
Årsmøte 15.mars 2016 

 

HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG 

 
1 Innledning 

 

I vedtektene for Nova Turlag finner en blant annet: 

 

«Nova Turlag har sitt utgangspunkt i interesse for naturen og overbevisningen om at 

naturen er en uutømmelig kilde til positiv og meningsfylt opplevelse.» 

 

«Nova Turlags formål er å tilrettelegge for naturvennlig friluftsliv i skog, fjell og ved 

sjøen, til glede for yngre og eldre, så vel lokale brukere som turister og andre 

besøkende.» 

 

Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelser. Vedtektene og handlingsplanen vektlegger tilrettelegging for dette og for 

lokalbefolkningens og tilreisendes tilgang til et variert friluftsliv og gode naturopplevelser 

som fremmer god livskvalitet. 

 

Det er et ønske at planen vil bidra til motivasjon og innsats for tilrettelegging og utvikling av 

friluftslivsområder/-anlegg og friluftslivsaktiviteter i nærmiljøet som igjen vil bidra til 

o gode naturbaserte og kulturminnebaserte opplevelser 

o økt fysisk aktivitet 

o utvikling av sosiale nettverk 

o verdiskaping 

o livskvalitet 
Friluftslivsaktivitetene skal være av både organisert og uorganisert art og av både 

tradisjonell og mer moderne art. Barn og ungdom skal prioriteres gjennom tiltak og 

aktiviteter som særlig fenger dem. 

 

Naturbaserte opplevelser knyttes til ulike friluftslivsaktiviteter i nærområdet/nærlandskapet. 

Kulturminnebaserte opplevelser knyttes til kulturminner, tradisjoner og historier i nærmiljøet, 

landskap, daglig liv og arbeid. 

 

Med utgangspunkt i vedtektenes virkeområder vil arbeidsområdet omfatte 

o tilrettelegging og merking av stier, turløyper og oppholdsområder, raste-/ bålplasser 

o gjenskaping av gamle og tidligere ferdselsveier 

o synliggjøring av kulturminner, info om tradisjoner og historier 

o synliggjøring av geologiske fenomener og verdifulle naturlandskap/-områder 
o tiltak og aktiviteter med vekt på de gode tur-, natur og kulturopplevelser, 

spesielt i nærmiljøet og for hele bredden av bygdas befolkning og tilreisende 

o tiltak og aktiviteter spesielt rettet mot barn og unge 
 

Nova Turlag vil fremheve den nære sammenhengen mellom gode naturbaserte og 

kulturminnebaserte opplevelser og folkehelse og livskvalitet. Vår virksomhet skal ivareta 

dette på beste måte.  Og dette skal synliggjøres gjennom Nova Turlags Handlingsplan. 



2 Nova Turlags anlegg og tilrettelegginger 

og anbefalinger for turer og friluftsliv i Grovfjordområdet 
 

Se nettstedet  www.novaturlag.no  under knappene  TURER  og TURPROGRAM 

 

 

A Tidligere ferdselsveier mellom Grovfjord og «omverdenen» 
1 Ol’krok-veien    Grovfjord – Bjerkvik/Herjangen 

2 Petter Hansa-veien   Laberg – Nova – Vassbotn 

3 Markedsveien    Grovfjord – Foldvik 
4 Kystfjellveien  Grovfjord – Hilleshamn 

 

B Klassiske fjell- og toppturer 
5 Novafjellet  1281 

6 Revtind  1219 

7 Huva  837 

8 Kjølene og flyvraket 

9 Rundkollen  1136 

10 Skavlikollen  1007 

11 Svellen  734 

12 Storjordtinden 755  og Lafjelltinden  1030 
 

C Turer i nærområdet rundt Grov og Grovfjorden 

 13 Vakkerstadlia 

 14 Bjerkåsen utsiktsplass 

 15 Ramnfløya og Lille Ramnfløya 

 16 Høvligarnet 

 17 Stormyra – Storvika og Vævelungsveien 

 18 Kalvskinnet 

 19 Myklevollhågen 

 20 Sandneset 

 21 Myklevollkollen 

 22 Ostevann og Bjørnskardvann 

 23 Lamarka 

 24 Balteskardmarka 

 25 Fjorden rundt 
 

D Turer nær Saltvann og Skoddebergvann 
    26  Segeldalen og Eidevannet 

    27  Olderdalen 

    28  Nova og Novalandet 

    29  Middagshågen 

    30  Runddalen 

  

