
TURBESKRIVELSER 

UT-PÅ-TUR   og   TI-PÅ-TOPP 

 

 
UT-PÅ-TUR - postene nr 1 – 23  med vanskegrad 1: 

 

 

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.  

OBS:  Ikke gå veien forbi fritidshusene! 

 

 

2. Høvligarnet gapahuk 

- 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. 

Du finner post-koden på et ark sammen med besøksboka i ei mappe inne i gapahuken. 

 

 

3. Langeteigen gapahuk 

Besøksbok med post-kode ligger i postkassen på veggen. 

- Gå veien nedenfor Ressan barnehage. Like før du kommer til huset i enden av 

veien tar du av skrått til venstre og går inn på en rød-merket sti,  Vævelungsveien, 

Følg turstien ca 120 m og ta til venstre opp bakken til gapahuken. 

- Du kan også følge stiene beskrevet i nr 4. 

 

 

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: Gå fylkesvei 829 innover til 50 km/t-skiltet i Storvika. 

Her går du opp til venstre og inn på den blå stien. Følg den utover til postkassa. 

 

 

5. Årsandmark 

Gå, sykle eller kjør fv829 til Storvika og litt forbi grustaket. Parker på høyre side i 

svingen og like før en hyttevei som går ned til høyre. 

På andre siden av veien er et turskilt og starten på en rød-merket tursti. Denne fører 

fram til postkassen, som er festet til et furutre  

Her har du for øvrig også en flott utsikt over Grovfjorden. 

Herfra går det umerkete stier videre opp mot Ramnfløy. 

 



6. Myklevollhågen 

Gå, sykle eller kjør fv825 ca 250 meter forbi brua over straumen. Parkeringslomme på 

høyre side av veien. På venstre side er et turskilt. Her starter en rød-merket sti oppover 

skråninga. Like før du kommer til skogkanten, er et stidele. Herfra har du to alternative 

stier: 

- Ta til høyre og følg rødmerket sti til toppen av hågen og turposten 

- Gå rett fram til du kommer til en blå-merket sti. Følg den til toppen av hågen og 

turposten 

 Anbefaler den blå stien oppover og den røde nedover. 

Postkassen står på bakken og er festet til et tre øverst på hågen. 

 

7. Sandnes gapahuk 

Gå over brua, ta til venstre og følg Fjordveien til Sandneset. 

Gapahuken ligger oppe på sletta på høyre side og litt til venstre ovenfor grustaket. 

Postkassen med kode og besøksbok er plassert på veggen inne i gapahuken. 

Merk at Sandneset gapahuk også er post for Skånlandstrimmen. 

 

8. Kollåsneset 

Gå over brua og følg Fjordveien forbi Sandneset. Kollåsneset ligger på venstre side. I 

svingen starter en merket sti mot sjøen. Følg den, og du finner postkassen ved en 

markert stor stein ute på neset og nær sjøen. 

 

9. Storvikbergan 

Gå over brua, følg Fjordveien forbi Myklevoll-Storvika og opp bakken og forbi fe-

rista. På bakketoppen og på venstre side av veien starter en blå-merket sti ned mot 

sjøen. Følg den. Postkassen er festet til et tre på et platå nesten nede ved sjøen.  

 

10. Hammarberget 

Gå, sykle eller kjør Fjordveien ca 1,8 km fra Helleren/«Karl Johan» til Opdal. Parker 

ved veien utenfor grinda/gjerdet og slik at du ikke stenger innkjørslen. Gå gårdsveien 

forbi det hvite huset og ca 200 m forbi den grå hytta. Her kommer du til et 

retningsskilt i veikanten, som viser vei mot Hammarberget. Her starter en blå-merket 

sti som fører deg fram til den blå-malte postkassen. Kassen er festet til et tre nær 

vannkanten (Saltvatnet). Merk at posten ikke er plassert oppe på selve Hammarberget.  

 

11. Kovannakken 

Gå, sykle eller kjør til Kovan der veien svinger skarpt mot venstre. På høyre side står 

et turskilt til Nova Lavvo. Parker i nærheten av det.  Gå ca 50 m opp på gårdsveien og 

ta av til høyre og gå inn på en gul-merket sti ved siden av gårdsveien. Følg stien 

oppover dalen. Du krysser elva tre ganger, men det er greit å komme tørrskodd over. 

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

Kovannakken. Følg den og hold til høyre i neste stidele. Du kommer til en tidligere 

boplass, hvor det står en tre-lavvo. 

Postkassen er plassert ved en bålplass like ved tre-lavvoen.  

 

12. Kovanfjellet 

Start som nr 11 Kovannakken. Like etter at du har tatt av mot Kovannakken, er et 

stidele. Ta av til venstre og følg den gul-merkete stien utover fjellryggen. Følg den til 

enden av fjellryggen, hvor du finner posten med en blå-malt boks på bakken og festet 

til en blå-malt staur.  



13. Labergholtan 

Kjør Fjordveien ca 2,7 km fra Helleren/«Karl Johan» eller ca 6,5 km fra brua i Grov. 

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.  

Den blå-malte 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. 

 

14. Nova Lavvo 

Flere tur-alternativer: 

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

- Start fra Kovan (se nr 11) og følg den gul-merkete turstien. 

- Start fra Laberg (se nr 13) og følg den blå-merkete turstien Petter-Hansa-veien. 

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

 Du finner koden på et ark sammen med besøksboka i ei mappe inne i lavvoen. 

 

 

15. Stillevann 

Start fra P-plassen på Revelvhøgda der du finner et turskilt og 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. 

 

 

16. 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). 

 

 

17. Storåsen 

Storåsen er åsen/hågen ovenfor Balteskard der det står ei høy mast med sendere. 

Kjør 3,9 km fra brua til Balteskardkrysset, og parker her. Gå ca 40 meter opp på 

fylkesveien. Her er et turskilt og starten på en blå-merket sti som fører deg opp til 

postkassen på Storåsen. Kassen er festet til trappa og står under huset. 

 

 

NB:   For turene til Lamarka og Balteskardmarka, nr 18, 19, 20 og 21 

 er det flere mulige startsteder: 

A. Balteskardkrysset ca 3,9 km fra brua. God P-plass. På andre siden av 

veien starter en nylaget traktorvei. Følg den. 

B. Ca 4,8 km fra brua, og ca 900 m ovenfor Balteskardkrysset, starter en 

traktorvei på venstre side. Her står et turskilt 

C. Parkeringslomme ca 400 m ovenfor ovennevnte traktorvei 

D. Ca 5,6 km fra brua, P-plass på Halvtynnmyra/Balteskardhøgda på 

toppen av bakken fra Rensådalen/Krokmyrdalen. Turskilt og traktorvei 

på andre sida av veien.  



