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Om Naturlos
Naturlos er en kalender med informasjon om varierte friluftsaktiviteter i
Ofoten og Sør-Troms gjennom hele året. I kalenderen finner du aktiviteter
som skiturer, vandreturer, padlekurs, bading, hytteturer, friluftsskoler,
strandrydding og mye mer. Aktivitetene gjennomføres i hovedsak av
lokale lag og foreninger, men også av kommunene som er medlem av
friluftsrådet og oss som friluftsråd. Vi håper at du som leser denne
kalenderen blir inspirert til å delta på en eller flere av de fantastiske
friluftsaktivitetene som arrangeres i vår region.

Kanskje får du lyst til å krysse en kommunegrense, eller til og med en
fylkesgrense, for å bli bedre kjent med alle mulighetene som finnes. Om
du ikke ønsker å delta på organiserte aktiviteter, har kalenderen en del
med informasjon til deg som vil drive egenorganisert friluftsaktivitet. 
Velkommen ut skal du være.

Bruksanvisning for Naturlos
I denne kalenderen finner du et rikholdig utvalg av organiserte frilufts-
aktiviteter fra hele regionen. Kalenderen inneholder flest enkelt-
arrangement, men også flere faste aktiviteter som gjennomføres til
bestemte tider over lengre perioder. Til slutt i kalenderen finner du også
en del med informasjon om egenorganisert aktivitet.

De faste aktivitetene ligger først i kalenderen, deretter finner du enkelt-
arrangementene, som er organisert etter måned og dato for gjennom-
føring. Til hver enkelt aktivitet finner du informasjon om sted for
gjennomføring, tidspunkt, kontaktperson(er), varighet og vanskelighets-
grad. Enkelte aktiviteter kan mangle vesentlig informasjon, som eksakt
tidspunkt for gjennomføring. Da er det viktig å bruke linken til nettsiden
til arrangøren for oppdateringer og nærmere informasjon. Friluftsrådet
vil også oppdatere kalenderen digitalt, så sørg for at du til enhver tid har
lastet ned den oppdaterte Naturlos-kalenderen fra våre hjemmesider.

Det er satt følgende symboler til de ulike aktivitetene for å gjøre det enk-
lere for deg som leser av kalenderen å finne frem til dine foretrukne ak-
tiviteter.
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Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan som bistår ni
kommune r i Ofoten og Sør-Troms med å legge til rette for friluftsliv og
naturopplevelser. Arbeidet knytter seg blant annet til planlegging og
utviklin g av stier, løyper og anlegg, kurs og nettverkssamlinger for å øke
friluftskompetanse hos lærere i skole og barnehage, planlegging og
gjennom føring av friluftsaktiviteter for ulike grupper, samt ulike informa -
sjonstiltak. Friluftsrådet arbeider tett sammen med tjenesteapparatet i
våre ni medlemskommuner og lokale lag og foreninger som driver med
friluftsaktivitet. Arbeidet vi gjør i lag skal bidra til at våre innbyggere og til-
reisende skal få muligheten til et godt friluftsliv og sterke naturopplevelser.
For mer informasjon om våre prosjekter gå inn på vår hjemmeside:
www.halogaland-friluftsrad.no/ eller følg oss på facebook:
www.facebook.com/Halogalandfriluftsrad/

Om våre ni medlemskommuner
Friluftsrådet har ni medlemskommuner i Ofoten og Sør-Troms: 
Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Salangen, Lavangen, Gratangen, Evenes,
Tjeldsund og Narvik. Her finnes fjell, fjorder, skog og vann. Muligheten
for et aktivt friluftsliv er formidabelt, både i form av enkle aktiviteter i
nærmiljøet, men også mer utfordrende og spektakulære turer for den
som måtte ønske. Naturen er regionens fremste folkehelsearena, sosiale
møteplass og turistmagnet.
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NB! Corona
På grunn av Corona-viruset og restriksjoner på gjennomføring av
arrangementer  , er det knyttet en stor grad av usikkerhet til gjen-
nomføring av en stor del av aktivitetene i årets Naturlos-kalender.
Vi velger allikevel å publiserer kalenderen i håp om at det vil bli mulig
å gjennom føre organiserte friluftsaktiviteter når det lettes på re-
striksjonene. 
Om arrangementet ikke lar seg gjennomføre, vil du uansett kunne
bruke kalenderen som en inspirasjon til å gjennomføre aktiviteten
på eget initiativ  . Ta i så fall nødvendige forholdsregler, oppdater deg
på fjellvettreglene, sjekk værmeldingen og ha en fin tur!

