tid og fortsett rundt for å komme ned Kjusakdalen, Markenesdalen eller
Svendborgdalen.

Gradering: Russedalen 1: Grønn
Russedalen 2: Blå
Lengde (én vei): Russedalen 1: 3 km
Russedalen 2: 7,2 km
Koordinater for turmålet

(UTM-sone 34W):
Russedalen turpost 1: 0440578/7676615.
Russedalen turpost 2: 0439519/7672733

Veibeskrivelse/Parkering
Ta av E6 ca 3 km nord for Tømmerelv ved skilt
til Bergneset, følg deretter gammelveien mot
Nordkjosbotn ca 6,5 km til avkjøring høyre
side med turskilt til Russedalen-Kjusakdalen.

Etter undergangen går du veien til høyre
oppover forbi skytterhuset og skytebanen og
følger en eldre skogsvei og god sti til bålplass
og første postkasse (Russedalen 1) like under
skogbandet (ved Skarelva). Noenlunde synlig
sti 4-500 m videre, deretter mere varierende
synlig tråkk etter merkinga. Merkinga er bare
provisorisk; men lar seg følge om en bruker
øynene godt. Spor av eldre merking med brun
maling. Nokså vannrikt område pga. alle elveog bekkefarene, særlig etter Skarelva. Ved en
enkel gamme finner du den andre postkassen.
OBS stor snøskredfare i Russedalen, så her
bør man bare gå om sommeren og høsten.

Foto: Anna Rosén

Om du kommer fra Nordkjosbotn er det ca
2 km fra vekta. Parker i avkjøringa og gå opp
veien til skytebanen, ev. kjør opp og parker
foran undergangen ved bommen.

Turbeskrivelse
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RØYSKATTHAUGEN

320 moh

Framstikkende haug/rygg like over skogbandet under Slettinden mot Sletta.
Familievennlig tur. Tross sin lave høyde er det fin utsikt over ytre del av Balsfjorden
og mot Tromsøya.

Gradering: Blå
Lengde (én vei): 2,1 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0416788 / 7705594

Veibeskrivelse/Parkering

Start med å følge traktorvei oppover. Veien
dreier mot høyre og ei elv krysses. Følg
merket sti videre og kryss over lysløype.
Etter dette følges merket sti videre til over
skogbandet. Gå litt videre framover etter stien
og da vil du etter ca 100 m se en gapahuk på
høyre side. Trimpostkassen er i gapahuken.

Foto: Ann Tove Ulriksen

Parkering på Skogstad, privat eiendom.
Gården ligger ca 17 km fra krysset på
Mestervik mot Tromsø via Malangseidet
(ev. ca 17 km fra Ryaforbindelsen om man
kommer den veien). Parker på anvist område.

Turbeskrivelse
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SLETTINDEN /
RIIDDAVÁRRI

1115 moh

En av de aller høyeste tindene på Malangshalvøya med markert silhuett, også
sett fra Tromsø by. Ligger sentralt på halvøya og kan nås fra flere veier. Den flotte
varden på toppen er et av Kartverkets gamle trigonometriske punkter.

Gradering: Svart
Lengde (én vei): 7,8 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0414691 / 7703916

Veibeskrivelse/Parkering

Følg skogsvei fra parkering (140moh) til enden av denne, ca 1,5 km. Følg rødmerket sti/
løype videre. Nokså flatt gjennom skogen til å
begynne med, tørt terreng. Fra der man krysser kraftlinja, stiger det opp gjennom lia, noe
myr, til skogbandet, ca 350 moh. Her følger
et slakt parti langs fjellsida, i ca. 400 moh. til
munningen av Reindalen. Herfra er det utsikt
direkte mot toppen. Løypa går videre ca. rett
mot toppen; etter kryssing av Reinelva, slakk
stigning til foten av toppartiet på ca 600 moh.
Herfra relativt bratt og rett fram nesten til
øverste eggen på ca 1000 moh, men jevnt fint
underlag å gå på. På begge sider tildels grov
steinur. I ca 900 moh. dreier løypa til venstre,
mot en stor stein på ca. 1000 moh, og så rett
opp til toppen. Trimpostkasse.

Foto: Svein Olav Pedersen

Følg FV286 fra Mestervik, ca. 15 km (eller
fra tunnelåpningen på Vikran, 34 km) til
veikrysset på Sand. Her tar du av til høyre og
følger Fjellbygdveien (FV288) ca. 4 km til du
kommer til et nytt veikryss. Her tar du av til
venstre, og kjører rett fram. Du passerer to
veikryss før du er framme etter ca. 1,5 km,
ved veienden på Nordheim der du kan parkere. God parkeringsplass på veienden. Her
finner du også infotavle med kart.

