
UT PÅ TUR MED NOVA TURLAG 

 
TURBESKRIVELSER 2017 

 

 

 

1. Kalvskinnet 

Gå veien forbi båthavna og Huset i Havet. Ved snuplassen og like ved transformatoren 

starter turstien utover Kalvskinnet. Følg den blå-merkete stien til postkassa.  

 

2. Høvligarnet 

Start rett ovenfor butikken og følg traktorveien mot Mølnelva. Like før brua tar du til 

høyre og følger turveien gjennom Lian til gapahuken. 

Eller start ved Ressan Barnehage og gå Stormyrveien forbi de øverste husene og inn 

på lysløypa. Følg lysløypa til Gloen og til gapahuken Høvligarnet. 

Postkassen er montert på utsiden av veggen på gapahuken. 

 

3. Buberget 

Start ved Ressan Barnehage og gå Stormyrveien forbi de øverste husene og inn på 

lysløypa. Følg lysløypa til bakketoppen like før Gårdselva. Her er merket sti til venstre 

til Buberget.  

Eller start rett ovenfor butikken og gå til gapahuken Høvligarnet. Gå videre og følg 

lysløypa opp bakken langs Gårdselva. På toppen av bakken tar du til høyre og følger 

gul-merket sti til Buberget. 

 

4. Vævelungsveien 

Gå veien nedenfor Ressan Barnehage til starten av lysløypa. Her starter en rød-merket 

tursti som går på oversiden av huset i enden av veien. Følg turstien innover til du 

kommer til den blå-merkete turstien som går til Storvika.  

Følg den blå-merkete stien til postkassen, som er festet til et grantre ved stien. 

Eller: Gå oppover Stormyrveien og forbi de øverste husene og inn på traktorveien til 

lysløypa. Her er en markert stor stein. Her starter den blå-merkete turstien som går 

innover til Storvika. Følg den til postkassa. 

Du kan også gå motsatt vei: Start ved 50 km/t-skiltet i Storvika og følg den blå stien. 

 

5. Myklevollhågen 

To merkete turstier: 

- Gå forbi gårdene på Myklevoll til fe-rista. Blå løype starter like før fe-rista. 

- Gå eller kjør fv825 ca 250 meter forbi brua over straumen. Rød løype starter ved 

turskiltet som står ved gjerdet mellom inn- og utmarka. 

 Et stykke oppe er det “tverrforbindelse” mellom de to løypene, slik at du kan starte på 

 rød løype for så å gå over til den blå. Anbefaler det oppover, og den røde nedover.  

 Postkassen er festet til et tre øverst på hågen, hvor det er flott utsikt utover fjorden. 



6. Langvatnet 

Kjør fv825 5,6 km fra brua i Grov til P-plass på Halvtynnmyra/Balteskardhøgda på 

toppen av bakken opp fra Rensådalen/Krokmyrdalen. Følg traktorveien ned mot 

Balteskardvannet og rød-merket sti videre og til venstre for vannet. Stien er merket 

fram til bålplassen og postkassen ved Langvatnet. 

Vær obs på at du går inn i et naturreservat med visse restriksjoner. Les oppslaget på 

info-tavla i starten av traktorveien og på tavla på bålplassen. 

 

7. Lamarka 

Kjør fv825 ca 4,8 km fra brua i Grov (og ca 900 m ovenfor Balteskardkrysset) til 

starten på traktorvei inn mot Lamarka. Det står et turskilt i veikanten. 

Parker her eller på parkeringslomme ca 400 m lenger opp på fv825. 

Følg traktorveien oppover og nedover mot Lamarka. Postkassen er plassert ved enden 

av traktorveien på høyre side. 

 

8. Lille Kollvann 

Start som nr 7 Lamarka. 

Følg traktorveien opp bakken til den svinger opp mot høyre. Her er et retningsskilt 

som viser gul-merket sti skrått mot venstre og mot Lille Kollvann. Følg stien og du 

kommer inn på en ny traktorvei. Følg den opp bakken, og du finner et nytt 

retningsskilt som viser gul-merket sti til Lille Kollvann. 

Postkassen er plassert  på berget like ved vannet. 

 

9. Labergholtan 

Kjør Fjordveien ca 2,7 km fra Helleren og ca 6,5 km fra brua i Grov og parker ved et 

gult hus (gul eternit) på Laberg. 