E Kulturminneturer 
    31  Novasletta 

    32  Svelshamn 

 

F Andre turer/områder med umerkete stier 

G Andre fjell- og toppturer 

H Skiløyper  

  

  

3 Organisasjon  2016 - 2017 
 

http://www.novaturlag.no/


For å handle i henhold til vedtektene og for å nå de målene vi setter oss, må vi ha en hensiktsmessig 

organisasjon. Vedtektene gir rom for oppnevning av utvalg, arbeidsgrupper, 

o.l.  avhengig av formålet.   

I perioden vil vi ha følgende organisering: 

 

 

o Styret: 
- 6 styremedlemmer, hver valgt for en periode på 2 år 

- leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1.styremedlem, 2.styremedlem 

- leder, sekretær, 1.styremedlem er på valg i partallsår 

- nestleder, kasserer, 2.styremedlem er på valg i oddetallsår 

 

o Revisorer: 2 revisorer valgt av årsmøtet 

 

o Valgkomite: leder og 2 medlemmer valgt av årsmøtet for ett år 

leder og medlemmer kan innkalles til styremøter 

 

 

o Utvalg: 
- styret oppretter utvalg, arbeidsgrupper, ansvarspersoner for 1- 2 år av gangen 

- styret oppnevner leder;  styret eller leder oppnevner medlemmer i utvalget 

- leder og medlemmer skal være oppnevnt innen utgangen av januar 

- leder og medlemmer kan innkalles til styremøter og planmøter 

 

o Barnas Turutvalg 
- leder + 1-3 medlemmer + repr fra Uteskolen/Grov Skole og fra Barnehagen 
- et styremedlem er leder eller medlem i utvalget og styrets kontakt mot utvalget 

 

o Turutvalg 
- antall medlemmer som deler/dekker ansvar for  

skiturer, toppturer, fellesturer/turer i nærmiljøet, 

kulturminneturer og turer særskilt for ungdom 

 

o Ti-på-topp-utvalg 

- 4 medlemmer 

 

o Lavvo-utvalg 
- et styremedlem er leder av utvalget, kontaktperson for ansvarspersonene og styret 
- vedlikehold og forbedringer av bygninger, inventar og utstyr 

- ved til ovner og bålplasser 

- vedlikehold av løyper til/fra i samarbeid med løypeutvalget 

- ansvarspersoner for disse anleggene: 

- Ravdetunet 

- Vakkerstadlia 
- Myklevollkollen 

- Nova 

- Høvligarnet 

- Sandneset 

- Bålplassen ved Langvannet 

 

o Løypeutvalg 
- planlegge nye turmål, stier/løyper, raste-/bålplasser m.m. 

- rydding, merking, skilting, vedlikehold 

 

 

o Arbeidsgrupper, ansvarspersoner,kontaktpersoner 
Styret oppnevner etter behov: 

 
 Nettstedet 



 ansvar for:  

- nyheter 

- bilder, fotoalbum 

- kart og GPS-spor 

- stedsnavn 

- lokalhistorie 

 Ole Andersen og Ol’Krok-veien 

 Bosettingen på Novasletta 

 Raset fra Novatind/Novafjellet 

 Flyvraket på andre-Kjølen 

 Raset fra Skorvetind 

 

 Kalvskinnet 
 

 Kvilarbenker 
 

 Tiltak overfor ungdom, ungdomsgruppe/-utvalg 
 

 Tiltak overfor tilflyttede/utenlandske 

familier og utenlandske arbeidere i bygda 
 

 Vedr offentlige planer, høringer, kontakter og lignende  
- kommunale og fylkeskommunale planer etc vedr friluftsliv  

- nasjonale planer, strategier etc vedr friluftsliv 

- kontakt mot kommune og fylkeskommune vedr friluftsliv 

- kontakt mot fnf Troms, friluftsråd og andre vedr friluftsliv 

 

 Tilskuddssøknader 

 
 Fordelsavtaler 

 

 

 

NB: Navn på styremedlemmer, ledere og medlemmer av utvalg, kontakt- og ansvarspersoner 

gis i en egen informasjon for hvert år. 