18. Lille Kollvatnet 

Postkassen er plassert oppe på berget like ved vatnet. 

- Startsted A: Dette alternativet er ikke merket. Gå traktorveien og over den tidligere 

dyrka marka til traktorveien fra startsted B 

- Startsted B:  Følg traktorveien opp bakken til den svinger opp mot høyre. Her er et 

retningsskilt som viser gul og rød-merket sti skrått mot venstre og mot Lille 

Kollvatn. Følg stien og du kommer inn på en ny traktorvei.  

I stedet for å gå inn på den gul-røde stien, kan du følge traktorveien opp til toppen 

av bakken, og så gå inn på en ny traktorvei som tar av til venstre. 

Følg denne traktorveien opp til toppen av bakken, og du finner et nytt retningsskilt 

som viser gul-merket sti til Lille Kollvatn. 

Før du kommer til Lille Kollvatn, må du opp en ganske bratt bakke. Du kan unngå 

den ved å ta en noe lengre, men lettere omvei: Fra retningsskiltet på toppen av 

bakken og ved traktorveien følger du traktorveien videre mot høyre til du kommer 

opp den neste bakken. Her tar du av til venstre og går gjennom skogen mot Lille 

Kollvatn. Denne stien er ikke merket, men det er lett å finne frem her. 

- Hvis parkering ved startstedene C og D, anbefales å gå fylkesveien tilbake til B. 

 

 

19. Kollvatnet 

Start som til Lille Kollvatn (nr 18) og gå til retningsskiltene ved traktorveien og på 

toppen av bakken. Følg traktorveien videre mot høyre ca 50 meter. Her starter en rød-

merket sti på høyre side. Denne fører deg til den blå-malte postkassen som er festet til 

et tre ovenfor Kollvatnet. 

 

 

20. Lamarka 

- Start som til Lille Kollvatn  (nr 18), startsted A eller B. 

Følg traktorveien oppover og nedover mot Lamarka (til veis ende).  

Postkassen er festet til et grantre ved enden av traktorveien på høyre side. 

Fra toppen av bakken går det en «snarvei» som kommer inn på traktorveien like 

før postkassen. Denne stien er ikke merket. 

- Du kan også gå til Langvatnet først, se nr 21. Derfra går en sti til postkassen i 

Lamarka. Den er pr nå ikke merket, men vil bli det i løpet av våren. 

 

 

21. 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 

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

fram til bålplassen og postkassen ved Langvatnet. 

- Du kan også gå til Lamarka først, se nr 20. Fra postkassen går en sti til bålplassen 

ved Langvatnet. Denne er pr nå ikke merket, men vil bli det i løpet av våren. 

 

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. 

 

 

 

 



22. 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 Steinveien/Buveien mot høyre.  

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

 

 

23. Storsteinen 

Storsteinen er en svær stein som skriver seg fra det store raset fra Skorvetinden. 

Her er det flott utsikt! 

Gå, sykle eller kjør til Bakkejord og parker ved veien eller på P-plassen nedenfor 

Saltvatn Grendehus. 

Gå veien opp og forbi det hvite huset. Her starter en rødmalt sti skrått mot høyre. 

Etter ca 200 m kommer du til et stidele med retningsskilt. Følg den blå-merkete stien 

til venstre opp til Saltmyra. Her finner du et nytt retningsskilt som viser vei til 

Storsteinen til venstre. Stien dit er merket med gul maling. Postkassen er festet til et 

tre og står ved en liten stein like før du kan klatre opp på selve Storsteinen. 

Det samiske navnet er Vardasgallo (med forbehold om skrivemåte), som skal bety en 

stein med god utsikt. 

  

 

 

 

24.  
25.  

 

NB: 

I turkortet er postene 24 og 25 åpne uten steds-/postnavn. 

Dette fordi vi tillater at du kan besøke en eller to poster i vanskegrad 1 flere ganger. 

 

Eks: Hvis du går tre ganger til f.eks. Storsteinen, skriver du den første turen i nr 23, 

og den andre og tredje turen inn i nr 24 og 25. 

  

Eks: Hvis du går to ganger til f.eks Stillevann og to ganger til f.eks Middagshågen, 

skriver du de første turene i nr 15 og 16 og andre-turene i hhv nr 24 og nr 25 

 

Tilsvarende gjelder også for postene 49 og 50 for turene i vanskegrad 2 

 

 

 

 



UT-PÅ-TUR – postene 26 – 48  med vanskegrad 2: 

 

 

26. Karlihammaren 

Se nr 2 Høvligarnet. Midtveis på stien gjennom Lian, mellom Høvligarnet og 

Mølnelva, står et retningskilt som viser vei mot Karlihammaren. Følg den rød-merkete 

stien og du kommer til kvilarbenken oppe på Karlihammaren. Her er postkassen! 

 

 

27. Lille Ramnfløy 

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

lysløypa og til en markert stor stein. Her starter en gul- og blå-merket tursti opp 

mot høyre. I starten er det en bratt bakke hvor du kan hjelpe deg opp med et tau. 

Du kan unngå bakken ved å gå ca 40 m fra den store steinen tilbake i lysløypa. 

Like forbi berget går en umerket sti til venstre og opp gjennom granskogen. Du 

kommer da inn på den blå-gule stien ovenfor den bratte bakken. 

Følg stien opp og forbi den første slåttemarka og et markert stort tre og til et sti-

dele øverst i Langeteigen. 

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

 

- 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 står på bakken og er festet til et tre oppe på Lille Ramnfløy. 

 

 

28. Bjerkåsen utsiktsplass 

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

Gårdselva og ved Buberget. Her er turskilt/retningsskilt som viser starten på den blå-

merkete Roar-løypa.  

Følg den oppover Bjerkåsen. Ca 50 m før Roar-løype svinger rett venstre, står et lite 

retningsskilt i kanten av stien som viser vei til Bjerkåsen utsiktsplass til høyre. Stien 

dit er ca 150 m og merket med gul maling. Postkassen står på bakken festet til et tre. 

 

 

29. Ørnberget 

Start som nr 28. Følg den blå-merkete Roar-løypa opp Bjerkåsen til et stidele ca 50 m 

ovenfor retningsskiltet til Bjerkåsen utsiktsplass. Fra stidelet går en rød sti rett fram 

og videre innover Bjerkåsen. Du følger den blå Roar-løypa som svinger rett venstre 

og opp mot Gårdselva, og videre oppover langs den. Over tregrensen kommer du til et 

nytt stidele med retningsskilt.  Den blå-merkete stien fører deg videre oppover og 

utover forbi Mølnelva og Tverrfjellet til Ørnberget.  

Postkassen er plassert på en stein ved  stien der den nærmer seg kanten av berget og 

gjør en skarp sving mot venstre. Stedet er merket med en blå-malt staur. 

