
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubben (Foto: Otto M. Pedersen) 
   

 

BESKRIVELSE AV POSTENE 

2020 

 

 

 

 
 

                



 

 

Kjære Ranatrasker, 

 

Velkommen til nytt år med Ranatrasken og nye, fine opplevelser i 

Ranas flotte natur. I år er det én ny post, 32 poster i alt å velge 

mellom. Postene er plassert rundt om i Rana. Den nye posten er 

Henriktjønna i Grønfjelldalen.  

Dette heftet beskriver postenes plassering, og gir tips om hvordan 

du kommer dit. Til de fleste av postene er det flere mulige ruter, og 

det er vanskelig å få med alle. Samtidig kan noe av moroa være å 

finne nye ruter, lettere eller mer krevende. 

En del av postene vil være mål for ”Til-topps”- turer med Rana Blad 

og fellesturer med Turistforeninga. 

Du velger selv hvilke og hvor mange poster du ønsker å besøke. 

Alle som har oppfylt kravene til 10 turer på ulike poster for voksne, 

og 5 turer for barn under 15 år, er med i trekningen av hovedpremien 

og ”trøstepremier”. Kortene må være levert til vårt kontor, Ark 

bokhandel eller Sportshuset innen 1.desember hvis du vil være med i 

trekningen. Ønsker du å kjøpe RANATRASKEN-krus må det krysses 

av for dette på kortet før innlevering. 

Dato for trekning og salg av krusene er normalt i februar året etter 

sesongen. 

Dersom det oppdages feil eller mangler ved postene ønsker vi at du 

gir beskjed til mobil 99031419 eller direkte til Polarsirkelen turlag. 

E-post kan også brukes: ranaturistforening@gmail.com  

Det samme gjelder dersom du har synspunkter om postene, 

plassering o.l. 

Husk båndtvang og hensynsfull ferdsel med tanke på dyr og fugler i 

yngle- og hekketid! Vis også varsomhet i områder der tamdyr beiter.  

Husk betaling på hyttene, også for dagsbesøk. 

Husk også å ta med eventuelt søppel heim. 

 

God tur! 
 

 

mailto:ranaturistforening@gmail.com


Postbeskrivelser 

  
Turbeskrivelsene er hovedsakelig beskrevet som sommerruter. 

Koordinatene er i UTM-WGS84-systemet, og tatt ut fra GPS. 

Kart og kompass er alltid lurt å ha med.  

 
Hauknestinden  
 

Koordinat: 33W 0458202 7349701 

Høyde: 799 moh 

Hvor er den plassert: Skiltet er plassert på varden. 

Hvordan kommer vi oss dit: 

Fra lysløypa i Åga.  

Fra skolen på Hauknes, sti via Raudtind: 3,5 km en vei. 

Fra dammen ved Andfiskvatnet, letteste alternativ: 3,5 km en 
vei. 
       
         Foto: Otto M. Pedersen 

       

     

 

Mofjellet/Leskjermen 
 

Koordinat: 33W 0463393 7351955 

Høyde: 520 moh 
Hvor er den plassert: På leskjerm 

Hvordan kommer vi oss dit:  

Fra Vatnaveien, ca. 3 km en vei. 

Fra Finsetveien, Langneset; brattest, ca 4-5 km en vei. 

Fra Mofjellveien (kjør opp forbi Anleggshammeren, helt opp, og 

gå vestover), ca 6 km en vei.      Foto: Otto M. Pedersen 

 
Fisklausvatnet 
 

Koordinat: 33W 0473586 7343413 

Høyde: 602 moh 

Hvor er den plassert: På vegg på naust tilhørende Statskog, i sør-

østre del av vatnet. Fiskevann, båt kan lånes hos Statskog. 

Hvordan kommer vi oss dit: Kjør E12, ta av mot Akersvatnet midt 

på Umskaret, gå opp Krybbtjørndalen. 
Ca 2 km en vei. 
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Foto: Otto M. Pedersen 

 

  
Hellerfjellet 
 

Koordinat: 33W 0476893 7342343 

Høyde: 1077 moh 

Klippested: På vegg på bu ved masta. 

Hvordan kommer vi oss dit: Kjør E12, gjennom tunnelen, parker 

på toppen av Umskaret. ligger på vestsida av veien. 