 

 

 

 



4 Instruks og tiltaks-/aktivitetsplan for utvalgene 2016 – 2017 
  

 

o Barnas turutvalg 

- gi varierte aktivitetstilbud for hele familien, der barn og unge får mulighet til å 

oppleve friluftsliv, natur, kultur og hygge i fellesskap og samvær med andre 
- gi varierte aktiviteter på barnas premisser, med foreldre og andre som med-

deltakere 
- samarbeide med Uteskolen/Grov Skole om anlegg på Sandneset:  gapahuk m/utstyr 

og bålplass, utvikle anlegg og utstyr for ulike aktiviteter, samt vedlikehold av disse 
- samarbeide med barnehagen: tilrettelegge for friluftslivsaktiviteter og 5-på-topp 
- samarbeide med barneidrettsgruppa i GIL og eventuelle andre 
- gjennomføre eget turprogram 
- avslutning med premieutdeling 5-på-topp i barnehagen i desember 
- nytt turprogram for neste år er klart innen 1.november 

 

 

o Ti-på-topp-utvalget 

- planlegge og gjennomføre Ti-på-topp-opplegget og eventuelt noe liknende, for 

eksempel “postkasse-trim”/”tur-post-trim”/”post-turer”/”10-post-turer” 
- utvikle materiell (turkort, kart m.m.), informasjon og salg av opplegget 
- utsetting av postene, registrere deltakelse og premievinnere 
- avslutning med premieringer den andre lørdagen i januar 
- samarbeide med skolen om et eget  10-på-toppr”-opplegg for elevene med egne 

premier, avslutning med premieutdeling siste skoledag i desember 
 

 

o Tur-utvalget 
- planlegge, informere om og gjennomføre avtalte turer fellesturer i turprogrammet,  

“spontane” turer i nærområdet og til Ti-på-topp-poster 

- vektlegge turer basert på eller med fokus på naturopplevelser, kulturminner og 

folkehelse 

- vektlegge turer/aktiviteter som fenger ungdom 

- bruk av hjemmesida og Facebook til informasjon, reportasje, bilder m.m. 

- ansvar for skiturer og toppturer:        Sverre Arne Dalhaug 

- ansvar for kulturminneturer:              Kjell Riise 

- ansvar for turer i nærområdet:           Anne Grete Johnsen 

- ansvar for særskilte ungdomsturer: 

- nytt turprogram for fellesturer neste år er klart innen 1.november 

 

 

 

 

 

 
 

 

o Lavvo-utvalget 

 
- vedlikehold og forbedringer av bygninger, inventar, utstyr og bålplasser 



- ved til ovner og bålplasser 

- vedlikehold og utbedringer av merkete stier til/fra, i samarbeid med Løypeutvalget 

- spesielle tiltak i 2016: 

 

 

Ravdetunet 

 rep/vedlikehold av de to bålplassene 

 kost, dørmatte  

 krok, skåte e.l. på døra i ny-bua (Ravdebua) 

 kaffekjele og annet  koke-/steke,/grill-utstyr 

 takpapp på utedo/vedbod 

 stramme wirene på hengebrua 

 avklaring om lavvoen, og eventuelt vurdere takpapp på veggene 

 20 sekker ved 

 rydding på uteområdet 

 

Vakkerstadlia 

 kost, dørmatte  

 koke-/steke-/grill-utstyr 

 gjøre ferdig bålplassene, sittebenker 

 vindskier og takpapp på utedo/vedbod 

 stedsnavn langs løypene 

 vurdere kvilarbenker underveis i løypene 

 20 sekker ved 

 

Myklevollkollen 

 utvendig trapp og sittebenker langs noen av veggene 

 bålplass 

 utedo/latrine 

 vedkasse og øks 

 rep av ovnsdør 

 10 sekker ved 

Nova 

 skilt til bålplass ved vannkanten 

 hylle(r) på vegg i lavvoen 

 øks, kaffekjele og annet koke-/steke-/grill-utstyr 

 vurdere bålplass og benker m/bord utenfor lavvoen 

 ny bru over Novaelva 

 

Høvligarnet 

 vedbod på/ved sørveggen 

 utstyr for grilling 

 rydde og ordne på baksida ved platting for å unngå sand på plattingen 

 

Sandneset 

 bålved 

 anlegg for lek og aktiviteter, samt stier o.l. 

