
 

MARKEDSMARSJEN GROVFJORD -  GRATANGEN 

 
Start:   Saltvann Grendehus  (tidligere Saltvann Skole) på Bakkejord i Grovfjord.  
 
Hvordan komme dit: Kjør Fv  825 til kryss/brua i Grov og derfra ca 5,8 km på Fv 829 i retning Narvik  
   eller ca 16,6 km på Fv 829 fra Grovfjordkrysset på E10 på Herjangsfjellet. 
   Grendehuset ligger på oversiden av fylkesveien og er kledd med gul eternit. 
   Parker ved fylkesveien eller på den gamle skoleplassen ved grendehuset. 
 
Mål:   Markedet i Foldvik 
 
Løypa:   Løypa går oppover gjennom Segeldalen og nedover gjennom Dudalen. 
Merking:  Løypa er merket med rød maling mellom Bakkejord og gapahuken ved  
   Dudalselva, derfra med røde tremerker til den gamle Foldvik-veien. 
Lengde:   14,0 km 
 
Før start må du registrere deg i sekretariatet i grendehuset eller ved trappa 
 
Fra grendehuset går du bilveien videre oppover mot et hvitt hus. Gå mellom huset og fjøsen og inn 
på en tidligere traktorvei. Her finner du den første merkinga av turløypa med rød maling.  
Etter ca 50 m kommer du til sti-dele med et retningsskilt til Foldvik. Ta til høyre og følg den rød-
merkete stien oppover langs elva. Etter ca 300 m krysser du elva på ei bru.  OBS:  Vær forsiktig!! 
 
På den andre siden av elva kommer du inn på en utmarksvei fra gårdene på Bakkejorda og som går 
oppover forbi fossen og langs elva på høyre side. Her er kanskje de bratteste partiene på turløypa, 
men de er bare et par hundrede meter! 
 
Ca 500 m fra brua kommer du til et sti-dele med retningsskilt med tekst Sætran og Øvernesen.  
 OBS: Stien rett fram er ikke merket. Den fører innover dalen langs elva, men passerer noen myr- og 
 våtområder og blir etter hvert mer utydelig. En vil nok finne fram til Segeldalsvannet, men vi 
 anbefaler ikke denne traseen nå hvis du ikke er kjent her. Vi vil seinere merke dette løype-alternativet. 

 
Den rød-merkete turløypa tar av rett til høyre i sti-delet og svinger seg opp lia etter en gammel 
setervei. Etter ca 500 m kommer du til et slags platå, et flatt område som kalles Sætran. Her var det 
tidligere seterdrift og utmarksbeite.  Her kan det kanskje passe med en liten pust i bakken! 
Turløypa fortsetter oppover og er relativt bratt et par steder. Etter nye 500 m kommer du til et nytt 
markert platå, Øvernesen. Her har det også vært utmarksbeite tidligere og kanskje også slåttemark. 
Fra Øvernesen har du flott utsikt utover Grovfjorden, mot Skoddebergvann og mot alle fjellene. 
Turløypa går nå ganske slakt oppover og du er snart over skoggrensen.  Etter ca 3,5 km med vandring 
oppover, kommer du til en bekk.  Her gjør det godt med påfyll av væske! Du er nå på det høyeste 
punkt i løypa så langt, og da kan det gjøre godt med en hvil der du kan nyte kaldt og godt fjellvann og 
en flott utsikt! 



Etter hvilen går du nærmest flatt innover dalen og noe nedover til Segeldalsvannet, eller Lillevannet 
som er det lokale navnet. Du krysser elva tørrskodd ca 100 m nedenfor vannet og går mot en liten 
topp i vestkanten av vannet.  Fremme ved Lillevannet har du tilbakelagt 4,4 km av turen. Mange 
velger å ta en rast og en matbit her. 
 
Fra Lillevannet går nå turløypa i sporene av både krøtterstier og en gammel ferdselsvei innover siste 
del av Segeldalen og opp mot eidet mellom Lillevannet og Eidevannet (lokalt: Storvannet).   
Du passerer kommunegrensen til Gratangen oppe på eidet, ca 1,2 km fra Lillevannet, og du er nå på 
løypas høyeste punkt ca 650 m.o.h. Herfra har du flott utsikt over Eidevannet og mot Dudalen og 
Dudalsfjellene. 
 
Løypa følger videre den gamle ferdselsveien i lia nokså høyt ovenfor Eidevannet. Det er mer «ulendt» 
og tyngre å gå nede langs vannkanten. Ovenfor nordenden av vannet forlater turløypa den gamle 
ferdselsveien, og går ned til vannkanten nær elveutløpet.  Her er en mye brukt rasteplass, og det er 
naturlig å ta en litt lengre pause her for hvile, mat og drikke. 
Du har nå vandret litt over halvveis, ca 7,2 km fra starten på Bakkejorda. 
 
Fra Eidevannet følger du en godt merket sti ned Dudalen. Etter ca 1,1 km kommer du til Dudalselva, 
der den gjør en skarp sving. Her er det lagt ut steiner slik at det skal være lett å krysse elva uten å bli 
våt. Du fortsetter på stien nedover langs elva på høyre side. Etter ca 900 m kommer du til ei lita 
sideelv, som også krysses tørrskodd på steiner.  Obs: her er to merkinger. Anbefaler å holde til høyre, 
da det er lettere å krysse elva her.  Fra elva går du ca 200 m oppover en liten bakke og er ved et skilt 
som viser vei til Talgrøtberget like ved. 
  
Det kan være vel verdt å ta seg tid til en tur opp på dette karakteristiske berget, som stikker opp som 
en godt synlig topp i landskapet. Her har vandringsmenn, jegere, fangstmenn, gjetere og mange 
andre sittet og speidet utover dalen. Du har god utsikt i alle retninger og oversikt over det meste som 
rører seg i vid omkrets. Sannsynligvis er berget ofte brukt som utsiktssted der en holdt øye med 
dyrene sine eller speidet etter jaktbart vilt. Og mens man satt her, har man hatt som tidsfordriv å 
risse inn navn, initialer og datoer i berget.  Talgrøtberget består av en slags myk kleberstein av en slik 
karakter at en lett kan «skrive» eller risse i det. Her finnes datoer så langt tilbake som på 1800-tallet. 
 
Fra Talgrøtberget fortsetter du på stien nedover dalen. Stedvis er det lagt ut klopper over myr- og 
våtområder. Etter ca 11,0 km, og ca 3,8 km fra Eidevannet, krysser du Dudalselva på ei solid bru og 
ankommer en flott rasteplass med gapahuk, bålplasser og ikke minst tilgang på godt drikkevann. 
Fra gapahuken fortsetter du på en bred sti, sannsynligvis den gamle ferdselsveien, videre nedover. 
Og etter ca 1,7 km er du på en kommunal vei, den tidligere fylkesveien gjennom Foldvik. 
Følg den kommunale veien mot Foldvik og etter ca 1,3 km er du ved inngangen til Markedet. 
 
I alt har du nå vandret ca 14,0 km fra Saltvann Grendehus på Bakkejord til Markedet i Foldvik. 
 
 

VELKOMMEN TIL MARKEDET I FOLDVIK  
 

 