Fra Umskaret og til toppen er det ca 4,5-5 km en vei. 

 
 

 Foto: Jekaterina  Balaeva 



Blereken. 
 

Koordinat: 33W 0504557 7358469 

Høyde: 680 moh  

Hvor er den plassert: Post på vegg til nyhytta til Rana 
Fiskerforening. Fiskevann. (husk fiskekort) Hytta har forøvrig 

overnattingsmuligheter, ta kontakt med fiskerforeninga v/ 

Oddmund Hansen 

Hvordan kommer vi oss dit: Kjør E6 nordover, ta av  

mot Virvatnet litt nord for Krokstrand. Kjør til parkeringsplass 

ved Kaffebekken. Følg sti. Ca 6 km en vei. 

Ved stor vannføring anbefales å kjøre over brua som krysser 

Virvassåga. 

 
Foto: Bjørnar Jakobsen 

 

  

Hammartjønna 

 
Koordinat: 33W 0468075 7351213 

Høyde: 640 moh. 

Klippested: På vegg (Rødekorshytta) 

Hvordan komme til startstedet.: Ta av fra E 12 mot 
Mofjellet (Anleggshammeren). En kan kjøre anleggsveien til 

topps og gå videre. Ca 1 km en vei. 

Nyt den flotte naturen. God sti videre opp på fjellet til 

Storsteinen og videre til Sløykvollan. 

 
Foto: Otto M. Pedersen 

 
 

Granneset 
 

Koordinat: 33W 0495179 7377713 

Høyde: 280 moh 

Hvor er den plassert: Plassert på hovedbygningen. 

Hvordan kommer vi oss dit: Kjører E6 nordover til Storvoll. 

Parker ved Ungdomshuset.  

Ligger i Naturparken, vernede bygninger. 

Kjempefin rundtur, Granneset, Bredek og Bjøllånes. Ca 2,5 km 

fra parkering til Granneset. Rundtur ca 7 km. 
 

 
 

Kvitbergan  
  

Koordinat: 33W 0464888 7358038 

Høyde: 384 moh 
Hvor er den plassert: På et godt synlig bjørketre. 

Hvordan kommer vi oss dit: Fra parkeringsplass ved skibua i 

Selforslia. Følg skogsvei forbi Varmosletta og videre oppover 

lia. Ta av fra veien ved skilt merket Kvitbergan. Derfra er det 

400 m til skiltet. Ca 3 km en vei. 

Postansvarlig: John Ole Frøysa, tlf 90697944 

 
Foto: Per L. Larsen 

 

 



Tortenkøta  
 

Koordinater: 33 W 0424053 7357527 

Høyde 140 moh 

Klippested: På vegg på køta. 
Kjør E 12 vestover. Ta av på RV 17 mot Stokkvågen, og 

kjør forbi Flostrand til ”Hanna Kvanmos Plass”, en stor  

rasteplass. Følg merket sti til køta ca 2 km en vei. 

Stien begynner på vestsiden av rasteplassen. 

Postansvarlig: Arnt Ivar Lillevik, Telefon 990 31 419  
Foto: Asbjørn Losvik 

 

 

Stortjønna 
 

Koordinat: 33 W 0456763 7357082 

Høyde: 255 moh 

Hvor er den plassert: Posten oppsatt på bu/gapahuk ved østsiden 

av vatnet 

Hvordan kommer vi oss dit: Start fra Skillevollen,  

fra Altermark, eller fra Moan (Øijord) Ca 3,5 km en vei. Gode 

stier.  

Postansvarlig: John Ole Frøysa 90697944 
 

 
 

 

Slettafjellet  
  

Koordinat: 33W 0449552 7354198 

Høyde: 653 moh 

Hvor er den plassert: På varden på Steinmurfjellet, ca  
4 km en vei. 

Hvordan kommer vi oss dit: Kjører Rv 12 til toppen av Bustneslia.  

Følg sti, hold litt til øst. 

 
 

 

 

 

 

 

Bjynnlisletta, Utskarpen 

 
Koordinat: 33W 0436375 7354779 

Høyde 105 moh 

Startsted: Turen starter fra Solheim som ligger langs Sjoneidveien i 

Utskarpen 
Parkering: Ved startsted eller ved skolen. 

Beskrivelse av turen: Start fra Solheim, gå i retning vanntårnet. 

