
Årsmøte  21.mars 2019 

 

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 tilrettelegginger for turer, anlegg og friluftsliv i 

Grovfjordområdet   
   

Beskrivelser av turer på nettstedet www.novaturlag.no  under knappene Turer og Turprogram/Ti på topp 

Beskrivelser og tiltak er også gitt i en egen Handlingsplan for turer og stier  (sti- og løypeplan) 

  

   

A. Tidligere ferdselsveier 

1. Ol’Krok-veien  Grovfjord – Bjerkvik/Herjangen 

2. Petter Hansa-veien   Vassbotn – Laberg 

3. Markedsveien  Grovfjord – Foldvik 

4. Kystfjellveien  Grovfjord – Hilleshamn 

 
 

B. Klassiske fjell- og toppturer 

5. Novafjellet 

6. Revtinden 

7. Huva 

8. Kjølene og flyvraket 

 

 

 

9. Rundkollen 

10. Skavlikollen 

11. Svellen 

12. Storjordtinden og Lafjelltinden 

 

 

C. Turer i nærmiljøet Grov/Grovfjorden 

13. Vakkerstadlia 

14. Bjerkåsen utsiktsplass 

15. Ramnfløy og Lille Ramnfløy 

16. Lian, Høvligarnet og Karlihammaren 

17. Stormyra – Storvika,  

Vævelungsveien og Langeteigen 

18. Hansinahågen og Buberget 

19. Kirkebakken 

20. Kalvskinnet 

 

 

 

21. Myklevollhågen 

22. Sandneset 

23. Myklevollkollen 

24. Ostevann og Bjørnskardvann 

25. Lamarka og Lille Kollvann 

26. Balteskardmarka 

27. Heia 

28. Årsandmark 

29. Fjorden rundt 

 

 
D. Turer nær Saltvann og Skoddebergvann 

30. Segeldalen  og  Eidevann 

31. Olderdalen 

32. Nova  og  Novalandet 

33. Kovannakken  og  Kovanfjellet 

34. Hammarberget 

 

 

35. Sollia 

36. Middagshågen  (Snaukollen) 

37. Stillevatnan   

38. Runddalen 

 
 

E. Kulturminneturer 

39. Novasletta 

40. Svelshamn 

 
 

 

F. Umerkete stier/turer 

G. Andre fjell- og toppturer 

H. Skiløyper 
 

 

  
  



3 ORGANISASJON  2019 - 2020 
 

For å handle i henhold til vedtektene og målene, 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: leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1.styremedlem, 2.styremedlem 

- leder, sekretær, 1.styremedlem er på valg i partallsår, velges for 2 år  (2020 - 2021) 

- nestleder, kasserer, 2.styremedlem er på valg i oddetallsår, velges for 2 år (2019 - 2020) 

 

 

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: 

 Barnas Turutvalg 

 Turutvalg 

 Ti-på-topp-utvalg 

 Lavvo-utvalg 

 Løypeutvalg 

 

 

o Arbeidsgrupper, ansvarspersoner, kontaktpersoner for: 

 Nettstedet 

 Kalvskinnet 

 Kirkebakken 

 Sollia 

 Gjeterhytta i Vakkerstadlia 

 Tiltak for ungdom, ungdomsutvalg 

 Tiltak overfor utenlandske tilflyttede og arbeidere 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



4 UTVALG OG ARBEIDSGRUPPER 

Instruks og tiltaks-/aktivitetsplan og medlemmer 2019 - 2020  

 
- styret oppretter utvalg, arbeidsgrupper, ansvars-/kontaktpersoner etter behov 

- styret oppnevner leder i utvalg/arbeidsgruppe 

- styret eller leder oppnevner medlemmer i utvalget/arbeidsgruppa 

- leder innkaller til møter etc og rapporterer til styret 

- leder og medlemmer kan innkalles til styremøter og planmøter 

 

 

o Barnas turutvalg 

- leder + 1-3 medlemmer + repr fra skolen + repr fra barnehagen 
- et styremedlem skal være enten leder eller medlem av utvalget 
- 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 barneidrettsgruppa i GIL og eventuelle andre 

- samarbeide med barnehagen om tilrettelegginger for friluftslivsaktiviteter og 5-på-topp 
med avslutning og premieutdeling ved en passende anledning  (f.eks julefrokosten) 

- turer og aktiviteter for barn annonseres på nettstedet og Facebook. 