Start ved turskiltet Petter-Hansa-veien rett over veien fra det gule huset. Turstien er 

merket med blå maling. Følg den oppover til toppen av bakkene.  

Postkassen er plassert ved en bålplass ved høyspentlinja og like til venstre for stien når 

du er kommet opp på toppen av bakkene.  

Du kan også gå motsatt vei, enten fra Kovan eller fra Nova-lavvoen, og følge den blå-

merkete Petter-Hansa-veien til høyspentlinja på toppen av bakkene ovenfor Laberg. 

 

10. Nova lavvo 

Flere tur-alternativer: 

- Start fra demninga ved Skoddebergvannet og følg den rød-merkete turstien. 

- Start fra Kovan og følg den gul-merkete turstien. 

- Start fra Laberg, se nr 9, og følg den blå-merkete turstien Petter-Hansa-veien. 

- Båt over Skoddebergvannet til bålplassen på Novalandet. Gå ca 150 m til lavvoen. 

 Postkassen er inne i lavvoen. 

 

11. Stillevann 

Start fra P-plassen på Revelvhøgda der du finner et retningsskilt til Stillevann. 

Følg den gul-merkete turstien til postkassen, som er festet til et tre ved en bålplass på 

et lite nes ved Stillevann. 

 

 

 

 

 



12. Klipa 

Start rett ovenfor butikken og følg traktorveien opp mot Mølnelva, over brua og til et 

vei-dele med retningsskilt like ovenfor bolig-huset. Herfra er det tre alternativer: 

- Gå den blå-merkete traktorveien til høyre, Strup-veien, og følg den oppover til du 

kommer inn på den nyere traktorveien. Her finner du et Ti-på-topp-skilt og en 

ryddet sti til venstre og utover til en utsiktsplass og en “kvilarbenk”/bord. 

Postkassen er plassert på bordet. 

- Start som ovenfor på Strup-veien. Like etter den andre bakken svinger den merkete 

veien skarpt til venstre. Her går du rett fram og inn på en umerket sti/vei. Følg den 

opp til en tidligere traktorvei. Følg den til venstre og du kommer inn på den blå 

Strupveien igjen like før den nyere traktorveien nevnt ovenfor. 

- Gå den rød-merkete veien, Svartmarksveien, rett fram ca 50 m til et nytt 

retningsskilt som viser Stein-veien/den nyere traktorveien mot høyre. Følg den 

oppover til Ti-på-topp-skiltet nevnt ovenfor. 

 

 

13. Sandneset gapahuk 

Gå Fjordveien til Sandneset. Gapahuken ligger oppe på sletta på høyre side. 

Postkassen er plassert på veggen inne i gapahuken. 

 

 

14. Kollåsneset 

Gå Fjordveien forbi Sandneset og til Kollåsneset som ligger på venstre side mot sjøen. 

Postkassen er plassert ved en markert stor stein nede på Kollåsneset og nær havet. 

 

 

15. Storvikbergan 

Gå Fjordveien forbi Myklevoll-Storvika og opp forbi fe-rista til bakketoppen.  

På venstre side starter en blå-merket sti ned mot havet og til postkassen. 

 

 

16. Hammarberget 

Gå/sykle/kjør Fjordveien til Kovankrysset  

ca 7,3 km fra brua i Grov og ca 1,9 km fra fv829 på Helleren eller til Oppdal: 

- Følg Kovan-veien ca 350 m  til et turskilt i veikanten. Turskiltet står på høyre side 

av veien. En blå-merket sti starter på venstre side, og fører fram til posten. Obs: 

Det er dårlige parkeringsmuligheter ved starten. 

 

 Eller til Oppdal, ca 400 m fra Kovankrysset mot Helleren: 

- Bedre parkeringsmuligheter ved avkjørselen på Oppdal. Parker utenfor gjerdet. 

Ikke parker slik at du hindrer tilgangen til slåttemarka. Ikke gå over slåttemarka. 

Gå den gamle Kovan-veien forbi det hvite huset og forbi den røde hytta. Nå kan du  

 -  enten gå denne veien opp til Kovan-veien og ca 40 m videre opp på den 

  og du er ved starten på den blå stien nevnt ovenfor 

 -  eller gå veien ca 150 m forbi den røde hytta og følge en blå-merket sti 

  til venstre. Stien går under Hammarberget og opp på berget via ei kløft.  

  

Posten er plassert ved ei furu på bergkanten på det høyeste punktet på Hammarberget, 

og ca 80-100 m fra kraftlinja i retning mot vannet. 