OM FRILUFTSRÅDET



Aktiviteter gjennom hele/deler av året
Friluftsskole // Midtre Hålogaland friluftsråd, 
medlemskommuner, lag og foreninger
Friluftsskolen er et ferietilbud i friluft for barn og ungdom i alderen 
10-13 år, hvor formålet er å gi en positiv introduksjon til friluftslivet. 
På Friluftsskolen, som arrangeres over tre dager på dagtid, får
deltakerne prøve ut enkle friluftsaktiviteter i sitt nærmiljø, spise god
mat og bli kjent med nye venner. Info om hver enkelt friluftsskole
legges ut på friluftsrådets nettside og markedsføres lokalt via kom-
munens ulike kanaler.
Område: Alle medlemskommuner
Dato: I skoleferiene
Vanskelighetsgrad: Enkel
Varighet: 2-3 dager
Kontakt: kim.ingebrigtsen@narvik.kommune.no
Hjemmeside: www.halogaland-friluftsrad.no/

Læring i friluft // Midtre Hålogaland friluftsråd
Læring i friluft er et nettverkssamarbeid for barnehager og grunn-
skoler. Målet med prosjektet er å generere mer aktivitet med naturen
som læringsarena i skoler og barnehager. Friluftsrådet arrangerer nett-
verkssamlinger for erfaringsutveksling, inspirasjon, og kom-
petansehevende kurs for pedagogene. I tillegg arrangeres det lokal
kurs i samarbeid med skolene og barnehagene. Følg med på våre nett-
sider for mer informasjon. 
Område: Alle medlemskommuner
Kontakt: kim.ingebrigtsen@narvik.kommune.no
Hjemmeside: www.halogaland-friluftsrad.no/
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Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd
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Ungdomscamp // Midtre Hålogaland friluftsråd
I løpet av høsten 2020 skal Midtre Hålogaland friluftsråd arrangere to
friluftscamper for ungdom i Ofoten og Sør-Troms. På ungdoms-
campene får deltakerne prøve ut spennende friluftsaktiviteter og bli
kjent med nye venner på en ny arena. Følg med på friluftsrådets
nettsider for nærmere informasjon. 
Område: Alle medlemskommuner
Kontakt: anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no
Hjemmeside: www.halogaland-friluftsrad.no/

Integrering i friluft // Midtre Hålogaland friluftsråd
Midtre Hålogaland friluftsråd arrangerer jevnlig aktiviteter i samarbeid
med lokale lag og foreninger og medlemskommuner, som er spesielt
tilpasset mennesker som er ukjent med friluftsliv. Vi ønsker å bidra til
at mennesker som er nye i landet blir introdusert for en sosial arena
som står sentralt i lokalmiljøet. Følg med på friluftsrådets nettsider for
nærmere informasjon. 
Område: Alle medlemskommuner
Kontakt: anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no
Hjemmeside: www.halogaland-friluftsrad.no/

Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd



6

ÅRET GJENNOM

Mandagsturer i Narvik // Narvik og Omegn Turistforening
Mandagsturene er NOTs lavterskeltilbud. På disse turene skal alle
kunne delta og gå i et behagelig tempo. Ta gjerne med en venn som
ikke tror dette er noe for han/henne. Turene blir nærmere beskrevet
på NOTs nettside.
Område: Narvik kommune
Dato: 11. mai - 14. september
Oppmøtested: Jernbanestasjonen klokka 17.00 (felleskjøring)
Hjemmeside: https://not.dnt.no