Den blå stien går videre langs kanten av Ørnberget og ned til Vakkerstadlia.  

 

Du kan også gå motsatt vei fra Vakkerstadlia og Strup-veien. Ca 300 m nedenfor 

Vakkerstadbua står et retningsskilt som viser start på Roar-løypa fra Strup-veien. 

 

 



30. Vakkerstadlia 

Postkoden står på et ark som ligger sammen med besøksboka inne i Vakkerstadbua. 

Det er flere alternative stier som fører fram til Vakkerstadbua: 

 

- Strupveien: Start på gårdsvei rett overfor butikken. Gå inn på traktorveien og 

følg den opp og over Mølnelv.brua til et veidele like ovenfor bolighuset. Her er et 

retningsskilt som gir deg tre alternativer. Strupveien går til venstre og oppover 

bakken. Den er blå-malt fram til Vakkerstadbua, og er den mest brukte veien. 

Strupveien passerer Klipa. Se nr 22. 

 

Fra Strupveien kan du gå innom de severdige kulturminnene Hestegrava, 

Melkesteinen, Johnsengammen og Gjeterhytta. Se skilt ved stien. 

 

- Svartmarkveien:   Gå som ovenfor til veidelet. Gå den rød-merkete veien rett fram. 

Etter ca 50 m kommer du til et nytt veidele med retningsskilt. Svartmarksveien går 

til venstre og er merket med rød maling helt fram til Vakkerstadlia.  

Denne stien går opp gjennom lia ovenfor Masvika og Stræte, og går også innom 

post nr 31 Tortenholl. 

 

- Steinveien/Buveien: Gå som ovenfor til veidelet med skilt til Svartmarkveien og 

Steinveien/Buveien.  Steinveien går her opp mot høyre. Den er ikke merket. Følg 

traktorveien opp til Klipa, og gå videre på Strupveien til et gulmalt skilt som viser 

retning til Buveien. Buveien er merket med gul maling fram til Vakkerstadlia. 

 

- Roar-løypa via Bjerkåsen og Ørnberget. Se nr 29. 

- Fra Hilleshamnvatnet og Tvillingvatnan: Blå-merket sti. Se nr 32 og 33 

 

 

31. Tortenholl 

- Se nr 30 og gå Svartmarkveien. Et sted omtrent ovenfor Stræte er et retningsskilt 

som viser vei til postkassen 

- Alternativt kan du gå til Vakkerstadlia, se nr 30, og følge den rød-merkete 

Svartmarkveien derfra og nedover lia til Tortenholl. 

Retningsskiltet ved stien er godt synlig. Postkassen står på bakken og er festet til et tre. 

 

 

32. Tvillingvatnan 

To alternativ: 

- Gå til Vakkerstadlia (se nr 30) og derfra følge blå-merket tursti til Tvillingvatnan. 

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

helt oppe finner du et turskilt og retningsskilt til høyre til Tvillingvatnan.  

Følg den blå-merkete stien. 

 Postkassen er plassert ved en bålplass mellom de to vannene. 

 

33. Hilleshamnvatnet 

Kjør til Hilleshamn. Parker utenfor grinda/porten i starten av “Fjellveien”. 

Gå Fjellveien opp til Hilleshamnvatnet. 

Eller gå via Vakkerstadlia til Tvillingvatnan (se nr 30 og 32), og følg blå-merket sti 

videre og ned mot Hilleshamnvatnet. 

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



34. Vassdalsvatn 

Obs:  Postkassen er ikke plassert ved vannet, men på det snaue 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 alternative stier: 

- 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 Vassdalsvatnet. Gå til venstre og ut mot kanten av 

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

 

Du kan også gå den blå stien innover mot og over elva. Gå opp den lille bakken på 

andre siden. Her går en umerket sti flatt innover mot fjellet. Du kommer da til den 

rød-merkete stien. Følg den til Vassdalsvatnet og videre ut på kanten av bergene. 

  

Hvis du går ned fra Myklevollkollen Lavvo, kommer du til starten på en rød-merket sti 

etter ca 150 m. Ta til høyre og følg den rød-merkete turstien ned til Vassdalsvatnet.  

Gå forbi Vassdalsvannet og ut på kanten av bergene. Postkassen ligger like ved stien. 

 

 

 

35. 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 turpost 34 og Vassdalsvatnet. 

 Du finner koden på et ark sammen med besøksboka inne i lavvoen. 

 

Hvis du ønsker en lengre tur, der du også går innom flere turposter, kan du gå videre 

opp fra lavvoen til Bjørnskardet. Herfra kan du gå: 

 

- rød sti opp til toppen av Myklevollkollen (post nr 84) og eventuelt også videre ned 

på andre siden til Kollvatnet (nr 19). Lille Kollvatnet (nr 18) og kanskje også til 

Lamarka (nr 20) og Langvatnet (nr 21) 

 

- gul sti til venstre og gå oppom Kattebergkollen (post nr 83) og videre ned til 

Ostevatnet (nr 37) og derfra gul sti til Sandneset eller umerket sti ned til Åsen 

 

- gul og blå sti ned fra Bjørnskardet til Bjørnskardvatnet (nr 36). Derfra kan du gå 

gul sti til Ostevatnet (nr 37) eller blå sti til Lamarka (nr 20) 

 

Eller du kan starte fra fv825 ovenfor Balteskardet eller fra Åsen og gå motsatt vei.  

Du kan da gå innom noen av postene 18, 19, 20, 21, 36, 37, 83 og 84 og kommer så til 

Bjørnskardet, hvorfra du går ned via lavvoen (nr 35) og Vassdalsvatnet (nr 34) og 

videre ned til Sandneset. 

  

 Du kan altså gå innom opptil 8 turposter på en dagstur i dette området. 

 



36. Bjørnskardvatn 

Tre alternativer: 

- Gå til lavvoen under Myklevollkollen, se nr 35. Gå videre derfra opp til 

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

- Start som nr 20 og gå til Lamarka. Følg den blå-merkete stien videre fra post 20 i 

Lamarka, langs elva og oppover til Bjørnskardvatn 

- Gå til Ostevatn, se nr 37.   Følg gul sti videre og oppover i retning Katteberget. Et 

stykke oppe i lia kommer du til et retningsskilt som viser sti til venstre.  Denne 

stien er også merket gul og fører deg til posten ved Bjørnskardvatnet. 

  

 På den lille flata ovenfor nordenden av Bjørnskardvatnet er stidelet mellom de tre 

 stiene (gul-blå fra/til Bjørnskardet, gul fra/til Ostevatnet og blå fra/til Lamarka).  

Herfra ser du et markert berg ca 50 m fra stidelet. Postkassen er plassert på en stor 

stein på dette berget og er godt synlig. Det er merket sti til kassen.  