Herfra har du flott utsikt over Saltvannet mot Helleren og Bakkejorda.  



17. Lille Ramnfløya 

Gå opp Stormyrveien forbi barnehagen og husene og inn på traktorveien til lysløypa 

og en markert stor stein. Her starter en gul- og blå-merket tursti opp mot høyre. 

Følg den opp og forbi den første slåttemarka og til et sti-dele øverst i Langeteigen. 

Den blå stien går til Storvika. Den gule går til venstre og opp til Lille Ramnfløya. 

Du kan også gå veien nedenfor barnehagen og et stykke på den røde Vævelungsveien 

og opp via gapahuken i Langeteigen og videre opp til stidelet.   

Postkassen er festet til ei furu oppe på Lille Ramnfløya. 

 

18. Bjerkåsen utsiktsplass 

Start fra Stormyrveien eller Gloen og følg lysløypa til bakketoppen like ovenfor 

Gårdselva. Her starter den blå-merkete Roar-løypa. Følg den oppover Bjerkåsen til et 

retningsskilt som viser vei til Bjerkåsen utsiktsplass til høyre. Stien dit er ca 150 m og 

merket med gul maling. 

 

19. Ørnberget 

Start som nr 18. Følg den blå-merkete Roar-løypa opp Bjerkåsen (forbi stien til 

utsiktsplassen) til et stidele der en rød sti går videre innover Bjerkåsen og den blå 

Roar-løypa går til venstre opp mot Gårdselva, og oppover langs den. Over tregrensen 

kommer du til et nytt stidele. Den blå-merkete stien fører deg videre oppover, og forbi 

Mølnelva og Tverrfjellet til Ørnberget.  

Postkassen er plassert ved  stien der den gjør en skarp sving mot venstre og går videre 

langs kanten av Ørnberget og videre ned til Vakkerstadlia.  

Stedet er merket med en blå-malt staur. 

Du kan også gå motsatt vei fra Vakkerstadlia ved å følge Roar-løypa fra retningsskiltet 

på Strup-veien ca 300 m nedenfor Vakkerstadbua. Se nr 20 og 21. 

 

 

 

20. Tortenholl 

Start rett ovenfor butikken og følg traktorveien opp mot Mølnelva, over brua og til 

vei-delet med retningsskilt like ovenfor bolig-huset.  

Følg den rød-merkete stien rett fram, Svartmarksveien. Etter ca 50 m kommer du til et 

nytt retningsskilt. Du tar til venstre og følger den røde-merkete Svartmarksveien 

oppover og via Strætelia og til et skilt som viser vei til postkassen.  

Postkassen er nær et sted der du kan se ned mot Stræte.  Postkassen er synlig fra stien. 

Du kan også gå motsatt vei fra Vakkerstadlia. Følg den rød-merkete Svartmarksveien. 

 

 

21. Vakkerstadlia 

Start som nr 20.  

I vei-delet like ovenfor huset er retningsskilt for rød- og blå-merket løype. 

Du følger enten den rød-merkete turstien Svartmarksveien via Stræte-lia, som nr 20, 

og går videre fra Tortenholl og opp til Vakkerstadlia. 

Eller du følger den blå-merkete turveien Strup-veien helt fram til Vakkerstadlia.  

Lenger opp på Strup-veien kan du ta av og følge en gul-merket sti som er en del av 

Buveien og som også går opp til Vakkerstadlia. 

Du kan også gå traktorveien/Steinveien og komme inn på Strup-veien ved Klipa. 

 

 



22. Tvillingvatnan 

To alternativ: 

- Gå til Vakkerstadlia (se nr 21) og derfra følge blå-merket tursti til Tvillingvatnan. 

- Kjør til Hilleshamn og gå “Fjellveien” opp mot Hilleshamnvannet. Like før du er 

helt opp finner du et turskilt og retningsskilt til Tvillingvatnan. Følg den blå-

merkete stien. 

 Postkassen er plassert ved en bålplass mellom de to vannene. 

 

 

23. Hilleshamnvannet 

Kjør til Hilleshamn og gå “Fjellveien” opp til Hilleshamnvannet. 

Eller gå via Vakkerstadlia til Tvillingvatnan (se nr 21 og 22), og følg blå-merket sti 

ned mot Hilleshamnvannet. 

Postkassen er plassert ved en bålplass like ved den gamle demninga. 