Turløypa er merket, og terrenget er vekslende. Ser man bort fra 

stigningen ved starten av turen, er det stort sett lett å gå. Anbefales for 

hele familien.  

Alternativ rute fra veien til kraftstasjonen. 
Trimkasse, grillplass med benker og toalett er satt opp på 

Bjynnlisletta.              
Foto: Otto M. Pedersen 

 

http://www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=99031419


 

 

Heramsvarden 
Koordinat 33 W 0472026 7350437 

Høyde 620 moh 

Klippested: På punktet   

Hvordan komme til startstedet: Kjør E 12 østover mot Sverige. Parker 

ved nedkjørsel til Reinfjellligården. Følg Blåvegentraseen fra gården. 

Gå over første bru og videre over myra. Ta til høyre like etter at det 

begynner å stige opp. Passer Selåga på bru. Følg ryggen opp mot 

varden 

Turen er ca 4 km en vei. 
Fint turterreng . 

Foto: Asbjørn Losvik 

 

 

 

 

Raudfjellet, Rausandhaugen  
 

Koordinat: 33W 0480722 7351699 

Høyde: 826 moh 

Hvor er den plassert: På Varde  

Hvordan kommer vi oss dit: E12 til Raudvatnet, flere alternativ.  

Ca 2,5-3 km en vei. 
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              Foto: Otto M. Pedersen 

 
 

Skistua  

 
Koordinat: 33W 0465295 7353767 
Høyde: 152 moh 

Hvor er den plassert: På Mo skilags hytte på Mofjellet. 

Hvordan kommer vi oss dit: Alt. 1 Fra Hammeren, kort men litt bratt 

løype, ca 1,5 km en vei. 

Alt. 2 Fra Anleggshammeren; følg veien oppover, ovenfor 

kraftanlegget går det merket sti til Skistua, 2,5-3,5 km en vei. 

Fin tur både sommer og vinter. 

 

 
 

 

 

 

 

Stangfjellet 
 

Koordinat: 33W 0473442 7346669 

Høyde: ca 840 moh 

Post festet på stang der løypa flater ut, like før den stopper. Utsikt mot 

Fesklausvatnet. 

Hvordan kommer vi oss dit: Kjører E12 forbi Raudvatnet, til Røde Korshytta. 

Oppkjørt skiløype, ca 8 km en vei. 

Postansvarlig: Thorstein Karstensen 90181437  

 

     Foto: Thorstein Karstensen  



 

Skjålia (Andfiskvatnet)  
 
Koordinat 33 W 0466477 7349553 
Høyde: 270 moh 
Skilt plasseret: På hyttevegg.  
Hvordan komme seg dit: Ta av fra E 6 i Åga. Kjør til 

Andfiskvatnet og parker ved snuplass. Følg veien videre langs 

vatnet ca 4,5 km en vei. Posten er på hyttevegg på venstre side 

like før Skravlbekken. 

Turen passer også godt til sykkeltur, eller til tur  

med barnevogn.  
                   Foto: Otto M. Pedersen 

 

 

Glomdalsvatn 
 

Koordinat: 33W 0450707 7376801 

Høyde: 126 moh 

Klippested: Lita bu ved vatnet 

Til startstedet: E 6 til Røssvoll, ta av mot Melfjordbotn, kjør langs 

Langvatnet (RV 355), forbi Ravnåga og rett fram forbi Bergeng til 

Fisktjønna. Sti herfra til Glomdalsvatnet (sommerrute). Ca 3,5 km 
en vei. 

Postansvarlig: Odd Gulvik. Tlf 75169721 
      Foto: Øystein Heggli 

 

 

Sauvasshytta 
 

Koordinat: 33W 0488773 7340757 

Høyde: 970 moh 
Hvor er den plassert: Post på hytta til Rana 

Turistforening. 

Hvordan kommer vi oss dit: Flere alternativer. 

Kan gå både fra Umbukta ca 15 km en vei, og fra Plurdalen ca 8 km 

en vei. 

 

 

 
 

 

Kubben 
 

Koordinat: 33W 0481909 7342217 

Høyde: 1019 moh 

På varde/stein. 

Hvordan komme dit: Kjør E 12 østover mot Umbukta, 

Ta av på den gamle veien over Umskardet. Parker på parkeringsplass 

på høyden. Gå til venstre og følg ryggen NØ mot toppen. Ca 3,5 km 
en vei. 