 

Fra Bjørnskardvatnet kan du gå innom flere av opptil 8 poster i dette området. Se nr 35 

  

 

37. Ostevatn 

Flere alternativer: 

- Gå til Bjørnskardet ovenfor Myklevollkollen Lavvo, se nr 36. 

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

Bjørnskardvatn og derfra følge den gul-merkete turstien til venstre mot Ostevatn. 

- Gå til Bjørnskardet, se nr 36. 

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

og ned til Ostevatn. Før du går nedover mot Ostevatnet, kan du ta en tur oppom 

Kattebergkollen og turpost nr 83. 

- Gå til info-tavla, se nr 35. 

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 Ostevatn. 

- Kjør/gå Fjordveien forbi Kollåsneset og til et turskilt på høyre side ca 100 m før 

“Myklevoll-hytta”. Herfra går en traktorvei oppover mot høyre (til Slottebakkan). 

Det er merket med gul maling opp til den gul-merkete stien som er nevnt ovenfor. 

Følg den videre. 

- 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 Ostevatnet. 

 Postkassen er plassert ved en bålplass like ved stien og ved vannkanten. 

 

 Fra Ostevatnet kan du gå innom flere av opptil 8 poster i dette området. Se nr 35.  

 

 

38. Heia 

Nedenfor er beskrevet to start-alternativer (fra Marskar og fra Åsen) og tre alternative 

stier. Alle tre stiene er foreløpig umerkete, men blir forhåpentligvis merket til våren. 

Alle tre stiene løper sammen til en sti et stykke oppe i Stordalen, og fører deg videre 

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

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

 

 



To start-alternativer og tre alternative stier: 

 

- Kjør Fjordveien til Marskar. Parker et eller annet sted ved veien. Gå gårdsveien fra 

postkassestativet og opp forbi det første huset. Herfra har du to alternativer: 

a. Sving til venstre mellom huset og det store fjøset. Fra fjøset går du inn på en 

traktorvei. Følg den. Husk å lukke porten/grinda litt lenger opp på veien. 

b. Sving skrått høyre og gå forbi det røde huset. Her finner du tydelige 

traktorspor, som etter hvert blir til en sti. Denne kan stedvis være noe utydelig. 

 

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

der du går i kanten av innmarka til en port/gjerde. Her går en sti til høyre til 

Ostevatnet. Du følger stien rett fram. Stien er umerket, men tydelig. 

 

 Dersom du ønsker en lengre tur, kan disse alternativene være aktuelle: 

- Start fra Laberg på toppen av bakken der Fjordveien går ned mot Marskar. Her 

starter en sti (Fjellveien) som går op under fjellet og fører deg opp mot Heia. Stien 

er lite brukt og sannsynligvis noe gjengrodd og utydelig nå. 

- Du kan gå mot Ostevatnet, enten fra Åsen eller via Slottebakkan (se nr 37). Før du 

skal til å gå ned mot Ostevatnet, går du til venstre og opp mot de snaue bergene, 

Nonsan. Følg «ryggen» mot Heia.  

 

 

39. Trangdalsvatnet 

Se nr 38 og gå til postkassen på Heia. 

Herfra går flere umerkete, men tydelige stier, som fører deg ned til Trangdalsvatnet. 

Postkassen er plassert godt synlig like ved elveutløpet fra vatnet. 

 

 

40. Runddalen 

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

Vassbotn. Parker ved veien utenfor bommen 

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

vaktbua, ca 100 m, starter en traktorvei opp mot venstre. Følg den til veis ende.  

Fra enden av veien følger du rød-merket tursti som svinger til venstre og innover 

Runddalen på venstre side av elva.  

Postkassen er plassert ved stien og helt innerst i dalen og like før stien skal til å stige 

oppover ved elva. 

 

 

41. Niebejavvre Novadalen 

Merk: På nyere kart kalles dalen for Novadalen. På eldre kart er det opprinnelige 

navnet Stordalen. Dalen opp fra Marskar/Åsen heter også Stordalen.  

For å unngå misforståelse og forveksling, bruker vi navnet Novadalen. 

 

Start som nr 40. Etter ca 300 m på den rød-merkete stien etter traktorveien, kommer 

du til ei bru over Runddalselva. Gå over brua. Herfra går en rød og blå merket sti som 

fører deg til en bålplass ved Dalelva. Her er et retningsskilt som viser vei til 

Novafjellet, og her starter en rød-merket sti som fører deg opp til Novadalen og 

Niebejavrre (Knivvatnet). Gå over elva like ved utløpet. 

Postkassen er plassert ved en bålplass ved vatnet. 



42. Kvilarsteinan 

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

Revhøgda, der stien begynner å gå nedover mot Revvatnet. Her er de spesielle 

steinene som er plassert der for pause og kvile etter oppturen. 

Postkassen står på bakken ved steinene. 

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 Kvilarsteinan. 

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

 

43. Ravdetunet 

Start og gå som nr 42 ovenfor fra Sletta, Krokelv eller Revelvhøgda.  

Fortsett videre fra Revhøgda og følg 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. 

På Ravdetunet er det varmebu (Ravdebua), trelavvo, utedo/vedbod og bålplasser 

Du finner koden på et ark sammen med besøksboka i Ravdebua. 

 

 

44. Mikalløa 

Start som nr 23 Storsteinen 

På Saltmyra finner du et retningsskilt som viser vei til høyre til Mikalløa. Stien herfra 

er merket med blå maling fram til postkassen, som er festet til et bjørketre. 

 

Du kan også følge den rød-merkete stien fram til brua over elva fra Segeldalen. Her er 

et retningsskilt som viser sti til venstre til Mikalløa, og er merket med blå maling. 

Dette er «den gamle» stien opp Segeldalen på venstre side av elva.  

Et stykke lenger opp fra brua, faller stien sammen med stien fra Saltmyra. 

 

 

45. Øvernesen 

Gå, sykle eller kjør til Bakkejord. Parker ved veien eller på P-plassen til grendehuset. 

Gå gårdsveien opp og mellom det hvite huset og fjøset, og videre inn på en rød-malt 

sti, Markedsveien som er merket rød helt til Foldvik i Gratangen.  

Stien fører deg opp langs elva og over brua og videre opp på høyre side av elva. 

Når du er kommet opp de første bakkene og ovenfor fossen, svinger stien brått til 

høyre og videre oppover via Sætran og til Øvernesen. 

På Øvernesen fortsetter du litt videre til du kommer til et stidele med et retningsskilt. 

Her er postkassen festet til et bjørketre. 

Fra dette stidelet går den røde stien videre til Lillevatnet, Eidevatnet og Foldvik 

og til venstre en gul-merket sti til Olderdalen. 