Turbeskrivelse
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SMØRPUNDFJELLET /
VUODJABUHOALGI

829 moh

Smørpundfjellet ligger i knekkpunktet på Balsfjordeidet (eidet/ dalføret langs
E6 (E8)) mellom Nordkjosbotn og Oteren. Varden er et av Kartverkets gamle
trigonometriske punkter. God utsikt over indre del av Balsfjorden og fjell som
Store Russetinden, Piggtinden, Perstinden, Storvasstinden og Rássevárri.

Gradering: Rød
Lengde (én vei): 3,7 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0447990 / 7678081

Veibeskrivelse/
Parkering

Starten av turen går etter god skogsvei til
du er på rundt 400 moh. Herfra er det godt
merket sti til du er over skogen. Etter hvert
forsvinner stien, men det er malt hyppig på
steiner og berg. Ruta er også merket med
pinner malt med rødmaling. Ruta fortsetter
i nærheten av bekken som kommer ned fra
skaret mellom Smørpundfjellet og Nordfjellet på drøye 700 moh. Herfra er ruta vardet
videre til toppen. Du når høyeste punkt først,
men postkassen er noen hundre meter videre.
Turen er omentrent fri for stein, går fint an å
gå med joggesko.

Foto: Geir Arne Simonsen

Startstedet for turen er ved Trangen (Borge),
ca 8 km fra Nordkjosbotn på E6/E8 mot Alta.
Startstedet er merket og det er parkering på
et jorde, eventuelt noen hundre meter videre
ved festhuset på Rud.

Turbeskrivelse
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STIKKEVATNAN

287 moh

Stikkevatnan ligger på eidet mellom Middagsbukta i Balsfjorden og Nordfjorden
i Malangen. De er ikke navngitt på kart. Det største ligger på 287 moh og ligger
litt under toppen av eidet, omgitt av litt skog. Det er fint å fiske i vatnet (fiskekort
trengs). Er et godt utgangspunkt for turer opp i fjellet på begge sider av eidet. Fint
terreng. Familievennlig.

Gradering: Blå
Lengde (én vei): 6,3 km (fra Kvitbergan),
3,5 km (fra Middagsbukt)

Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0425211 / 7692096

Veibeskrivelse/Parkering
Kvitbergan: Fra Nordfjordkrysset (på FV 858
drøyt 16 km fra Storsteinnes mot Mestervik)
kjører du videre ca. 3,6 km mot Mestervik til
Kvitbergan og parkerer ved en stor utkjøring
med bord og søppelcontainere på venstre side
av veien. Komemr du fra nord, ligger parkeringsplassen ca. 5,5 km fra Coop Mestervik.

Foto: Gunn Grønnås

Middagsbukt: Følg FV 287 ca. 12 km fra
veikrysset på Tennes (skiltet Sandøyra) til
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nedlagt butikk nedenfor veien. Ytterligere ca.
1 km til parkering ved Antonelva.

Turbeskrivelse
Fra Kvitbergan: Gå bilveien nordover mot
Mestervik ca 250 m til det at du ser en sidevei
som tar av til høyre. Følg denne til veienden.
Fra gården Heim (60 moh) på veienden følger
du skogsvei ca 1,5 km til det at veien deler
seg. Følg til venstre ca 1 km til under Lokkmyråsen. Videre etter rødmerket sti mot skaret og vatn 287. Over høyeste og snaue skaret
er ikke synlig sti, kun merking. Slakt lende
hele veien. Trimpostkasse ved enden av stien/
løypa nær elveosen.
Fra Middagsbukt: Følg gårdsveien vis a vis
den gamle butikken,
oppover mot nedlagt
gård. Hold ut i
skogkanten til høyre
forbi husene (fritidshus), følg så traktorvei videre oppover
lia. Straks oppunder
skogbandet, under
en skråning på
venstre side, går en
sti opp langsetter
skråningen. Følg stien til den møter på
kjøresporet lenger
opp, følg dette til det
ender opp på ei stor
flate, ca 300 m før
vatnet. Fortsett fram
til vatnet.

83

TENNESHAUGEN
JAGARBERGHAUGEN

269 moh
259 moh

Familievennlig tur i skogsterreng, selv om det er noe bratt til Tenneshaugen. Det
blir tidlig snøfritt til Tenneshaugen om våren, så man kan begynne sommertursesongen tidlig her, men videre til Jagarberghaugen ligger snøen lenge. På Jagarberghaugen er du plutselig ute av skogen og får en liten smak av fjellterreng, og
det åpenbarer seg en nydelig utsikt utover Balsfjorden, Malangseidet, Svartnes
og Kantornes. Mellom Tenneshaugen og Jagarberghaugen går du mellom gamle
bjørketrær fulle med skjegglav. Kan få hvem som helst å se morsomme troll bak
hver stokk og stein.