 

   
 leder:  Hanne Rebekka Hansen 971 55 931   hanne_rebekka@hotmail.com 

 medlem:  Christine Kiil  473 64 524 christinekiil@gmail.com 

 medlem:  Markus Simonsen 456 30 818 markus.simonsen@hlk.no 

 medlem:  Christian Haugland 90863258 chaugland@yahoo.com 

 medlem:  Eirin Simonsen  952 55 026 eirinhelen82@gmail.com 

 medlem:  Lars Kristian Berg 951 08 717 lars.k.berg@gmail.com 

 

   

 

 

 
o Ti-på-topp-utvalget 

- planlegge og gjennomføre Ti-på-topp-opplegget og eventuelt også liknende opplegg,  

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

avslutning med premieutdeling ved en passende anledning, f.eks under skolens jule-lunsj  

 

 leder:  Per Sandengen  907 35 731 per.sandengen@gmail.com 

 medlem:  Elisabeth Balteskard 997 03 959 elisabeth@balteskard.no 

 medlem:  Roar Tande  478 50 895 roartand@online.no 

 medlem:  Hege Thomassen  913 41 151 hegeelise69@gmail.com 

 

 

 



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

spontane turer i nærområdet, til Ti-på-topp-poster, skiturer, toppturer, kulturminneturer 

- vektlegge turer basert på/med fokus på naturopplevelser, kulturminner og folkehelse 

- vektlegge turer/aktiviteter som fenger ungdom 

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

- nytt turprogram behandles av styret innen 1.januar 

- turprogrammet omfatter også turprogrammet til Barnas Turutvalg 

 

 Ansvarlige/ledere for: 

  

 skiturer:          Sverre Arne Dalhaug  482 26 553 sadalha@online.no 

 toppturer:        Roar Tande   478 50 895 roartand@online.no 

 kulturminneturer:        Kjell Riise   971 73 117 kjelriis@online.no 

 turer i nærområdet:     Anne Grete Johnsen  412 44 246 agj1966@live.no 

 ungdomsturer: 

 

 

 

o Løypeutvalget  
- planlegge turmål, stier, raste-/bålplasser m.m. 

- rydding, merking, skilting og vedlikehold 

- lage egen handlingsplan for turer (tur- og løypeplan) og merking og skilting av disse  

  
 leder  Jan Arne Haugland 915 94 900 

 medlem  Øystein Marskar  913 84 885 

 

 

 

o Lavvo-utvalget 
- består av arbeidsgrupper/ansvarspersoner for disse anleggene: 

Ravdetunet,   Vakkerstadlia,    Myklevollkollen,   Nova,    Høvligarnet,   Langeteigen 

gapahuken på Sandneset,   bålplassen ved Langvatnet  og  Gjeterhytta i Vakkerstadlia 

- et styremedlem er leder for utvalget 

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

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

- ved til ovner og bålplasser, transport av vedsekker og/eller felle trær og sage ved 

- rydde snø av tak, broer og eventuelt også uteplass/bålplass 

- laminerte plakater om opphold, søppel m.m. i bygningene og på bålplassene 

- info-materiell med kart om turer, stier, kulturminner, historier, severdigheter etc 

- foreslå eventuelle nye anlegg eller tiltak 

 

  Ansvarspersoner og prioriterte tiltak 2019 - 2020: 
 

  Ravdetunet: Hugo Rasmussen  971 78 241 

    Herleif Martinsen  918 19 333 

 

 rep/vedlikehold av de to bålplassene og rydding på uteområdet 

 utstyr: kost, dørmatte, kaffekjele og annet  koke-/steke,/grill-utstyr 

 takpapp/vindsperre og ny utvendig kledning på lavvoen og utedo/vedbod 

 stramme wirene på hengebrua 

 