 

46. Segeldalsvatnet 

Merk: Vatnet heter egentlig Lillevatnet eller (riktigere ?) Unnajavrras på samisk. 

 

Gå til Øvernesen, se nr 45. Fortsett på den rød-merkete Markedsveien til Lillevatnet. 

Postkassen står på en markert stein like ved vatnet og ved stien. 

 

Du kan også forlate den røde Markedsveien ovenfor fossen, og gå rett fram. Denne 

stien er foreløpig ikke merket, men blir merket gul i løpet av sommeren. 



47. Oldervatnet 

Postkassen er plassert ved en markert stor stein nær elveutløpet fra Oldervatnet. 

Flere start-alternativer for å komme opp til Olderdalen og Oldervatnet: 

 

- Start ved turskilt i Bakkejordvika. Følg blå-merket tursti oppover. Første del er en 

gammel hestevei. Stien fører deg innover Olderdalen oppe i lia på venstre side av 

dalen, og går videre 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 i dalbunnen. 

  

- Start ved turskilt ved P-plassen i Sollia. Følg blå-merket tursti. Denne kommer inn 

på den blå stien nevnt ovenfor. 

 

- Start ved rødt turskilt ved Sollia. Følg rød-merket tursti, Rørelvstien, som går opp 

ovenfor gården Rørelv. Stien fører deg til brekket inn mot Olderdalen. Finn 

høvelig rute videre innover dalen til vannet. 

Vær obs på at det er en del kjerr og kratt i bunnen innover Olderdalen mot vatnet. 

 

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

over elvene og litt videre og du vil komme inn på den rød-merkete Rørelvstien litt 

lenger opp. Det er også mulig å gå opp langs Olderelva på høyre side. 

  

Dersom du ønsker å gå en lengre tur, rundt Oldertinden, og innom postene ved både 

Oldervatnet, Lillevatnet i Segeldalen og på Øvernesen, kan dette være alternativer: 

- fra Øvernesen kan du gå videre via Lillevatnet til Eidevatnet. Fra eidet ovenfor 

vatnet kan enten gå rundt vannet på nordsida eller gå ned til og langs vannkanten 

på sørsida. Gå så over eidet Rivtakoaivi til Olderdalen og Oldervatnet 

- fra stidelet og postkassen på Øvernesen kan du følge den gul-merkete stien 

gjennom lia under Oldertinden. Du kommer da til den blå-merkete stien som 

kommer fra Bakkejordvika/Sollia. Følg den innover Olderdalen til Oldervatnet. 

 

Fra Oldervatnet kan du gå opp lia til turpostene på Huva (nr 63) og Evatinden (nr 64). 

Fra Rivtakoaivi kan du følge den rød-merkete stien til Revtinden (turpost nr 65), eller 

du kan etter et stykke forlate den og gå til venstre opp til Urfjellet (turpost nr 61) eller 

Sandfjellet (turpost nr 62)  

 

Merk: Ved Mikalløa (se nr 44) er det mulig å krysse Segeldalselva. Med litt 

planlegging, god tid og lyst til en langtur, er det mulig å gå innom noen av postene 

23, 44, 45, 46, 47, 61, 62, 63, 64 og 65 i løpet av en dag. 

 

 

48. Svælen skoggrense 

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

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

Svellen. Du ser tydelig starten på stien opp gjennom granskogen. Stien er merket rød. 

Følg den røde turstien til du kommer litt over skoggrensen på kote ca 400 m.o.h.  

Postkassen er plassert godt synlig på et lite berg ca 20 m til venstre for stien. 

 

49.  
50.  



TI-PÅ-TOPP- postene nr 51 – 88 

 

NB: Vi har foreløpig ikke beskrivelser for alle toppturene.  Beskrivelsene er å anse som 

anbefalinger med grunnlag i erfaringer fra lokalkjente.  Det kan være andre ruter og 

veivalg som kan anbefales.  Derfor må hver og en gjøre sin egen planlegging av den 

aktuelle toppturen.  Bruk kart, snakk med lokalkjente eller noen som har vært på 

toppene, sjekk beskrivelser i turbøker  (f.eks bøkene til Bjørn Forselv) etv etc 

Husk også å gjøre grundige undersøkelser og vurderinger av sikkerhet ved valg av 

topptur og veivalg. Noen toppturer krever maksvær og noen turer er rasutsatte. 

Eksempelvis bør du ikke ta turen til Novafjellet hvis det melder nordavær. Da blir det 

som regel skodde rundt fjellet. 

Det er ikke merkete stier helt fram til de fleste toppene, spesielt ikke de høyeste. 

 

Minner om: 

- Det er lagt ut postkasse/-boks med besøksbok og kode på de turpostene som er 

merket med * i turkortet. Etter besøk på disse skriver du kode og dato i turkortet. 

Etter besøk på de andre turpostene, skriver du bare dato i turkortet. 

 

- Post nr 88, 89 og 90 i turkortet er åpne. Det betyr at du kan besøke opptil tre av 

turpostene 51 – 87 flere ganger. 

f.eks kan du gå to ganger til hhv Rundkollen, FørsteKjølen og Novafjellet og 

skrive koder og dato i nr 53, 71, 81 og i nr 88, 89 og 90 for andre-besøkene. 

f.eks kan du tre ganger til Rundkollen og to ganger til FørsteKjølen  og skrive 

koder og datoer i nr 53 og 81 og i nr 88, 89 og 90. 

f.eks kan du gå fire ganger til Rundkollen og skrive koder og datoer i nr 53 og i nr 

88,89 og 90.  

- Det er egne valgfrie premier for minst 10 turer innen hvert av tilbudene «Ut-på-

tur» og «Ti-på-topp». Sett kryss i turkortene. 

Det i tillegg en premie for minst 30 turer. Men det må være minst 5 turer innen 

hver av vanskegradene, altså minst 5 turer av vanskegrad 1, minst 5 turer av 

vanskegrad 2 og minst 5 toppturer, og til sammen minst 30 turer. 

 

 

 

51. Skavlikollen  varde på høyde 1007 

Postkassen er plassert ved varden 

Start som nr 29 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 Mølnelvfjellvatnan 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» svinger du til venstre og går opp til varden og postkassen. 

 

Du kan også følge den blå Roar-løype videre oppover og til Mølnelva. Der finner du 

flere krøtterstier som går oppover og mellom bergene. Finn en høvelig sti!  Når du 

nærmer deg et lite vatn, dreier du skrått til venstre og tar deg opp lia til varden. 

 



52. Mellagråfjellet    varde på høyde 944        (Obs: på gamle kart Mellomgåfjellet) 

Start som nr 51 og gå til «Soldaten» 

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.  Det høyeste punktet er 

på  944 m.o.h.  Litt sør for dette er en markert varde på høyde 864. 