Gradering: Grønn
Lengde (én vei): Tenneshaugen: 1,3 km,
Jagarberghaugen: 2,7 km

Koordinater for turmålet

Veibeskrivelse/Parkering
Fra Storsteinnes kjører du Strandveien (858)
mot Mestervik ca 5 km til veikryss, fortsett rett
fram på Tennesveien (859) ca 4 km og ta til
venstre mot Sandøyra. En knapp km derfra (ca
100 m etter ferist) er det avkjøring til høyre opp
bakken til Tennes grendehus (tidl. skole), god
parkeringsplass.

Turbeskrivelse
Følg merket sti via lysløypa. Litt før høyeste
punkt på lysløypa går det merket sti inn i skogen
til høyre, vær oppmerksom så du ikke går forbi.
Følg så merkinga til toppen. Man ser masta på
Tenneshaugen ganske tidlig, postkassen står på
ei bjørk litt nedenfor masta.

Tenneshaugen

Tidlig på våren kan tursko eller vanntette joggesko være å anbefale. Men når sommeren har satt
inn går det fint an å gå med vanlige joggesko.
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Foto: Bent Svinnung

Til Jagarberghaugen fortsetter man etter merket
sti til venstre for masta, ned fra Tenneshaguen
og så videre nokså flatt til Jagarberghaugen.
Postkassen står på varden.

Foto: Natalia Nemytoya

Foto: Maja S. Kvalvik

(UTM-sone 34W): Tenneshaugen 0434054 /
7690640, Jagarberghaugen 0433749 / 7691886

Jagarberghaugen
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TOMASJORDTINDEN /
ORRITVÁRRI

876 moh

Tomasjordtinden er også kalt Laksvatnfjellet. Meget fin utsikt over indre og midtre del av Balsfjorden og Sørfjorden (indre del av Ullsfjorden). Relativt frodig terreng, også på toppen. Varden er et av Kartverkets gamle trigonometriske punkter.

Gradering: Rød
Lengde (én vei): Fra Laksvatn 4 km.
Fra Tomasjord 4,5 km

Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0437613 / 7695429

Veibeskrivelse/Parkering
Parkering ved Laksvatnet (plass til 1 bil):
Ta av i veikrysset på Laksvatn på E8, følg FV
293 mot Lakselvbukt ca 700 m til veikryss,
ta av til venstre mot Lakselvbukt. Etter ca 1,7
km (rett før kommunegrensa mot Tromsø) en
bekk og traktorveiavkjøring til høyre. Parker i
avkjøringa. Trang parkering.
Parkering på Tomasjord: Ved bygdehuset
rett ved fyrlykta på Tomasjord på gammelveien mellom Nordkjosbotn og Laksvatn.

Turbeskrivelse

Fra Tomasjord: Følg traktorvei forbi et par
hus, videre langs skogkanten og gjennom
undergang under E8. Oppe ved skredplassen
krysser du elva og følger stien videre oppover
til høyre for elva. Oppe på fjellet krysser du
elva igjen og følger merking til toppen. Litt
bratt i starten opp.

Foto: Gunn Grønnås

Fra Laksvatnet: Løypa følger traktorvei opp

gjennom lia til skogbandet. Her krysser den
ei elv, og du forlater veien og går videre oppover på høyresida av elva. Ca 150 m ovenfor
hovedveien, krysser løypa «Russeveien» fra
2.verdenskrig. Etter vel totalt 500 m flater
dalbotnen ut, du krysser elva og fortsetter
skrått oppover fjellsida mot toppen. Fint å
gå, middels bratt. Øverst i denne skråninga
kommer du til et skar, hvor Tomasjorddalen
er rett fram og nedover, og ryggen til toppen
noe til høyre. Løypa følger ryggen oppover,
med enkelte korte, relativt bratte partier, like
før man er oppe på topplatået. Fortsett over
dette fram til varden.
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VAKKERHEIA

244 moh

Et trivelig turområde i lavtliggende terreng med kystfuruskog. Til tross for sin
beskjedne høyde, er Vakkerheia nokså snau oppå. Noen større myrer, småkupert
landskap. Fra toppen er det meget fin utsikt over indre del av Malangen,
Aursfjorden og ut mot Nord-Senja. Trimpostkasse. En del trafikk pga nærhet til
campingplass og hyttefelt.