Postansvarlig: Per Laurin Larsen, tlf 41548251  

 
 

Foto: Asbjørn Losvik 

 

 

 

 



Matstutofta, Dalselv 

  
Koordinater: 33 W 0453432 7346072 
Høyde: 239 moh 

Startsted: På vei sørover fra Mo langs E6 passerer du  

brua i Dalsgrenda og tar til venstre ved Førnes,  

tredje avkjøring til venstre etter brua. 

Parkering: Ved enden av veien. Bruk veien som er merket på kartet. 

Beskrivelse av turen: Gå skogsveien oppover første stykket. Der veien 

flater ut passerer du ei lita hytte på høyre side. Fortsett rett fram. Etter ca 

50 meter deles veien. Ta til venstre, og ta etter hvert av på sti til 

Matstutofta. 

Skiltet henger på hytteveggen.     

Turen er ca 2,5-3km en vei. 

 
        

 
 

 

 

Virvasshytta 
 

Koordinat: 33 W 0516342 7354377 

Høyde: 614 moh 

Klippested: På hyttevegg 

Hvordan kommer vi oss til startstedet: E 6 nord til  

veidele Virvassdalen, ta til høyre og kjør opp til  
demningen. Ca 5 km en vei fra demningen til hytta.  

NB Se skilt ang. parkering. 

Lett tur i flott terreng. 

 

 
 

 

  

Kvitsteindalstunet 
 

Koordinat 33 W 0502324 7340435 

Høyde: 570 moh 

Klippested: På hyttevegg 

Alt. startsteder: Grønfjelldalen eller Mjølkbäcken, Sverige 

Slik kommer du til startstedet: 1) Kjører E 6 nord til veidele 

Grønfjelldal, tar til høyre og kjører til enden av steintippen 

Kalvatnet. Ca 12 km en vei. 2) Kjører E 12 øst over riksgrensen 

til Mjølkbäcken, skiltet parkeringsplass der. Ca 15 km en vei. 

 
Foto: Asbjørn Losvik 

Lapplia 

 
Koordinat: 33W 0472674 7364656 

Høyde: ca 300 moh 

Posten er festet på hyttevegg. 

Hvordan kommer vi oss dit: Kjør E6 nordover og gjennom 

tunnelen i Illhullia. Parkering ved utgangen av tunnelen. Merket, 

litt bratt sti opp til Lapplia. Ca 1 km en vei. 
 

 

 

 

Foto: Otto M. Pedersen 



 

Lappfjelltjønna                                          
                          

Koordinat: 33W 0483539 7346291 

Høyde: 780 moh 
Klippested: På naustvegg (Statskog) 

Startsted: E 12 på høyden like nord for, og før du passerer 

Tverrvassgården, 520 moh.  

Beskrivelse: Ca ½ km moderat stigning i skogsterreng til 

skoggrensen. Derfra i nesten rett linje til Lappfjelltjønna i lett 

stigende terreng. Ca 4 km en vei. 

 

 

 

 

 

Reinfjellet                                                  

 
Koordinat: 33W 0474965 7352889 

Høyde: 661 moh 

Kjør E12 mot Raudvatnet. Parker på stor  

parkeringsplass på høyre side av veien like  

før du kommer til vatnet. Kryss veien og gå  

opp lia mot Reinfjellet. Skiltet er festet på  

varden på toppen av fjellet.  

Avstand fra parkeringa på E12 ca 3 km. 
Foto: Otto M. Pedersen 

 

 

 

Langsela 

 
Koordinat: 33W 0461214 7345916 

Høyde: ca 200 moh 
Kjør E6 sørover til Dalsgrenda. Ta av opp  

mot Øverdalen. Parker ved brua øverst  

i dalen. Følg veien på venstre side av elva. 

Skiltet er plassert på brua før Tverråmark. 

Turen passer også godt til sykkeltur, eller til tur  

med barnevogn. 

Avstand ca 3,5 km en vei. 
Foto: Otto M. Pedersen 

 
 

 

 

Risen (Straumen)  
 

Koordinat: 33W 0445537 7351693 

Høyde: Ca 300 moh 

Beskrivelse av turen: Kjør E12 mot Nesna. 