 

 

24. Vassdalsvann 

Obs:  Postkassen er ikke plassert ved vannet, men på berget like ved nyttårs-

 bålplassen og der en har flott utsikt både innover og utover Grovfjorden. 

Gå Fjordveien til turskilt ved traktorvei like før Sandneset. Følg traktorveien ca 300 m 

opp til en info-tavle. Herfra to alternativer: 

- Følg den rød-merkete turstien som går til venstre. Når du kommer opp og på 

toppen av de snaue bergene, finner du postkassen like ved stien. 

- Følg den blå-merkete turstien opp til et sted der stien går flatt innover mot elva. 

Her er et tau. Ved begynnelsen av tauet går en umerket sti opp mot venstre. Følg 

den opp til flata inn mot Vassdalsvannet. Gå til venstre og ut på kanten av bergene 

og til den rød-merkete stien. Postkassen er godt synlig ved stien. 

 Du kan også følge den rød-merkete turstien ned fra lavvoen under Myklevollkollen. 

 Gå forbi Vassdalsvannet og ut på kanten av bergene. 

 

 

25. Myklevollkollen lavvo 

Gå Fjordveien til turskilt ved traktorvei like før Sandneset. Følg traktorveien ca 300 m 

opp til en info-tavle. Herfra er det to alternativer til lavvoen under Myklevollkollen: 

- Følg den blå-merkete turstien mot høyre. 

- Følg den rød-merkete turstien mot venstre via Vassdalsvannet. 

  

 

26. Bjørnskardvann 

Tre alternativer: 

- Gå til lavvoen under Myklevollkollen, se nr 25. Gå videre derfra opp til 

Bjørnskardet og følg den gul- og blå-merkete stien nedover mot Bjørnskardvannet.  

- Start som nr 7 og følg den blå-merkete stien videre fra Lamarka til Bjørnskardvann 

- Gå til Ostevann, se nr 27.   Følg gul sti videre og oppover mot Katteberget. Et 

stykke oppe i lia kommer du til et retningsskilt som viser sti til venstre og mot 

Bjørnskardvann. Denne stien er også merket gul. Følg den forbi nordenden av 

vannet til stidelet mellom gul og blå-merket sti. 

 Postkassen er plassert oppe på det markerte berget like ved stidelet mellom gul og blå 

 sti nær nordenden av Bjørnskardvannet. Det er et Ti-på-topp-skilt ved den blå stien. 

 



27. Ostevann 

Flere alternativer: 

- Gå til Bjørnskardet, se nr 26. 

Fra Bjørnskardet kan du følge den blå- og gul-merkete turstien nedover mot 

Bjørnskardvann og derfra følge den gul-merkete turstien til venstre mot Ostevann. 

- Gå til Bjørnskardet, se nr 26. 

Fra Bjørnskardet kan du følge en gul-merket tursti opp til venstre over Katteberget 

og ned til Ostevann. 

- Gå til info-tavla, se nr 25. 

Følg den rød-merkete tur-løypa til venstre. Etter ca 900 m kommer du til et sti-dele 

med retningsskilt som viser gul-merket sti videre til Ostevann. 

- Kjør/gå Fjordveien til turskilt på høyre side ca 100 m før Myklevoll-hytta. Herfra 

går en traktorvei oppover mot høyre. Det er merket med gul maling opp til den 

gul-merkete stien nevnt ovenfor. Følg den videre til Ostevann. 

- Det er en umerket sti oppover fra Myklevoll-Storvika. Stien er stedvis noe utydelig 

- Kjør til Åsen og parker ved snuplassen. Følg sti langs innmarka til en port/gjerde. 

Herfra går en umerket, men tydelig sti opp mot høyre og til Ostevannet. 

 Postkassen er plassert ved en bålplass like ved vannkanten. 

 

 

28. Svellen varde høyde ca 420 m.o.h. 

Kjør fv825 til en sving ca 1,3 km ovenfor Balteskardkrysset hvor det er en utvidelse 

eller parkeringslomme. I veikanten er et turskilt ved starten på stien til Svellen. 

Følg den rød-merkete turstien til du kommer noe over skoggrensen på kote ca 420 

m.o.h. Omtrent ved det øverste treet går du rett til venstre og mot en ganske høy varde. 

Postkassen er plassert ved denne varden. 

 

 

29. Kovannakken 

Kjør til Kovan og parker i nærheten av turskiltet til Nova lavvo.  Gå opp gårdsveien ca 

50 m og inn på en gul-merket sti på høyre side av veien. Følg stien oppover dalen. 