 

  Vakkerstadlia: Odd Terje Johnsen 917 18 744 

    Glenn Griff Pettersen 480 00 553 

    Lukas Gehlmann  412 25 302 

 

 utstyr: kost, dørmatte, koke-/steke-/grill-utstyr 

 gjøre ferdig de to bålplassene med sittebenker 

 vindskier og takpapp på utedo/vedbod, eventuelt også ny utvendig kledning 

 foreslå stedsnavn langs løypene for navneskilt 

 vurdere kvilarbenker underveis i løypene 

 

 



  Myklevollkollen: Kjell Olsen  994 69 006 

    Tor Gunnar Olsen 411 61 791 

 

 sittebenker langs noen av veggene og ved bålplass 

 male lavvoen 

 ny ovn 

 utedo/latrine 

 vedkasse og øks 

 

 

  Nova:  Oddvald Johnsen  415 61 557 

    Roar Tande  478 50 895 

 

 skilting ved lavvoen: til bålplass, Petter Hansa-veien, til Kovan og til demninga 

 skilting til utedo (spesielt ved bålplassen) 

 hylle(r) på vegg i lavvoen 

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

 sitteunderlag i lavvoen 

 fjerne den gamle broa over Novaelva 

 

 

  Høvligarnet: Ove Antonsen  913 74 001 

 

 utbedring av lekkasje på taket på gapahuken 

 felle “stygge” trær i området 

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

 sørge for at det alltid er tilstrekkelig med ved  

 kasse til sitteunderlagene 

 

 

  Langeteigen: Eirin Simonsen  952 55 026 

    Lars Kristian Berg 951 08 717 

    Ressan Barnehage og Barnas Turutvalg 

     

 anlegg for lek og aktiviteter nær gapahuken 

 felle trær nedenfor gapahuken 

 sørge for at det alltid er tilstrekkelig med ved 

 

 

 

  Sandneset: Christian Haugland 908 63 258 

    Grov Skole/Uteskolen 

    Barnas Turutvalg 

 

 bålved 

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

 

 

 

  Langvatnet: Elisabeth Balteskard 997 03 959 

 

 info-plakater på tavler ved bålplassen og ved Balteskardhøgda 

 platting/tiltak på det våte området  

 steiner i grillen 

 sørge for at det alltid er tilstrekkelig med ved 

 

 

  Gjeterhytta: Gunnar Johnsen  900 33 679 

    Arild Kiil  476 01 180 

    Roar Tande  478 50 895 

 

 tilsyn og vedlikehold 

 bålplass 

 
 



 

 

o Arbeidsgrupper, ansvarspersoner, kontaktpersoner 2019 – 2020: 

 

 Kalvskinnet 

Utarbeide plan for tiltak, tilrettelegginger for friluftsaktivitet m.m. 

Nedsatt arbeidsgruppe i 2016. 

leder  Vibeke Starup Eriksen 920 58 809 

medlem Tore Bølgen  975 42 995 

medlem Anne H. S. Bendiktsen 906 00 812 

medlem Kjell Riise  971 73 117 

medlem Bjørn Atle Johnsen 996 45 773 

medlem Tor Eilif Emaus  901 45 544  

 

 

 Kirkebakken 

Planlegge og gjennomføre anleggstiltak på gammel møte-/utsiktsplass nær kirka 

Nedsatt arbeidsgruppe i 2016 

leder  Gunnar Johansen  951 61 262 

medlem Kjell Riise  971 73 117 

medlem Hilmar Nikolaisen 951 17 390 

 

 

 Sollia 

Utarbeide plan for tiltak, tilrettelegginger for friluftsaktiviteter 

Samarbeid med grunneierlaget og HLK.  Nedsatt arbeidsgruppe i 2017. 