Ta av til venstre mot Straumen rett før brua. Etter ca 1,5 km 

passerer du ei grønn hytte på venstre side. Her følger du skogsvei 

som etter hvert går over i sti oppover lia. Der stien stopper er det 

åpent terreng og lett å finne veien videre mot høyre til varden på 

høyeste punkt. 

 Avstand ca 2,5 km en vei.   
Foto: Otto M. Pedersen 



 

Svarttjønna (Ytteren)  
 

 

Koordinat: 33 W 0462560 7360603 

Høyde: ca 290 moh 

Beskrivelse av turen: Kjør opp Langdalen på Ytteren. Ta av mot 

Karvebakken. Følg skogsvei fra svingen i Karvebakken.  
Skiltet er festet til et grantre ved vatnet.  

Avstand ca 3 km en vei. 
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   Foto: Otto M. Pedersen 

 

 
Klokkerhagen      

      
Koordinat: 33W 0464880 7355089     
Høyde: Ca 20 moh 

Beskrivelse av turen: Skiltet er plassert på Tor B’s plass. 

Avstand fra Revelneset ca 3,6 km 

 

 
 

 

    

 

Ravntinden 

 
Koordinat: 33W  0462940 7363808 

Høyde: Ca 620 moh 

Beskrivelse av turen: Kjør E6 til Røssvoll, ta av mot Melfjordbotn. 

Kjør langs Langvatnet til skogsvei, ca 4,2 km fra brua over 

Røvassåga. Følg bratt skogsvei opp lia. Der skogsveien stopper, 

fortsetter man mot høyeste punkt. Det er to varder på toppen. Skiltet 

er plassert på varden lengst sør-øst (lengst til høyre).  

Avstand ca 3,5 km en vei. 

 

 
     Foto: Otto M. Pedersen 

 

 

 

Henriktjønna  

      
Koordinater: 33 W 0486440 7362648 

Høyde: 316 moh 

Beskrivelse av turen: Kjør Grønfjelldalsveien. Sving av mot  

Stupforsmoen. Fortsett ca 2,7 km og ta av mot høyre. Kjør ca 1,1 km.  

Se skilt med kart over Henriktjønna. Posten ligger på nordøst sida av tjønna.  

Skiltet er plassert på et grantre. 

Avstand i overkant av 2 km en vei.  

 

 
 

 

Foto: Brynhild Hjellen Myklebust 

 



RANATRASKEN 

 

Arrangør for Ranatrasken er Polarsirkelen turlag (tidligere Rana Turistforening). 

Samarbeidspartner er Rana Turmarsjklubb.  

 

Polarsirkelen turlag (PT) ble stiftet 1927 og har nå ca. 1500 medlemmer. Vi er 

engasjert i Rana, Nesna, Lurøy og Træna kommuner. Området vårt strekker seg 

fra grense mot Hemnes i sør til omtrent midt på Saltfjellet i nord (Rana 

kommunegrense). Videre fra riksgrensa i øst til Træna i vest. Rutenettet i nord er 

knyttet sammen med rutenettet til Bodø og Omegns Turistforening - ved 

Saltfjellstua. I sør fortsetter T-merkinga fra Umbukta til Kjennsvasshytta og 

videre sørover. 

 

Fra Virvasshytta kan du dessuten følge merket rute over grensa til Sverige, og 

fortsette på det svenske rute- og hyttenettet. 

 

PT har 7 hyttetun av høy standard. Hyttene ligger i Rana kommune, med 

Sauvasshytta som den høyest beliggende med sine 970 moh. 

 

Alle hyttene unntatt Blakkådalshytta er låst med DNT-nøkkel. I tillegg er det 5 

rastekoier. 4 av disse ligger på ”Nordlandsruta.” 

Totalt har PT ca. 280 km T-merkede (sommer)ruter. Alle rutene er digitaliserte. 

PT arrangerer fellesturer hele året. Turprogram, medlemskap og annen info fås 

på vårt kontor i Nordlandsveien 10A, eller på vår hjemmeside. 

 

God tur! 
 

 

Postadresse:    Hjemmeside: polarsirkelen.dnt.no 

Polarsirkelen turlag   E-post: ranaturistforening@gmail.com 

Postboks 1254 

8602 Mo i Rana  

 

mailto:ranaturistforening@gmail.com