Postkassen er flyttet fra varde 864 til høyeste punkt høyde 944.  

 

Du kan også starte som nr 88 Ramnfløy og gå til den lille dalen Stefangorsa mellom 

Ramnfløy og Mellagråfjellet,  og ta deg opp lia mot Mellagråfjellet derfra.  

 

 

53. Rundkollen    varde på høyde 1136 

Postkassen er plassert ved varden på toppen 

Flere alternative veivalg: 

- Gå som nr 51 og 52 og gå til “Soldaten”.  

Fra “Soldaten” tar du til høyre og passerer “bak” Mellagråfjellet og går videre opp 

ryggen mot toppen av Rundkollen. 

- Start som nr 88 Ramnfløy. Gå til den lille dalen Stefangorsa mellom Ramnfløy og 

Rundkollen/Mellagrafjellet. Gå skrått opp mot området mellom Rundkollen og 

Mellagråfjellet. Så følger du ryggen opp mot toppen av Rundkollen. 

 

Det også mulig å gå opp «slukta» fra Stefangorsa/Ramnfløy til Skorvetindsletta og 

videre derfra til toppen av Rundkollen. 

 

 

54. Skorvetind    varde på høyde 1054 

Start som nr 88 og gå til Ramnfløy. Derfra går umerket sti opp «slukta» til 

Skorvetindsletta.  Fra Skorvetindsletta finner du høvelig rute opp til Skorvetinden og 

postkassen. 

Du kan også starte som nr 55 og gå fra Segeltind til Skorvetinden. 

 

 

55. Segeltind    varde på høyde 1103 

Start som nr 44 og gå til Mikalløa. 

Fra Mikalløa går en sti opp lia som er merket blå et stykke oppover. Drei skrått mot 

høyre opp og videre oppover «ryggen» som går skrått opp mot venstre, og så rett opp 

det siste stykket til toppen. 

Du kan også starte som nr 54 og gå til Skorvetind. Gå derfra til Segeltinden. 

Postkassen er plassert ved varden. 

 

 

56. Tinden   høyde 1141 

Gå til Skorvetindsletta, se nr 54, eller til Segeltinden, se nr 55. 

Gå derfra til Tinden. Toppen er noe bratt mot sør-vest, og gunstigste vei opp er å gå 

litt mot nord og så opp til toppen fra vest. Det er noen bratte partier der må bruke 

armene, men ingen luftige partier. 

 

 

 

 



57. Tretinden    

Tretinden har tre topper. Turen opp til den høyeste kan være noe luftig med bratte 

partier. Det holder om du går opp til en av toppene. 

 

Du kan gå fra Tinden, se nr 56.   

Eller gå fra Mikalløa, se nr 44, og skrått opp mot skardet mellom Tinden og Tretinden. 

Fra skardet går du til høyre og opp til Tretinden. 

Du kan også starte fra Foldvik i Gratangen og gå til Foldvikvannet og opp derfra. 

 

Uansett veivalg, er det bratte partier, berg og ustabile løsmasser noen steder. Du må 

derfor nøye vurdere veivalget opp mot en av toppene. 

 

 

58. Nonsfjellet  høyde 1139 

Gå til Lillevatnet i Segeldalen, se nr 46, og følge den røde stien videre til toppen av 

eidet mellom Lillevatnet og Eidevatnet. Herfra går du skrått opp mot høyre i lia og 

dreier etter hvert opp mot venstre og til toppen av Nonsfjellet. 

Du kan også starte fra Foldvik i Gratangen og gå opp mot Foldvikvatnet. Et stykke 

oppe i lia tar du av mot venstre og går opp ryggen til Kvanto og derfra til Nonsfjellet. 

 

 

59. Kvanto   høyde 956 

Gå til Nonsfjellet, se nr 58, og gå derfra til Kvanto. 

Hvis du ikke skal innom Nonsfjellet, kan du dreie mot høyre et stykke oppe i lia og gå 

mot Kvanto, eller du kan starte fra Foldvik, se nr 58. 

 

 

60. Oldertind   høyde 1207 

Start som nr 45 og gå til Øvernesen. Derfra følger du den røde Markedsveien videre 

opp over skoggrensen omtrent til høyeste punkt hvor stien begynner å gå flatt og siden 

nedover mot Lillevatnet. Her tar du av til høyre i retning mot rasrenna som kommer 

nedover i fjellsida.  Følg rasrenna så langt det går. Traverser videre oppover. Det er 

små steinmarkeringer som viser vei. Obs på berg og ustabile løsmasser underveis. 

 

 

61. Urfjellet   høyde 957 

Se nr 65 og følg den røde stien  fra steinen på Rivttakaivi til omtrent ved den lille 

elva/bekkene ovenfor Oldervatnet. Forlat stien og gå til venstre opp mot Urfjellet. 

 

 

62. Sandfjellet                                                                                                                  

Sandfjellet har to topper: østre topp 1115 moh og vestre topp 1044 moh.  Det holder 

om du går opp på en av dem. Anbefaler den østre, da den vestre er tøffest å gå opp. 

Se nr 65 og gå opp på lemmen/«nesen» ovenfor og øst for Oldervatnet. Gå litt videre 

til du er rett sør for denne toppen. Ta av mot venstre og gå opp mot eggen mellom de 

to toppen og følg eggen opp til den østre toppen 1115 moh. Øverst er et bratt parti som 

er noe luftig og litt vanskelig å komme helt opp. 

Du kan også gå videre fra «nesen» til Stuoracacca, ta til venstre og gå rundt fjellet og 

opp fra øst uten luftige partier 

 



63. Huva 

Start som nr 47 og ta deg innover Olderdalen. Anbefaler å gå nær Olderelva og krysse 

den der det er mulig. Når du nærmer deg vatnet, vil du i alle fall finne et godt egnet 

sted for å krysse elva.  

Du vil finne gamle sau-stier du kan følge oppover lia til Huva.  

Postkassen er plassert ved en varde på høyde 837 m.o.h.  Der har du flott utsikt! 

 

64. Evatind  høyde 875 

Gå til Huva, se nr 63, og derfra til Evatind. 

 

65. Revtind 

Postkassen er plassert ved varden på høyde 1219. 

 

Start som nr 47 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 komme på god høyde. 

Den blå-merkete turstien leder til en markert stein like under Rivtakaivi og rett nord 

for Oldervannet.  

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

Oldervannet.  

Før du kommer til stigninga opp mot denne «nesen», er det noen bekker og ei lita elv. 

Her er det høvelig med en rast og kanskje en matbit før den videre ferden oppover. 

Den røde stien er foreløpig merket til Stuoracacca.  

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

som du følger opp til toppen. 