leder   Birgit Marskar Larsen   grunneierlaget 

medlem Oddmund Nilsen    grendehuset 

medlem Kurt Larsen    lokalbefolkninga 

medlem Tom Elvevoll    HLK 

medlem Herleif Martinsen    turlaget 

 

 

 

Vi søker personer som kan være ansvarlige eller kontaktpersoner for: 

 

 Tiltak for ungdom, ungdomsutvalg 

 

 Tiltak overfor utenlandske tilflyttede og arbeidere 

 

 Nettstedet 

Søker personer som kan ta ansvar for 

- nyheter 

- bilder, fotoalbum 

- kart og GPS-spor 

- stedsnavn  (norske og samiske) 

- lokalhistorie, spesielt 

 Ole Andersen og Ol,Krok-veien 

 Petter Hansa og Petter Hansa-veien 

 Bosettingen på Nova/Novasletta og raset fra Novatind/novafjellet i 1936 

 Kvernsteinbruddet i Svelshamn 

 Flyvraket på Andre-Kjølen 

 Raset fra Skorvetind 

 Sjøormen Anna 

 



5 Tiltaks- og aktivitetsplan for perioden 2019 – 2020 

 
o Faste årlige tiltak og hendelser 

 årsmøte avholdes i løpet av mars måned 
 frist for innlevering av turkort for Ti-på-topp: 1.november 
 utdeling av premier for deltakelse i Ti-på-topp: i løpet av siste halvdel av november 
 utdeling av premier for 10-på-topp i skolen og 5-på-topp i barnehagen  
 årsavslutning/fellesmøte for styret, utvalg og kontakt-/ansvarspersoner 

avvikles fortrinnsvis i november og seinest innen 1.mars 

 oppnevnelse av utvalg og kontakt-/ansvarspersoner like etter fellesmøtet 
 desember/januar: medlemskort/-kontingent sendes/utleveres.  Mål min 200 medlemmer 
 desember/januar: vedta turprogram for neste år 
 følge opp/videreføre fordelsavtaler:  Sportcenteret i Narvik og Discover på Evenskjer 
 kontakt og samarbeid med kommunen/kulturkontoret, Troms fylkeskommune,  

fnf Troms,  Friluftsrådet,  Grovfjord IL  og  eventuelle andre 

 januar/februar:  søknader om tilskudd 
- Troms Fylkeskommune:     fysiske tilrettelegginger  
- Miljødir/Troms fylkeskomm:   friluftslivsaktiviteter 
- Skånland Kommune:    Kulturmidler/Fysakmidler og Aktivitetsstøtte 
- Fylkesmannen i Troms:   driftsstøtte til bålplassen ved Langvatnet 
- Eventuelle andre tilskuddsordninger 

 
o Arrangement 

 Gjennomføre turprogrammet 
 Barnas Turutvalg:  Grovfjord i Fyr og Flamme   
 Barnas Turutvalg:  Nyttårsfeiring på Sandneset 
 Deltakelse på den årlige friluftslivskonferansen for Troms Fylke 

 
o Prioriterte tilrettelegginger i perioden 

 tiltak nevnt i punkt 4 for utvalgene og arbeidsgruppene 
 tilrettelegginger på Kalvskinnet  (ihht utvalg av 2016) 

- 2018-2019:   videre planarbeid, planering, tursti 
- 2019-2020:   gapahuk,  fiskebrygge 

 videre planlegging og begynnende tilrettelegginger på Sollia   (ihht utvalg 2017) 
 etablere møte-/utsiktsplass ved kirka,  Kirkebakken   (i hht utvalg 2016) 
 gjøre ferdig utedo/vedbod på Sandneset 
 gelender på brua ved Høvligarnet, samt forbedringer på stien nær gapahuken 
 platting på bålplassen ved Langvatnet 
 tiltak knyttet til stier fra Vassbotn:   Petter Hansa-veien,  til Novafjellet,  til Runddalen, 