Åpen kafé i Skjomen // Ofoten kystlag
Fra midten av mai til utgangen av september kan du i helgene besøke
Ofoten kystlag i Skjomen i lokalene til gamle Forsheim forskningssta-
sjon. Her er det åpen kafé fra klokka 12 og fine
turmuligheter i nærområdet. Det er ingen veiforbindelse til 
Forsheim, så her må du ro, seile eller putre over fjorden.
Område: Narvik kommune
Dato: mai til september
Kontaktinfo: Tom Eirik Zachariassen 900 27 861
Hjemmeside: www.facebook.com/groups/175968626389976/

Folkehelseuka 2020 // Nordland fylkeskommune
Folkehelseuka er en årlig ekstra markering av folkehelsearbeidet i
Nordland og og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kom-
munen og i lokalmiljøet. Følg med lokalt for aktiviteter i din kommune.
Område: Narvik, Evenes og Tjeldsund kommune
Dato: 7. - 13. september
Hjemmeside: www.nfk.no/tjenester/folkehelse/samarbeid/folkeh-
elseuka/

Friluftslivets uke // Norsk friluftsliv
I Friluftslivets uke inviteres alle i hele Norge til å bli med ut i naturen.
Over hele landet kan du delta på spennende friluftslivsaktiviteter i regi
av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd og kommunen
der du bor. Besøk aktivitetskalenderen for Friluftslivets uke for å se
hvilke arrangementer som foregår der du bor.
Område: Alle medlemskommuner
Dato: 5. - 13. september
Hjemmeside: https://friluftslivetsuke.no/alle-aktiviteter/

Foto: Vegar Johnsen
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ÅRET GJENNOM
Tirsdagsturer i Harstad // Harstad Turlag
Turlaget inviterer til 15 tirsdagsturer i perioden 11. mai til 
30. september 2020. Turene gjennomføres fast hver tirsdag bortsett
fra i juli. Dette er lavterskel nærturer som alle kan delta på. Følg med
på turlagets hjemmesider for nærmere informasjon om de enkelte
turene.
Område: Harstad kommune
Dato: 11. mai til 30. september
Kontakt: post@harstad-turlag.no
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no/tirsdagsturer/

EvenTUR i Harstad // Barnas turlag Harstad
Velkommen på Barnas Turlag Harstad sitt nye turkonsept. EvenTUR er
kveldsmatturer med det lille ekstra. Tur og eventyr for nysgjerrige barn,
som har lyst til å lære norske folkeeventyr på en spennende måte ute i
naturen. Turene avsluttes med kveldsmat i en gapahuk.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Parkeringsplassen i Folkeparken kl.17.30
Varighet: 2 timer
Kontakt: Gunn Elin Fedreheim 928 56 500
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no/

O-karusell i Harstad // Harstad orienteringslag
Orienteringsløp i tre ulike vanskelighetsnivåer.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: enkel - middels - vanskelig
Dato: Hver tirsdag fra midten av mai til september
Oppmøtested: Varierer (info på hjemmeside)
Kontakt: Siri Eidnes Mellem
Hjemmeside: www.harstadol.no

Turgruppa i Ibestad 
// Ibestad Frivilligsentral
Ibestad Frivilligsentral sin tur-
gruppe går på tur hver mandag
18:00 gjennom hele året. Turene er
et lavterskeltilbud der det sosiale
og felleskapet har stor betydning.
Du kan lese om gjennomførte og
planlagte turer på turgruppas
Facebookside. Frivilligsentralen
kan være behjelpelig med å skaffe
veivisere til turer i Ibestad 
kommune.
Område: Ibestad kommune
Kontakt: Ibestad frivilligsentral 
976 37 009
ibestad.frivilligsentral@gmail.com
Hjemmeside: 
www.facebook.com/groups/
178494809726695/

Foto: Vegar Johnsen
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Mørketidsjoggen // Ibestad Idrettslag
Mørketidsjoggen er et lavterskeltilbud for de aller minste til pen sjonister  .
Det er valgfrie løyper og valgfritt om du vil løpe på tid, start og mål ved
Tusenårsrøysa i Hamnvik. 
Løypealternativer: 500 m, 1 km, 3 km eller 6 km. Man må gjennomføre
minst 3 løp for å bli premiert.
Område: Ibestad kommune
Dato: oktober - november
Oppmøtested: Tusenårsrøysa i Hamnvik
Kontakt: Sigbjørn Fosse 926 24 239
Hjemmeside: www.facebook.com/groups/181239775775932/