 

Det er også mulig å gå Ol’Krok-veien til Ravdetunet (se nr 43). Gå litt inn mot Øvre 

Revdalen og så skrått opp mot Revfjellet, og derfra etter «revryggen» opp til toppen. 

 

 

66. Habak   høyde 780 

Gå til Ravdetunet, se nr 43. 

Fra Ravdetunet går du tilbake over hengebrua, svinger til høyre og etter et stykke 

svinger du til venstre og går inn i Øvre Revdalen på venstre side og 100-200 m fra  

elva. Et stykke ovenfor skoggrensen svinger elva 90 grader til høyre. Ovenfor er det 

fint å krysse elva.  

Fra dalen ser du Habak oppe til høyre, men sin loddrette svarte bergvegg. 

Gå videre innover Øvre Revdalen og litt inn i Tverrdalen. Her svinger du brått til 

høyre og tar deg oppover lia til Habak 

 

67. Dudalstind  høyde 1275 

Se nr 46 og gå til Lillevatnet (Segeldalsvatnet). Følg den røde Markedsveien videre til 

Eidevatnet. Det vil være høvelig med ta en rast nær elveutløpet fra Eidevatnet. 

Forlat markedsveien her og går mot høyre og inn til bunnen av Melladalen. Her 

traverserer du oppover lia til toppen. Følg så ryggen videre opp mot Dudalstinden. 

Du kan også sterte fra Foldvik i Gratangen. 

 

68. Nonstind    høyde 1238 

Fjellet bestiges lettest fra øst. Du kan da starte fra Øse eller øverst i Labergdalen. 

Men du kan også gå til Bædvavatnet via Revdalen eller Maridalen, og opp derfra. 

Studer kart, snakk med kjentfolk og finn høvelig vei. 



69. Lofttind   høyde 1037 

Toppen Lofttinden er grensepunkt mellom Skånland/Tjeldsund, Gratangen og Narvik. 

Gå til Ravdetunet, se nr 43. Gå videre til Bædvavatnet enten via Bædva (se nr 70) eller 

via Revdalen eller Maridalen. 

Fra Bædvavatnet går du rett østover opp lia til toppen av Lofttinden. 

 

70. Bædva   høyde 789 

Merk at Bædva er et lokalt navn. På kartet heter fjellet Maridalshøgda  (Vaibmooaivi) 

Gå til Ravdetunet, se nr 43. Følg den blå-merkete Ol’Krok-veien videre et lite stykke 

til du ser en «rygg» ned fra fjellet. Følg ryggen til topps. 

Du kan også gå til Bædvavatnet via Revdalen eller Maridalen, og gå derfra oppover 

til toppen av Bædva. Dette er en mye lengre tur. 

 

 

71. FørsteKjølen   (Hornet) 

Postkassen er plassert ved et gammelt kart-/flymerke og en liten varde på høyde 466. 

Flere alternative veivalg: 

- 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. Du ser ikke toppen 

med kart-/flymerket i begynnelsen, men du vil se hvor du må gå. Etter hvert vil du 

se merket på toppen av FørsteKjølen (Hornet). 

- Kjør til brua i Vassbotn og gå innover veien mot Kirstivatnet. Finn en rød-merket 

sti fra DNT-hytta i Vassbotn og følg den opp mot FørsteKjølen. Denne stien 

passerer kart-/flymerket og postkassen såpass 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. 

 

72. AndreKjølen  (Baltovardu)  

Postkassen er plassert ved en markert stor stein på høyde 469 som er like ved et vann. 

Start som nr 71 fra P-plassen i Vagenius.  

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

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. 

Du kan også gå til FørsteKjølen først. Du ser toppen av AndreKjølen derfra. Følg den 

røde DNT-stien mot AndreKjølen. Stien passerer i nærheten av høyde 469. 

Fra stien vil du se den store steinen der postkassen er. 

 

73. Tverrfjellet   varde på høyde 710 

Start som nr 81 (Novafjellet) og 40 (Runddalen). 

Gå innover Runddalen og et lite stykke forbi brua over Runddalselva. Forlater stien og 

gå skrått til venstre oppover lia. Etter hvert dreier du mer mot venstre og svinger så 

mot høyre oppover en rygg mot toppen og varden på høyde 710. 

Det er også mulig å starte fra fv829 mellom Vassbotn og E10.krysset, og gå 

(traversere) oppover lia mot fjellryggen og så følge den mot høyre til varden.  



74. Trangdalsfjellet   For turer til nr 74 – 78:   Se kart,  

snakk med kjentfolk, les i turbøker etc etc 

75. Villdalsfjellet   og finn høvelig vei til toppene! 

 

76. Grindalsfjellet 

 

77. Pungdalstind 

 

78. Skittendalstind 

 

 

79. Lafjelltind   varde på høyde 1030 

Start som nr 80 og gå enten via det lille vatnet under Storjordtinden eller direkte opp 

til Lafjellvatnet. Herfra kan du velge å gå videre enten på ryggen til høyre eller på 

ryggen til venstre for vatnet. Postkassen er plassert ved varden. 

 

Hvis du ønsker å besøke både post 79 og 80, er kanskje det letteste å gå til nr 79 først 

og så ned til nr 80. 

 

80. Storjordtind 

Merk:  Postkassen er ikke helt oppe på toppen av Storjordtinden, men er plassert godt 

synlig på en liten høyde 741 ved det lille vatnet under toppen. 

På nyere kart har Kartverket kalt fjellet for Tverrfjellet (?) og vatnet Middagsvatnet (?) 

Men lokalt kalles toppen for Storjordtinden. 

 

Start som nr 20 og gå til Lamarka. Fra postkassen ved 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. Før hytta svinger stien mot venstre og går i en bue forbi hytta. Forlat 

stien og gå til elva i området mellom de to fossene. Ved normal og lav vannstand kan 

du ta deg over elva her. På andre siden finner du en ny blå-merket sti som fører deg 

oppover til Storlemmen og en sti som kommer opp fra Rensådalen (Bjørnstien). Denne 

stien fører deg videre oppover og til 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. 

 

Du kan også starte oppstiginga fra Rensådalen. Parker utenfor bommen ved brua.  

Gå eller sykle traktor-/skogsveien oppover dalen. Du har flere veivalg videre: 

- Innerst i dalen, et par hundre meter fra enden av veien, starter en sti (Bjørnstien) 

som går opp til høyre fra skogsveien. Stien fører deg opp langs elva til Storlemmen 

og Storlemvatnet. Gå litt forbi og du finner den blå-merkete stien videre 

- Du går/sykler forbi en gapahuk like ved veien og over ei bru og opp en bakke. På 

toppen av bakken finner du en traktorvei som går opp til høyre. Følg den opp til et 

lite platå. Gå videre oppover langs elva/bekken. Over skoggrensen finner du flere 

stier. Følg en av dem og oppover lemmen til Lafjellvatnet. Gå derfra opp mot 

Storjordtind og ned til det lille vatnet og postkassen. 