 

Langvatnet 

 info-plakat og postkasse 

 tiltak (?) for beskyttelse av benkeføttene,  vått område! 

 steiner i grillen 

 20 sekker ved 

 

 

 

 

 

 

o Løypeutvalget  
- remerking Vakkerstadlia – Tvillingvatnan, blå 

- skilt ved start Hilleshamn og ved Hilleshamnvann løypa Hilleshamn – Grov 

- skiløype Revelvhøgda-Skoddebergvann-Nova-Labergholtan, samarb GIL 

- ny trase Petter-Hansa-veien: oversiden av anlegget i Vassbotn og over 

Runddalselva 



- merking Petter-Hansa-veien mellom Dalelva og Nova 

- skilting på Petter-Hansa-veien 

- Novafjellet: varding/merking opp hele fjellsiden mot toppen 

- Revtind: varding/merking fra Stuoracacca til revryggen 

- Rundkollen/Skavlikollen: gul merking til “soldaten” + retn.skilt 

- sti fra “soldaten” til Hilleshamnvann 

- remerking Roar-løypa ovenfor skoggrensen 

- info-tavle/skilt ved barnehagen: Vævelungsveien, Storvika, Roar-løypa, 

Hølvigarnet   

- skilt ved stor stein ved lysløypa/start sti til Storvika 

- turskilt i Storvika 

- remerking gul sti til Ramnfløya via Lille Ramnfløya 

- skilt på Ramnfløya: stiene til/via Rørvika, Bjerkåsen, Lille Ramnfløya, samt til 

Rundkollen og Skorvetind  

- sti fra Løen til Ramnfløya 

- bredere løype Vævelungsveien mot Storvika for ski og sykkel, samarb GIL 

- skilting på stiene i Bjørnskaret 

- Ol’Krok-veien: skilt på Revelvhøgda, ved Revvannet, på Ravdetunet 

- vedlikehold og noe omlegginger på Ol’Krok-veien ved Revvann til Maridalsvannet 

- merking Ol’Krok-veien Revelvhøgda – Revvatnet, blå 

- vurdere skilt, remerking og noe omlegging på Ol’Krok-veien Sletta-Revhøgda 

- Mellomvatn: turskilt, merking gul løype videre til Olderdalen 

- Rørelv: rydding, merking og skilting forbi gården og “Rørelv-stien” til Olderdalen 

- skilt på Rivttakoaivi: Revtind, Olderdalen/Saltvann, Eidevann/Foldvik 

- sti til Kovanfjellet, retningsskilt ved Kovannakken 

- sti Lamarka – Storjordtinden 

- sti Hansinehågen 

- retn.skilt på info-tavle Sandneset: gule stier til Ostevann og Bjørnskardvann 

- info-tavle på Sandneset: turstier på/ved Myklevollkollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Tiltaks- og aktivitetsplan for perioden 2016 - 2017 
Prioriteringer i perioden: 

 
o  “Prosjekter”/Tiltak 

 november:  vedta turprogram for neste år 
 januar: medlemskort/-kontingent sendes/utleveres ,  min 200 medlemmer 2016 

 januar: opprette utvalg og oppnevne medlemmer i januar, se arrangement 
 tiltak for å rekruttere/gi tilbud til ungdom 
 tiltak overfor tilflyttere/utenlandske familier og arbeidere i bygda 

 
 info-ark med kart om turløypene i lavvoene og buene 
 egen sti-/løypeplan og bidra i arbeidet til kommunal sti- og løypeplan 

 vurdere turkort, tur-trim etc 
 kart og GPS-spor på hjemmesida 

 
 vindskydd/gapahuk nær Vævelungsveien, Marians plass, samarb barnehagen 
 planlegging av tilrettelegginger på Kalvskinnet, anlegg på odden, utbedring av sti,  

vurdere universell utforming, nedsette utvalg m.m. 

 gjøre ferdig utedo/vedbod på Sandneset 
 bru over Runddalselva 

 
 vurdere flytting av lavvo på Ravdetunet 
 planlegging/forarbeid lavvo/gapahuk/bålplass i tilknytning til skiområde for barn: 