Skikarusell Rolla og Andørja 
// Ibestad Idrettslag og Andørja Sportsklubb
Skikarusellen er for alle og avholdes hvert år i perioden januar – april.
Den er et samarbeid mellom Ibestad Idrettslag og Andørja sportsklubb.
Oppslag lokalt for oppstart og informasjon.
Område: Ibestad kommune
Dato: januar - april
Kontakt: Sigbjørn Fosse 926 24 239, sibbelusk@hotmail.com

Isbading // Isbaderlauget Hardhausan Ibestad
For de hardbarka og uredde har man isbading hele sesongen 
i Hamnvik, fast badedag er hver søndag i båthavna. 
Sesongen er fra første lørdag i oktober til siste søndag i april. 
Et lite tips, invester i varmekjeledress!
Område: Ibestad kommune
Dato: Fra oktober til og med april
Oppmøtested: Båthavna i Hamnvik
Kontakt: Roald Pedersen 906 26 272
Hjemmeside: www.facebook.com/isbaderlaugethardhausan.ibestad

Foto: Isbaderlauget Hardhausan
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MAI
Tur gammelveien til Råndalen // Kvandahl Museet
Vi går fra Brua opp etter gammelveien til vi møter dagens 
veg til Råndalen og retur.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Varighet: 2 timer
Oppmøtested: Ved brua i Rånbogen kl. 18.00
Turleder: Ingolf Kvandahl 408 49 352

MAI
ONSDAG

27

JUNI
JUNI

MANDAG
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FinnFram-dagen // Harstad orienteringslag 
Et gratis familiearrangement med innføring i kartlesing, en enkel
orienteringsløype og sosialt samvær rundt bålet.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Folkeparken
Turleder: Siri Eidnes Mellem
Hjemmeside: www.harstadol.no

Fugletur til Grunnvatnet naturreservat // Ballangen turlag
Vi går ned langs Børselva og ser
etter fugler. Variert turterreng.
Turen stopper ved Blåskola. 
Der blir det mulighet for kjøp 
av kaffe og vafler, til inntekt 
for Djupåsen Grendelag. 
Ta med kikkert og fuglebok.
Område: Narvik kommune
Varighet: 3 timer
Oppmøtested: 
Bruksåsmoen kl. 18.00
Turledere: Anita Ødegaard 417 49 676 
og Vegard Mathisen 917 31 793
Hjemmeside: www.facebook.com/BallangenTurlag

Tur til Jernlien i Efjord // Kvandahl Museet
Vi går fra Sommerset over Storneset, ned til havet og innover
langs sti til tuftene nedenfor Jernlien gruver.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Middels
Varighet: 7-8 timer
Oppmøtested: Forsåskaret kl. 09.00
Turleder: Ingolf Kvandahl 408 49 352

Foto: Siri Eidnes Mellem
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Foto: Ballangen Turlag



JUNI
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Sandøyas geologi // Harstad Turlag
Turen går langs fjæra, delvis på sti, på den nordlige del av
Sandsøya der vi går fra gammelt grunnfjell til yngre dekke-
bergarter. Vi ser også resultater av forvitring fra den gang
Sandsøya hadde tropisk klima.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Felleskjøring fra Turlagshuset kl. 09.00
Varighet: 6 timer
Turleder: Kenneth Kjærsrud 909 13 668
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Korps på friluftstur // Narvik Skolekorps
Turen går fra studiested Solhaugen til naustene i Framneslia.
Underveis på Lyngedal/Galapagos stien vil det bli små konserter
med instrumentgrupper og fullt korps. Gjester i Framneslia vil
være Jernbanens Musikkorps.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Solhaugen VGS
Turledere: Merete Bolstad

Hengekøyetur i Fagernesfjellet
// Narvik og Omegn Turistforening
Vi tjuvstarter helga med tur til toppen av Fagernesfjellet etter
skole/jobb på torsdag. Middag ute eller inne på Fjellheisen.
Overnatting i trærne med utsikt over byen.
Område: Narvik kommune
Turledere: Christian Føre og Veronica Føre Andersson 901 25 844
Hjemmeside: https://not.dnt.no