- 20-30 meter før du kommer til snuplassen ved gapahuken nevnt ovenfor, går en 

tydelig sti til høyre gjennom granskogen. Denne fører deg opp ryggen på høyre 

side av elva. Et stykke over skoggrensen krysser du elva og svinger til venstre og 

går nedover til det nederste Tverrelvvatnet. Derfra traverserer du oppover lia til 

Lafjellvatnet. Gå så over Storjordjordtinden og ned til det lille vatnet og postkassa. 



81. Novafjellet   varde på høyde 1281 

Postkassen er plassert ved varden 

 

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

Vassbotn. Parker utenfor bommen. 

 

Gå veien til den andre bommen og ca 100 m forbi den.  Her starter en traktorvei som 

går opp mot venstre. Følg den. Traktorveien fører deg opp på oversiden av forsvarets 

anlegg. Fra enden av traktorveien går du inn på en rød-merket sti, Denne svinger mot 

venstre oppover langs Runddalselva og går innover Runddalen. Etter ca 200 m 

forlater du denne stien og tar stien ned mot elva og over ei bru. 

Herfra er stien merket med både rødt og blått til du kommer til en gammel bålplass 

ved Dalelva. Her er et stidele med retningsskilt. 

Den blå stien går videre over elva til Nova-lavvoen og Laberg (PetterHansa-veien). 

Du følger den røde stien og går oppover til Niebejavre/Knivvatnet i Novadalen. 

 

Her er det passende med hvile og mat. Hvis du skal samme vei tilbake, kan du legge 

igjen overflødig/tungt utstyr. 

 

Fra Knivvatnet følger du den rød.merkete stien videre oppover til øvre del av 

Trangdalen og i retning mot det karakteristiske Grønnvatnet (noen kaller det 

Blåvatnet). Et stykke før vatnet dreier stien mot høyre ovenfor vatnet og svinger mer 

mot høyre og opp lia mellom bergutspring og steiner. Halvveis oppe finner du ei kilde 

hvor det er godt vann for en tørst og sliten kropp. 

Omtrent her slutter den røde merkinga, men du ser nå hvor du må gå for å komme 

videre opp til varden på toppen av fjellet. 

 

 

Hvis du ikke går samme vei tilbake, men ønsker en lengre tur innom flere poster, kan 

du gå fra varden på Novafjellet til Kjerringa høyde 1014 moh (post nr 82) og videre 

ned til Heia (post nr 38) og så ned til Marskar eller Åsen. 

Før du går til Heia kan du gå lengre ned til Trangdalsvatnet og post nr 39. 

 

 

Alternativt kan du starte i Marskar eller Åsen og gå motsatt vei via post nr 38 på Heia 

Fra Heia han du gå skrått oppover lia til Kjerringa og så videre derfra til Novafjellet. 

Du kan også gå fra Heia og ned til Trangdalsvatnet og så opp til Kjerringa og videre 

til Novafjellet. 

 

Ønsker du en mer spektakulær tur opp til Novafjellet og Kjerringa, er det mulig å ta 

seg opp på «forsiden» ev fjellet. Du starter da fra Laberg eller fra Nova-Lavvoen. 

Men du bør absolutt kontakte kjentfolk før du legger ut på denne turen, eventuelt 

spørre noen i turlaget om guiding. 

 

 

82. Kjerringa   høyde 1014 

Se nr 81 som gir mulige veivalg til Kjerringa. 

Siste del av stigninga opp til Kjerringa fra Heia/Trangdalsvatnet er noe bratt. 

Det er OK om turen heller går til høyde 1003 i stedet for høyde 1014. 

 



83. Kattebergkollen   varde på høyde 533 

Se nr 35 og 37 og gå til Bjørnskardet ovenfor lavvoen. Herfra følger du en gul-merket 

tursti til venstre som går over Katteberget. Der stien begynner å gå nedover lia på 

andre siden, tar du av og finner en krøttersti opp til toppen av Kattebergkollen. 

Hvis du du kommer opp lia fra Ostevatnet, tar du av til høyre når du er oppe over 

skoggrensen og finner en krøttersti opp til kollen. 

 Postkassen er plassert øverst på toppen av kollen ved en liten varde. 

 

84. Myklevollkollen  varde på høyde 565 

Postkassen er plassert ved varden. 

Flere alternative turveier: 

- Start som nr 35 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, forlater du den merka stien og tar du 

skrått til høyre og går til en varde på toppen. 

- Start som nr 20 og følg traktorveien til Lamarka. Fra enden av traktorveien følger 

du en blå-merket tursti videre langs elva og oppover mot Bjørnskardvatn og videre 

opp til Bjørnskardet.  Derfra som ovenfor. 

- Start som nr 18 og 19 og gå til Kollvatnet. Derfra følger du en rød-merkete sti 

videre og oppover lia til du kommer på toppen av Myklevollkollen.  

 

85. Svælen   varde på høyde 726 

Start som nr 48 og gå til postkassen like over skoggrensen. 

Følg stien videre oppover fjellet og fram til postkassen ved varden på høyde 726 

Stien er ikke merket, men svært oppgått og tydelig 

 

 

86. Ramnfløy 

Postkassen er plassert på en stein på høyden 589. 

 

Det er tre merkete stier (to gule og en rød) som fører frem til høyden og postkassen: 

- Start som nr 27 og gå til Lille Ramnfløy. Følg den gul-merkete stien videre opp lia 

og opp på «fjellkanten». Følg stien videre innover fjellet til høyde 589 m.o.h. 

- Start som nr 28 og følg Roar-løypa til et sti-dele like ovenfor retningsskiltet til 

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

Bjerkåsen og krysser Moelva. Den røde stien og fortsetter et stykke oppover lia og 

videre innover langs elva i den lille dalen (øvre del av Stefangorsa).  Mot slutten 

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

- Gå/kjør til Rørvika (litt innenfor Årsandvik) og start ved turskiltet i begynnelsen 

av en gul-merket traktorvei oppover. Traktorveien/skogsveien går etter hvert over 

til en sti. Den gul-merkete stien fører deg oppover til høyden 589.  

  

87. Toviktinden  -  Tovikfjellet   høyde 836 

Mange mulige startsteder:  Brua og traktorveien i Rensådalen,  Traktorvei fra sørenden 

av Rensåvatnet,  Rensåhøgda (fotballbanen),  Renså,  Tovik,  Blåfjellveien øst for 

Bakåsvatnet.   Se kart og snakk med kjentfolk. 

 

88. , 89.  og 90:  Topper som besøkes flere ganger.  Se info. 