Like før toppen står et retningsskilt som viser gul-merket sti til venstre mot 

Kovannakken. Postkassen er plassert ved stien og ved tuftene etter bosettingen.  

 

 

30. Runddalen 

Kjør fv829 ca 19,2 km fra brua i Grov til starten av veien til forsvarets anlegg i 

Vassbotn. Parker utenfor bommen 

Gå veien innover mot anlegget og passer den neste bommen og vaktbua. Like etter 

vaktbua følger du en traktorvei/skogsvei som går oppover mot venstre og videre 

innover på oversiden av forsvarsanlegget. Fra enden av veien følger du rød-merket 

tursti til venstre og innover Runddalen. Postkassen er plassert ved stien og helt innerst 

i dalen like før stien skal til å stige oppover ved elva. 

 

 

31. Middagshågen 

Kjør fv829 ca 16,2 km fra brua i Grov eller ca 1 km forbi gården Annamo til et turskilt 

ved veikanten på venstre side. Det er lommer for parkering ved veien. Turskiltet viser 

start på blå-merket tursti fram til postkassen på Middagshågen  (Snaukollen på kartet). 

 



32. Kvilarsteinene 

Start fra parkeringsplassen på Revelvhøgda. Følg den rød-merkete Ol’Krok-veien 

fram til postkassen ved Kvilarsteinene på Revhøgda og der stien begynner å gå 

nedover mot Revvannet. 

Du kan også starte fra Sletta eller fra Krokelva. Obs på P-forbud i Krokelv. 

Følg den blå-merkete Ol’Krok-veien til øverste punkt på Revhøgda, og gå rett til 

høyre mot Kvilarsteinene. 

Du kan også følge den umerkete “hyttestien” fra Krokelv. 

 

33. Ravdetunet lavvo 

Start og gå som nr 32 ovenfor. Fortsett videre langs den blå-merkete Ol’Krok-veien 

ned mot og langs Revvannet til Øvre Revelv som du passerer på ei hengebru. 

Ravdetunet ligger på andre siden av elva og ca 6 km fra Revelvhøgda. 

Postkassen er plassert på veggen inne i lavvoen. 

 

34. Segeldalsvann 

Parker ved fv829 på Bakkejord eller på den gamle skoleplassen ved Saltvann 

Grendehus. 

Gå veien opp mot et hvitt hus og mellom huset og fjøset. Her finner du starten på en 

rød-merket tursti, Markedsveien, som går helt til Foldvik i Gratangen. Stien går langs 

elva, over ei bru og videre opp på høyre side av elva. Et stykke ovenfor fossen er det 

et stidele. Den rød-merkete stien går rett til høyre og oppover via Sætran og Øvernesen 

og fører deg til Segeldalsvannet (Lillevannet). 

Stien rett fram er umerket, men leder også fram til Segeldalsvannet.  

Denne vil bli merket gul løpet av sommeren. 

Postkassen er plassert ved en markert stor stein ved stien på høyden like over vannet. 

 

Du kan også gå opp til Olderdalen, innom Olderdalsvannet og til Eidevannet, og derfra 

følge den rød-merkete stien til Segeldalen og Segeldalsvannet.  

Du går altså rundt Oldertinden. 

 

35. Olderdalsvann 

Flere start-alternativer for å komme opp til Olderdalen: 

- Blå-merket tursti fra Bakkejordvika. Den første delen er den tidligere hesteveien. 

Stien fører deg innover Olderdalen et stykke ovenfor Olderdalsvannet, og går 

videre opp mot Revtind. Ta av på høvelig sted og gå ned til vannet. 

Der denne stien passerer et myrområde før den siste stigninga opp mot Olderdalen, 

kan du ta av mot høyre og følge en av flere umerkete stier videre.  

- Blå-merket tursti fra Sollia. Denne kommer inn på den blå stien nevnt ovenfor. 

- Fra Sollia går også en umerket sti som går opp og et godt stykke ovenfor gården 

Rørelv. Denne stien (Rørelv-stien) vil bli merket rød i løpet av sommeren. 

- Fra Mellomvatn kan du følge en gul-merket sti opp til Rørelva og Olderdalselva. 

Stien er foreløpig ikke merket videre, men er tydelig og du vil komme inn på 

Rørelvstien litt lenger opp. 

 Vær obs på at det en del kjerr og kratt i bunnen av Olderdalen. Finn høvelig vei. 