JUNI
MANDAG

08

JUNI
ONSDAG
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Foto: Emma Kristensen

Foto: Merete Bolstad
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JUNI
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Telttur til Øyparadiset Krøttøya-Meløyvær
// Barnas turlag Harstad
Barnas turlag inviterer til telttur til øyparadiset Meløyvær/
Krøttøya. Vi tar hurtigbåten fra Harstad sentrum, og anbefaler
alle å ta med sykkel. På øyene finnes det kun et par biler, og det
er supre sykkelforhold. Fra hurtigbåtkaia og til øya der vi skal
overnatte er det omlag 3,5 km.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Harstad hurtigbåtkai kl. 14.00
Varighet: Retur Harstad 14. juni kl. 14.00
Turleder: Siri Marianne Hofsø Hjellnes 918 38 371
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Tur til Kvitnesveten // Harstad Turlag
Fottur til toppen av Kvitnesveten på god sti. 7 km tur/retur.
Område: Tjeldsund kommune
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøtested: Turlagshuset i Folkeparken for felleskjøring
kl.10.00 eventuelt på parkering over Tjeldsundbrua kl.10.20
Varighet: 3 timer
Turleder: Marianne Heggelund 906 40 729
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no/

Tur til Raudmoldsheia
// Frisklivssentralen og Frivilligsentralen
Vi går til Raudmoldsheia Kvæfjords signaturfjell med rød
sand/mold, hvor varden står på 630 moh. Vi følger veien
innover mot speiderhytta og så bærer det oppover bratte stier
til fjellryggen flater ut. Her kan det være både sludd og vind i
juni, så pakk sekken med mat, drikke og klær.
Område: Kvæfjord kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Oppmøtested: Parkeringsplassen ovenfor skytebanen kl. 10.00
Varighet: 3-4 timer
Turleder: Hanne Thin Markussen 415 69 942 og
Cecilie Steiro 991 66 609
Hjemmeside: www.facebook.com/frivilligikvefjord/

Foto: Ingvild Johansen
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JUNI
Ordførers tur Tjeldsund // Tjeldsund kommune
Vi starter med avduking av infotavle med turmuligheter for
Kongsvikdalen og omegn, ved ordfører Helene B. Nilsen. Turen
går videre via Staksvoll med stopp på Fjellvang. Vi passerer
hengebrua og følger skogsvei til utsiktspunktet Sjurikollen.
Turen avsluttes i Kongsvik Sykkel og aktivitetspark med
matservering og orientering om samisk byggetradisjon.
Smakebiter fra lokalhistoria underveis.
Område: Tjeldsund kommune
Oppmøtested: Kongsvik kulturhus kl. 17.00
Kontakt: Janne Johansen 907 67 222
Hjemmeside: www.tjeldsund.kommune.no

Kulhornet // Narvik og Omegn Turistforening 
Kveldstur til et fantastiske Kulhornet i Efjord. Turen er opp er
bratt og krevende. Deltakere må være i god fysisk form. 
Følg med på NOTs nettsider for nærmere informasjon.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Varighet: 7 timer
Turleder: Bjørn Forselv 905 73 732
Hjemmeside: https://not.dnt.no

Orrefjell // Salangen IF Trim
Start ved bygdetunet i Øvre Salangen. En fin familietur med
lengde på 3,3 kilometer.
Område: Salangen kommune
Oppmøtested: Øvre Salangen bygdetun kl. 17.00
Varighet: 2,5 timer
Turleder: Anne Vestermo Nesje 974 63 486