samt begynnelse på Skånlandsleden 
- P-plass og info-tavle ved den første bommen på anleggsveien 
- rydding, merking og tilrettelegging av stien til brua over Runddalselva 
- rydding og merking av traseer fra brua for Petter Hansaveien og stien til Novadalen 
- nødvendige retningsskilt i alle stideler 

 klopper på Petter Hansa-veien over myrene nær Labergholtan og på Laberg 

 P-plass og info-skilt ved start turløyper  fra Åsen og Marskar, 
samt merking av stiene til Ti-på-topp-postene på Heia og ved Ostevatnet 

 klopper på stien til Svellen, over myra like etter start fra fv 825 
 kvilarbenk og post for Skånlandstrimmen i Lian, samt kvilarbenk på Karlihammaren 

 

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 

 Informasjoner på nettstedet – se punkt 4 om nettstedet   

 

 



 
 

6      Uprioriterte og langsiktige tilrettelegginger 

 Liste over tiltak som kan prioriteres en eller annen gang - også kalt drømmeliste 

 

 

 Balteskardmarka, Lamarka 
- nye retningsskilt på stien til bålplassen ved Langvatnet 

- plakater/kart med stier på info-tavlene ved starten av de to traktorveiene 

- rydding og merking av sti mellom ti-på-topp-posten i Lamarka og bålplassen 

- bru eller tilrettelegging for kryssing av elva før eller etter Lamarkvatnet 

- merking av sti fra Lamarka til ti-på-topp-posten under Storjordtinden 

- merking av blå sti fra Lamarka til P-plass i veikrysset til Balteskard 

- rydding og merking av gul sti mellom Lille Kollvatn og tunnelen 

 

 Myklevollkollen, Ostevatn og Bjørnskardvatn 
- retningsskilt i Bjørnskardet: 

  gul sti:     til Kattebergkollen og Ostevatn 

  blå og gul sti:  til Bjørnskardvatn 

    gul videre til Ostevatn og blå til Lamarka 

  rød sti:    til Myklevollkollen og videre ned til Lamarka via Kollvatnet 

- vedlikehold/remerking av ovennevnte stier 

- retningsskilt i stidelet blå/rød sti nedenfor lavvoen 

- forbedre stiene til Myklevollhågen  

 

 Svellen 
- klopplegging på våte partier av stien 

 

 Vakkerstadlia 
- rydding og remerking på  rød løype, Svartmarksveien 

- merking av hele gul løype, Buveien 

- stedsnavnskilt underveis i løypene 

- retningsskilt i stidelene 

- hvilebenker underveis på blå løype, Strupveien 

- remerking av turstien til Tvillingvatnan og Hilleshamnvatnet 

 

 Grov og nærområder ved fjorden og fv 829 
- info-tavler med kart: ved butikken, ved start lysløypa, ved barnehagen 

- turskilt i Storvika 

- rydding og merking av ny sti mellom Langeteigen og Moelva 

- retningskilt i alle stidelene 

- kvilarbenker på utsiktssteder  f.eks Bjerkåsen og hvilesteder 

- kvilarbenker på steder rundt fjorden 

 

 

 

 

 



 Stier fra Vassbotn  
- merke gul sti fra stien til Runddalen og opp til Tverrfjellet 

- merking av Petter Hansa-veien hele veien til Nova-lavvoen 

- retningsskilt i alle stidelene på Peter Hansa-veien 

- bålplasser på Petter Hansa-veien ved Dalelva og utsiktssteder 

- bålplass med enkle benker ved Knivvatnet (Niebejavvri) i Novadalen 

- retningsskilt i område nær Grønnvatnet i Trangdalen 

- rød merking opp til Novafjellet 

- tilrettelegginger og merking på Skånlandsleden (rød),  Vassbotn – Trøsemark 

samt tilknytningsstier fra gitte steder i kommunen 

 