 Postkassen er plassert ved en markert stor stein nær utløpet fra Olderdalsvannet. 

  

 Du kan også gå til Olderdalsvannet ved først å gå til Segeldalsvannet (se nr 34) og 

 følge den rød-merkete stien videre til Eidevannet (Storvannet). Derfra går du langs 

 vannet  og over eidet (Rivtakoaivi) til Olderdalen og Olderdalsvannet. 



36. Heia  

Tre start-alternativer, hvor førstnevnte anbefales: 

- Kjør Fjordveien til Marskar. Du kan parkere ved veien, ved fjøsen til Odd eller  

oppe på bakkekanten før utmarksporten. Her starter en blå-merket tursti. 

- Som ovenfor, men snakk med Erik/Tove Andersen om å parkere ved den tidligere 

fjøsen. Herfra starter en traktorvei. 

- Kjør Fjordveien til Åsen og opp til snuplassen. Like før snuplassen starter en 

umerket, men tydelig tursti. 

 Alle tre alternativene løper sammen et stykke oppe i Stordalen og fører deg opp på 

 venstre side av dalen til et platå omtrent på 500 m.o.h.  

 Postkassen er plassert like ved stien og like før stien går nedover mot Storjorddalen. 

 

 

 

 

37. Myklevollkollen 

Flere alternativer: 

- Start som nr 25 og gå til lavvoen under Myklevollkollen. Følg stien videre opp til 

Bjørnskardet. Herfra følger du en rød-merket tursti opp mot høyre og opp mot 

Myklevollkollen. Før du kommer helt opp tar du til høyre og går til toppen. 

- Start som nr 7 og følg traktorveien til Lamarka. Fra enden av traktorveien følger 

du en blå-merket tursti videre mot Bjørnskardvann og opp til Bjørnskardet.  Derfra 

som ovenfor. 

- Start som nr 8 og følg den gul-merkete turstien til du kommer på toppen av den 

nyere traktorveien/skogsveien. Her finner du skilt som viser retning for en rød-

merket tursti til høyre. Denne går opp mot toppen av Myklevollkollen. 

 Postkassen er plassert ved varden. 

 

38. Kattebergkollen 

- Gå etter ett av alternativene i nr 37 foran og gå til toppen av Bjørnskardet. Herfra 

følger du en gul-merket tursti over Katteberget. Der stien begynner å gå nedover 

lia på andre siden, tar du av og finner en krøttersti opp til toppen av 

Kattebergkollen. 

- Start som ett av de fire siste strekpunktene i nr 27 og gå til Ostevann.                  

Fra Ostevannet følger du gul-merket tursti helt opp til Katteberget. Her tar du av til 

høyre og går opp til toppen av Kattebergkollen. 

 Postkassen er plassert øverst på toppen av kollen. 

 

39. Ramnfløya høyde 589 m.o.h. 

Flere alternativer: 

- Start som nr 17 og gå til Lille Ramnfløya. Følg den gul-merkete turstien videre 

oppover og til høyde 589 m.o.h. 

- Start som nr 18 og følg Roar-løypa til et sti-dele like ovenfor retningsskiltet til 

utsiktsplassen. Fra sti-delet går en rød-merket tursti rett fram og innover Bjerkåsen 

og krysser Moelva og fortsetter oppover og videre innover langs elva. Mot slutten 

av denne lille dalen tar stien av mot høyre og til høyden 589. 

- Start ved turskilt i Rørvika. En gul-merket tursti starter traktorveien/skogsveien og 

fører deg oppover til høyden 589. 

 Postkassen er plassert på/ved en stein på høyde 589 m.o.h. 

 



40. Mellagråfjellet  

Start som nr 19 og følg Roar-løypa til like over skoggrensen ved Gårdselva.  

Her er et skilt som viser retning til høyre for en gul-merket tursti over elva og oppover. 

Du passerer en markert stor stein på en bergkant, der halve steinen “henger” utenfor 

kanten. Det er noe dårlig merking langs Mølnelvfjellvannene pga mye snø, men gå på 

høyre side av vannene. Du finner merkingen igjen like over midten av det andre 

vannet, der du går skrått opp fra vannet og litt mot høyre. Stien fører deg til en markert 

steinfigur (“Soldaten”), på kommunegrensen, der du har utsikt mot Foldvikvannet. 

Fra “Soldaten” går du i en bue oppover mot høyre til du er oppe på Mellagråfjellet. 