- nær P-plassen på Revelvhøgda 

- ved Stillevann 

- ved Skoddebergvann rett nedenfor P-plassen på Revelvhøgda 

- ved skiløypa ca 1,5 km fra P-plassen på Revelvhøgda 

 planl/forarbeid  for bru over Storjordelva i Lamarka (sti til Storjordtind) 
 kvilarbenker, bord m/benker, enkle sittebenker: plassering av de 4,  samt 

eventuelle nye: i løypene, ved utsiktsplasser f.eks  i Sandneslia, ved traktorvei fra 

Sandneset,   Sollia, Bjerkåsen, Myklevollhågen, Buberget, Klipa, Kirkebakken, 
Kollåsneset,   steder langs veien rundt fjorden  

 vurdere grillbu, gapahuk e.l. på Sollia,  ved Lille Kollvann, ved Ostevann 
 

 samarb GIL om skiløype Revelvhøgda-Skoddebergvann-Nova-Labergholtan 
 bidra til etablering av P-plasser: Mellomvatn, Ørnberget/Skoddebergvann, 

Krokelv 
 samarb GIL om utvidelse av P-plass på Revelvhøgda 
 info/historie på nettstedet:  stedsnavn, Novasletta (bosetting og ras), om ferdsel og 

kulturminner langs Ol’Krok-veien,  Ole Andersen (Ol’Krok),  Petter Hansa,  
flyvraket på andre-Kjølen,  sjøormen Anna, Svelshamn  (kvernsteinbrudd) 

 undersøke forsikringsordninger for bygningene 

 
 
 

o Framtidige tiltak, begynnende planlegging 
 Skånlandsleden,  turløype gjennom kommunen,  Vassbotn – Trøsemark (?) med 

tilknytningsstier fra bygdene og med felles møte-/rasteplasser 

 friluftslivscamp for barn/ungdom, samarb skolen, BT 
 vurdere  videreføring av Petter-Hansa-veien til havet på Laberg, båt, m.m. 
 multiaktivitetsanlegg på Gloen/Stormyra,  samarb GIL 
 fiskebrygge i Strømshågen, tilrettelagt for bevegelseshemmede, samarb Kystlaget 
 utedo/vedbod nær bålplassen ved Langvannet, samarb B.Strøms hytte e.a. 
 planl/forarbeid turløype (sommer og vinter) tilrettelagt for bevegelseshemmede, 

alternativer:  Revelvhøgda – Stillevannene med fiskeplasser, bålplass, varmebu 
Revelvhøgda – Skoddebergvann med bålplass, båt/kano m.m. i samarb med jeger- 
og fiskerforeninga og grunneierlaget/fiskelaget 
 
 
 



o Arrangement,  kurs o.l. 
 

 åpning av Vakkerstadbua  fredag 17.juni 
 åpning av Ravdebua  lørdag 10.september 
 avslutning med premiering 5-på-topp i barnehagen i desember 
 avslutning  med premiering 10-påtopp i skolen siste skoledag før jul 
 avslutning/utdeling av krus og premier Ti-på-topp andre lørdag i januar 

 oppsummeringsmøte med utvalgene andre lørdag i januar 
 årsavslutning andre lørdag i januar 
 årsmøte i første halvdel av mars 2017 

 
 
 

o Annet  
 

 Tilskuddssøknader 2016 
- Miljødir/Troms fylkeskomm: friluftsaktiviteter 

 5-på-topp i barnehagen 
 10-på-topp i skolen 

 Markedsmarsjen 
- Troms fylkeskommune:  fysisk tilrettelegging: 

 Gapahuk på Langeteigen  (Marians plass) 
- Skånland kommune:  Fysak-midler 

 
 Fordelsavtaler 

- videreføre avtalene med MX-sport Evenskjer og Sportcenteret i Narvik 
- eventuell ny avtale med Stormberg  (Harstad og Narvik) 

 
 
 
 

o Særskilt mål i perioden 
 
Tilrettelegginger og tiltak rettet mot ungdom, med sikte på 

 flere ungdommer ut på tur og i friluftsaktiviteter 
 flere ungdommer som medlemmer 
 flere ungdommer i styre, utvalg og som ansvarspersoner 

 

 

 

 

 

 