 Ol’Krok-veien 
- vedlikehold/remerking til Maridalsvatnet 

- merking av alternativ trase mellom Kvilarsteinan og Revvatnet 

- retningsskilt i alle stidelene 

- klopplegging på Sigmund Olsens eiendom i området ved Kvilarsteinan 

- klopper på andre våt-områder mellom Revelvhøgda og Revvatnet, se egen oversikt 

- nye klopper på myrene over Vaibmoborri 

- infotavler/-materiell om kulturminner, hendelser og severdigheter langs løypa 

- vurdere omlegginger eller ny traseer 

 overfor gårdene i Krokelva 

  langs Revvatnet 

  nedover Seibi og via Helleren mot rasteplassen ved tunnelen  

  (obs: fra rasteplassen går en gammel sti/ferdselsvei ned til Herjangen/Trollvika,  

  som sannsynligvis var mye (kanskje mest) brukt i gamle dager da det gikk  

  rutebåt herfra til Narvik) 

- fortsatt arbeid for statlig sikring av areal til friluftsformål (turløypa og skiløypa) på 

hele eller deler av traseen Revelvhøgda-Ravdetunet,  i samarbeid med GIL   

- samarbeid med GIL om utvidelse av P-plassen på Revelvhøgda 

 

 Markedsveien og andre turstier fra Saltvannområdet  
- vurdere ny trase i starten for å unngå ferdsel forbi gården ovenfor grendehuset 

- utbedring av brua over Bakkejordelva 

- alternativ trase fra fossen til Lillevatnet 

- info-tavle ved startsted og retningsskilt og stedsnavnskilt underveis 

- vedlikehold/remerking, retningsskilt på stiene til Olderdalen og Revtinden 

- hvilebenker på spesielle steder, utsiktspunkt etc 

 

 Bygninger/byggverk og tilrettelegginger knyttet til dem: 

 

o Revelvhøgda i samarbeid med GIL: 
varmebu/lavvo/gapahuk/bålplasser i tilknytning til skiløype og skiaktivitetsområder 

for barn,  alternativer: 
*nær P-plassen eller “akebakken” på Revelvhøgda 

*ved Stillevann 

*på bålplass ca 2km fra P-plassen 

*nær “Appelsinholla”,  Revhøgda eller annet sted nær skiløypa 

 

o Novalandet/Labergholtan og Balteskardmarka i samarbeid med GIL: 
skiløyper og eventuelle andre tilrettelegginger særlig tilpasset barnefamilier. 

 

 

 
 



o Revelvhøgda – Stillevann  
turløype sommer og vinter, med fiskeplasser, bålplass, varmebu/gapahuk 

som er tilrettelagte for bevegelseshemmede 

 

 

o Revelvhøgda – Skoddebergvann  
turløype sommer og vinter, med varmebu/gapahuk, bålplass, fiskeplass, isfiske 

samarbeid med hytteforeninga, grunneierlag/fiskelaget, jeger- og fiskerforeninga 

 

 

o Gloen/Stormyra 
Multiaktivitetsanlegg i samarbeid med GIL 

 

 

o Novalandet 
stasjonær friluftscamp for ungdom 

 

   

o FørsteKjølen (Hornet)  og/eller  AndreKjølen (Baltovarri) 
varmebu eller gapahuk ved ti-på-topp-postene 

 

 

o Kollåsen 
bu på utsiktsplass nær nyttårsbålplassen, (midnattsol og nordlys) 

samt ny/lettere adkomststi, også på ski vinterstid,  

 

 

o Myklevollhågen 
gapahuk eller varmebu og bålplass på Myklevollhågen  (midnattsol og nordlys) 

 

 

o Laberg 
føre av Petter-Hansa-veien videre til havet, med naust for båt/kano/kajakk 

 

 

o Strømshågen 
fiskebrygge i samarbeid med Kystlaget 

 

 

o Balteskardmarka 

utedo og vedbod i tilknytning til bålplassen ved Langvatnet 

samarbeid med hytteeiere, f.eks felles bygning ved B.Strøms hytte 

 

 

 

Samt eventuelle tiltak og tilrettelegginger for barn og ungdom i samarbeid med GIL,  

jeger- og fiskerforeninga eller andre.



 