Mellagråfjellet er relativt flatt uten en spesielt markert topp. 

Litt sør for det høyeste punktet, 944 moh, ser du en markert varde.  

Postkassen er plassert ved denne varden.  

Du kan også følge Roar-løypa videre til Mølnelva. Her vil du finne krøtterstier som 

går oppover på venstre side av elva. Finn en høvelig rute oppover og til “Soldaten”. 

Du kan også gå via Ramnfløya (se nr 39) og ta deg opp lia mot Mellagråfjellet.  

 

 

41. Skavlikollen 

Gå som nr 40 til “Soldaten”. Fra “Soldaten” går du til venstre og slakt oppover til 

postkassen som er plassert ved varden på høyde 1007 m.o.h. 

Hvis du går opp fra Roar-løypa ved Mølnelva, trenger du ikke gå innom “Soldaten”. 

Når du kommer et stykke opp i lia, vil du se hvor du kan gå videre slakt mot venstre 

for å komme opp til toppen av Skavlikollen. 

 

42. Rundkollen  (Keipen) 

Flere alternativer: 

- Gå som nr 40 til “Soldaten”. Fra “Soldaten” tar du til høyre og passerer “bak” 

Mellagråfjellet og går videre opp ryggen mot toppen av Rundkollen. 

- Start som nr 39 til Ramnfløya, men du trenger nødvendigvis ikke gå innom høyde 

589. Du krysser elva i den lille dalen mellom Ramnfløya og Rundkollen og tar deg 

skrått opp mot området mellom Rundkollen og Mellagråfjellet. Så følger du 

ryggen opp mot toppen av Rundkollen. 

 Fra Ramnfløya er det også mulig å gå opp til Skorvetindsletta og videre derfra til 

 toppen av Rundkollen. 

 

43. Skorvetind 

Start som nr 39 og gå til Ramnfløya. Derfra går umerket sti opp til Skorvetindsletta. 

Denne vil i løpet av sommeren bli merket blå. Fra Skorvetindsletta finner du høvelig 

rute opp til Skorvetinden og postkassen. 

Du kan også starte som nr 44 og gå fra Segeltind til Skorvetinden. 

 

 

44. Segeltind 

Start som nr 34 og følg den rød-merkete turstien til sti-delet ovenfor fossen. Herfra 

følger du den umerkete stien et stykke innover Segeldalen, krysser elva og tar deg 

oppover “seilet” mot Segeltinden. Postkassen er plassert på høyde 1103 m.o.h. 

Det gikk tidligere en hestevei oppover Segeldalen på venstre side av elva. Det finnes 

rester av den, men den kan være vanskelig å finne og gå etter flere ras og gjengroing. 

Du kan også starte som nr 43 og gå fra Skorvetind til Segeltinden. 

 



 

45. Huva 

Start som nr 35 og ta deg innover Olderdalen. Anbefaler å gå nær elva og krysse den 

der det er mulig. Når du nærmer deg Olderdalsvannet, vil du finne et godt egnet sted 

for å krysse elva. Du vil finne gamle sau-stier du kan følge oppover lia til Huva. 

Lettest å gå oppover når du er nesten ovenfor vannet. 

Postkassen er plassert ved en varde på høyde 837 m.o.h. 

 

 

 

46. Revtind 

Start som nr 35 og ta deg opp til Olderdalen. Anbefaler å gå den blå-merkete stien på 

venstre side innover dalen for å unngå kjerr og kratt, og for å holde/komme på god 

høyde. Den blå-merkete turstien leder til en markert stein like under Rivtakoaivi og 

rett nord for Olderdalsvannet.  

Herfra er stien merket rød. Denne går opp og over lemmen/”nesen” ovenfor og øst for 

Olderdalsvannet. Den er foreløpig merket til Stuoracacca.  

Herfra går du videre slik at du kommer nedenfor snøskavelen og opp på revryggen, og 

følger den til toppen. 

Det er også mulig å gå Ol’Krok-veien til Ravdetunet (se nr 33) og derfra ta opp til 

Revfjellet og videre oppover ryggen til Revtinden. 

Postkassen er plassert ved varden på høyde 1219 m.o.h. 

 

 

47. FørsteKjølen (Hornet) høyde 466 m.o.h. 

 Flere alternativ: 

- Kjør fv829 og parker på P-plass i Vagenius  ca 17,3 km fra brua i Grov. 