Tur til Håberget ved Sandtorg // Harstad Turlag
Hårberget er en fin og grei topp for de fleste med flott utsikt i
alle retninger. Stien opp har mykt og behagelig underlag med
noe stein og berg mot toppen. Vi tar matpausen på toppen.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Lengde: 7 km tur/retur
Oppmøtested: Felleskjøring fra Turlagshuset i Folkeparken kl. 10.00
Varighet: 4 timer
Turleder: Harry Karlsen 918 60 424
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Rombakstøtta // Narvik og Omegn Turistforening
Kveldstur til den ikoniske Tøttatoppen. Turen starter fra
Minikraftverke  t og det er noe kliving like før toppen nås. 
På turen opp passeres noen snøpartier og deltakerne må ha
med enkel vinterbekledning.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Varighet: 8 timer
Oppmøtested: Minikraftverket kl.16:00
Turleder: Bjørn Forselv 905 73 732
Hjemmeside: https://not.dnt.no/

JUNI
TIRSDAG
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JUNI

Midnattsolløpet - Håfjelltuva Opp // Kjeldebotn IL
Håfjelltuva Opp er et motbakkeløp som bygger på dugnads -
innsats, fellesskap og idrettsglede. Løpet ønsker å få med hele
spekteret av deltakere, fra gammel til ung, og fra sprek til
mindre sprek. Vi blir ekstra glade når folk trosser sine egne
barrièrer og stiller til start.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Joker Kjeldebotn. Start klokka 20.00
Turledere: Karl-Robert Hauge 962 36 740
Hjemmeside: https://www.kjeldebotnidrettslag.com/

Fjelltur til Sjåfjell og området 
rundt Hesteskovatnet // Ballangen turlag
Vi følger merket sti fra Sjurvatnet til varden på Sjåfjellet. 
Videre rundt Hesteskovatnet før vi returnerer samme vei ned til
Sjurvatnet. Ta med egen mat og drikke. Fiskemuligheter i 
Hesteskovatnet. Husk fiskekort til Statsskog.
Område: Narvik kommune
Varighet: 5 timer
Oppmøtested: Blåskola klokka 10.00
Turledere: Anita Ødegaard 417 49 676 og 
Vegard Mathisen 917 31 793
Hjemmeside: www.facebook.com/BallangenTurlag

Foto: Emma Kristensen
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Foto: Timme Ellingjord
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JUNI

Tur til Snolke og den nye hytta // Gratangen historielag
Vi tar den lengste ruta, med vekslende, middels vanskelig terreng
i starten, lettere etter hvert. Kaffe og vafler til salgs på hytta.
Område: Gratangen kommune
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøtested: Frammøte ved Per Niia-myra (krysset gamle og
nye E6, nord for hotellet) kl. 11.00
Varighet: 3-4 timer
Turleder: Sverre Nordmo 415 27 840

Topptur til Sætertind 1095 moh // Harstad Turlag
Bli med til Sætertinden og nyt den spektakulære utsikten. 
Fra toppen kan du se ut til Lofoten, Stetinden og Andøya.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Oppmøtested: Sandtorg idrettsplass kl. 10.00
Varighet: 6-7 timer
Turleder: Jørn Arild Thorvaldsen 952 94 653
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no/

Tur til Blåfjell fra Kilbotn // Harstad Turlag
Fin tur, hvor terrenget stiger jevnt og trutt til toppen, høyeste
punkt er 512 moh. Turen går på skogsvei og god sti. 
Rundturen er ca 10 km.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøtested: Felleskjøring fra Turlagshuset i Folkeparken kl.10.00
Varighet: 5 timer
Turleder: Hans Aronsen 915 34 942
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no/
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JUNI

Hyttetur til Skoddajavre
// Narvik og Omegn Turistforening
Turen starter fra Sørdalen i Skjomen lørdag formiddag. 
Vi lager felles middag. Søndag er det mulighet for en 
formiddagstur før vi renner tilbake.
Område: Narvik kommune
Varighet: 2 døgn
Turleder: Barbro Lund
Hjemmeside: https://not.dnt.no/

Ordførers tur Lavangen og åpning av gapahuk
// Lavangen kommune, Lavangen fjellvandrerlag 
og Midtre Hålogaland friluftsråd 
Offisiell åpning av den nyeste gapahuken Holmenhuken. Turen
til gapahuken starter på Moen og følger traseen som er merket
på kartet som går til Henrikafossen.
Område: Lavangen kommune
Oppmøtested: Moen
Turleder: Per Thrane
Hjemmeside: http://fjellvandrerlaget.no/