Gradering: Grønn
Lengde (én vei): 3,5 km
Koordinater for turmålet
(UTM-sone 34W): 0410717 / 7689523

Veibeskrivelse/Parkering
Fra Nordfjordkrysset (på FV 858 drøyt 16
km fra Storsteinnes mot Mestervik eller 8,5
km fra Coop Mestervik mot Storsteinnes)
kjører du mot Aursfjordbotn, ca 14 km, til
Staff Camping i Kjerkevika. (Evt. ca 9 km fra
Ursfjordkrysset hvis du kommer fra andre
siden.) Parker ved servicebygget på oversiden
av veien.

Turbeskrivelse

(Vintertrasé fra Hamnvåg Montessoriskole:
4,5 km, første del følger lysløypa.)

Foto: Eivind Hemmingsen

Fra parkeringa går du ca 200 m tilbake

østover (mot Hamnvåg) på bilveien til bekk/
trafokiosk. Ta til høyre, oppetter langs jordet
med bekken til venstre. Løypa/stien er
rødmerket. Etter ca 400 m krysses bekken og
etter snaue 100m kommer du til gangbru over
gjerde (obs strømførende). Deretter følger
du traktorveien videre oppover ca 400m til
enden av myr, derfra går sti som passerer på
venstre side av myra, og videre opp gjennom
skogen. Trimpostkasse etter ca 500 m ved
kanten av ei stor myr. Etter ytterligere ca 400
m er du ved Kjerkevikvatnet, 101 moh. Stien
videre, fortsatt rødmerket, krysser bekkeutløpet fra vatnet, og stiger videre oppover lia,
nesten 1,5 km til toppen.
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Foto: Geir Arne Simonsen
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Foto: Natalia Nemytoya

Foto: Geir Arne Simonsen

Foto: Natalia Nemytoya

Foto: Bent Svinnung

Nr

Turmål
Navn (moh)

Gradering

1

Andorvann/turpost (318)

0430831 / 7670240

3

2

Balsaakka (458)

0426783 / 7681835

2,3/3,2/6,5

3

Blåheia (607)

0431132 / 7688675

3,6

4

Blåruttinden (806)

0402454 / 7712583

3,5

5

Blåtinden (1180)

0434155 / 7700233

5

6

Erikfjellet (850)

0413490 / 7682589

4,5

7

Fiskefjellet (828)

0409494 / 7705289

5,5

8

Fjellbrua (100)

0409374 / 7702717

0,9/5,5

9

Fugltinden (1033)

0429070 / 7691109

7/8,1

10

Gjømmerdalsbreen (870)

0436424 / 7701997

7

11

Grønnlihaugen (370)

0406222 / 7702395

1,8
2,3

/

Turmål-koordinat
UTM-sone 34W
WGS-84/EUREF-89

Lengde, ca
km, en vei

12

Harehaugen/turpost (250)

0417662 / 7703818

13

Hattavarre (1407)

0439429 / 7665180

8

14

Hatten (700)

0435334 / 7699247

3,5

15

Haugafjellet (835)

0421159 / 7694320

5,1/6

16

Hestnesaksla/turpost (470)

0426764 / 7699644

2,8

17

Holmvassfjellet(505)

0438498 / 7688613

1,9

18

Høltinden(1033)

0434709 / 7675469

4,3

19

Jarelva/turpost (355)

0426604 / 7687849

2,6

20

Kjusakdalen/turpost (170)

0445188 / 7675645

1,9

21

Kvannfjellet(1013)

0414113 / 7701419

22

Lavangstinden (764)

0430948 / 7699039

4,7

23

Linken/Storbakken (540)

0417436 / 7698200

3,1/3,5/7,2

24

Middagstinden (1072)

0444410 / 7688283

4,5

25

Mortenhalsskolten (767)

0406348 / 7703323

26

Omasvárre, vest (556)

0423796 / 7670749

1,5

5

6

27

Omasvarre, øst (654)

0428915 / 7668971

5,5

28

Perstinden (917)

0441688 / 7681180

5,2

29

Rakeltinden (1400)

0437535 / 7676671

5,7

30

Reingjerdfjellet (654)

0436382 / 7661751

2,5

31

Rundhaugen (258) og

0401727 / 7707637

1,8

Ryptinden (983)

0403209 / 7709716

5,4

Russedalen1 (300) og

0440578 / 7676615

3

Russedalen2 (625)

0439519 / 7672733

7,2

33

Røyskatthaugen (320)

0416788 / 7705594

2,1

34

Slettinden (1115)

0414691 / 7703916

7,8

35

Smørpundfjellet (829)

0447990 / 7678081

3,7

36

Stikkevatnan (287)

0425211 / 7692096

6,3/3,5

37

Tenneshaugen (269) og

0434054 / 7690640

1,3

Jagarberghaugen (259)

0433749 / 7691886

2,7

38

Tomasjordtinden (876)

0437613 / 7695429

4,5/4

39

Vakkerheia (244)

0410717 / 7689523

3,5

32