Det står et turskilt ved veikanten. Gå traktorveien/skogsveien helt opp. Tidligere 

hadde forsvaret et mob-lager her.  

Herfra følger du en blå-merket tursti oppover lia. Når du er kommet et stykke over 

skoggrensen forlater du den merkete stien og svinger til høyre mot toppen av 

FørsteKjølen (Hornet). 

- Finn en rød-merket sti fra DNT-hytta i Vassbotn og følg den opp mot FørsteKjølen 

Denne stien passerer postkassen så nært at du vil se den fra stien. 

- Start fra P-plassen ved Grovfjord-krysset på E10 på Herjangsfjellet og følg en 

umerket/delvis merket sti oppover til en markert stor stein i skoggrensen. Herfra 

finner du høvelig rute videre til toppen. 

 

Postkassen er plassert ved det gamle “flymerket” på høyde 866 m.o.h. 

Evenes Turlag har også en postkasse her. 

 

 

48. AndreKjølen  (Baltovardo)  469 m.o.h. 

Start som nr 47 første strekpunkt. 

Følg den blå-merkete turstien over FørsteKjølen, ned mellom kjølene og opp lia på 

AndreKjølen. Den blå-merkete stien fører fram til flyvraket i nordenden av kjølen.  

Når du er kommet et stykke over skoggrensen, forlater du denne stien og svinger svakt 

mot høyre mot høyeste topp. 

Postkassen er plassert ved en markert stor stein på høyde 469 m.o.h. like ved et vann. 

 



49. Novafjellet 

Kjør fv829 ca 19,2 km fra brua i Grov til starten av veien til forsvarets anlegg i 

Vassbotn. Parker utenfor bommen. 

Gå veien opp til toppen av den første bakken. Her finner du et turskilt og starten på 

turstien Petter-Hansa-veien på høyre side av veien. Følg den blå-merkete turstien 

nedenfor anlegget til Runddalselva. Du krysser elva på tømmerstokker eller på steiner, 

og følger turstien videre opp og bortover mot Dalelva. Turstien går videre langs elva 

til en bålplass og et sti-dele. Her finner du et skilt som viser retning for stien til 

Novafjellet. Stien er merket rød.  

Du følger den opp til Knivvannet. Her passer det med mat og hvile. Den rød-merkete 

stien fører deg videre opp mot Trangdalen og ovenfor Grønnvannet. Det er merket et 

stykke oppover mot Novafjellet, men du vil se hvor du må gå videre opp mot toppen. 

 

Obs: I løpet av sommeren vil starten på Petter-Hansa-veien bli lagt på oversiden av 

forsvarets anlegg, som starten på nr 30. Fra enden av skogsveien vil det bli merket 

tursti over Runddalselva og videre til den blå-merkete turstien nevnt ovenfor. 

 

Det er også mulig å gå til Novafjellet med start fra Åsen/Marskar. Du går da opp til 

Heia og videre opp mot venstre under Kjerringa til Novafjellet. 

 

 

50. Storjordtind  (ved vannet høyde 741 m.o.h) 

OBS: På kartene brukes navnet Tverrfjellet, men lokalt heter det Storjordtinden. 

Start som nr 7 og gå til Lamarka. Fra enden av traktorveien følger du en blå-merket sti 

som svinger mot venstre. Du kommer snart til elva og går langs elva mot ei hytte. Følg 

den merkete stien litt forbi hytta. Forlat stien og gå til elva i området mellom de to 

fossene. Her tar du deg over elva. På andre siden finner du en ny blå-merket sti som 

fører deg oppover mot vannet like under toppen av Storjordtinden. 

Du kan også ta deg over elva i området nedenfor hytta. Du må da gå noe oppover på 

andre siden for å finne den merkete stien. 

Postkassen er plassert på en liten høyde (741) ved nordenden av vannet. 

 

 

 

51. Lafjelltind 

Start som nr 50 og gå til vannet like under Storjordtinden. 

Fra vannet holder du høyden under toppen og finner en høvelig rute videre opp østsida 

mot Lafjelltinden. 

Det er også mulig å gå over Storjordtinden og på høyre side av Lafjellvannet og ta deg 

opp ryggen nordvest for Lafjelltinden. 

Postkassen er plassert på høyde 1030 m.o.h. 

 

 

52. Svellen varde høyde 726 m.o.h. 

Start som nr 28 og følg rød-merket tursti helt fram til varden på høyde 726 m.o.h. 