Tur på Kjerna. Foto: Emma Kristensen
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Foto: Lavangen Fjellvandrerlag
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Kobbenestinden
// Narvik og Omegn Turistforening
Kveldstur til den 1004 meter høye Kobbenestinden i Efjord.
Turen har noen bratte partier, så deltakerne må være vant
til å gå i bratt terreng. Se nettside for nærmere informasjon.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Varighet: 6 timer
Turleder: Bjørn Forselv 905 73 732
Hjemmeside: https://not.dnt.no

Tur til Elgen // Harstad Turlag
Turen startet fra Hans Egedes Minne med jevn stigning til
toppen av Elgen. Tidvis luftig, så her bør en ikke ha høydeskrekk.
Utsikt mot Andøya og Andfjorden fra toppen.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøtested: Felleskjøring fra Turlagshuset i Folkeparken
kl. 10.00 eventuelt ved Hans Egedes Minne kl. 10.30.
Varighet: 4 timer
Turleder: Hans Aronsen 915 34 942
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Rånkeipen // Narvik og Omegn Turistforening
Kveldstur til den 1200 meter høye Rånkeipen i Råna. 
Turen har totalt 1200 høydemeter stigning, men ingen luftige
partier langs stien.
Område: Narvik kommune 
Vanskelighetsgrad: Krevende
Varighet: 6 timer
Turleder: Bjørn Forselv 905 73 732
Hjemmeside: https://not.dnt.no/

Skarstadmarsjen // Ballangen turlag
Turen starter på Klippenborg, går til Vargfjordtinden (885), 
Skarstadfjellet (527) og til Skarstad.
Område: Narvik kommune
Varighet: 7 timer
Oppmøtested: Ballangen torg kl. 08.30
Turledere: Arild Olsen 995 16 213 og Nina Finn 417 60 938
Hjemmeside: www.facebook.com/BallangenTurlag
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Stortinden // Ballangen turlag
Stortinden på 847 moh er høyeste tinden på det imponerende
fjellet nordvest for Skjellesvikskaret på eidet mellom Efjorden
og Tysfjorden. Turen opp til Stortinden har til dels svært bratte,
men ikke luftige partier. Kikkert kan være lurt å ta med. 
Maks 10-15 personer. Værforbehold.
Område: Narvik kommune 
Vanskelighetsgrad: Krevende
Varighet: 3-4 timer
Oppmøtested: Skjellesvikskaret kl. 17.00
Turledere: Svein Aasberg 918 05 697
Hjemmeside: www.facebook.com/BallangenTurlag

Bryggetreff på Liland brygge // Evenes kystlag
Åpent internasjonalt mesterskap i tørskatorskhaudryling.
Område: Evenes kommune
Oppmøtested: Liland brygge 
Hjemmeside: www.facebook.com/kystlaget

JULI
TIRSDAG
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Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd

Foto: Evenes  kystlag
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AUGUST
Puontoláhkku - Botneidet // Kvandahl Museet
Turen går fra Rånvassbotn. På turen ser vi på: Storskjerpet,
Gamtomta og fangstgjerde for rein.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Varighet: 10 timer
Oppmøtested: Ballangen Sentrum kl. 08.00
Turleder: Ingolf Kvandahl 408 49 352

Ordførers tur i Narvik
// Narvik kommune og Midtre Hålogaland friluftsråd
Varaordfører Per Kristian Arntzen inviterer til Ordførers tur i
Skjomen. Detaljene er ikke spikret, så følg med på den digitale
utgaven av Naturlos på Friluftsrådets nettsider for nærmere
infor masjon.
Område: Narvik kommune
Hjemmeside: www.halogaland-friluftsrad.no

Markedsmarsjen til Foldvik // NOVA turlag

Oldertinden Rundt // NOVA turlag
Vi følger samme sti som ved Markedsmarsjen, fra Saltvann
Grende  hus og opp Segeldalen til eidet/kommunegrensen før Eide -
vatnet. Vi går langs Eidevannet  til en raste plass ved vatnet. Her
tar vi en pause. Vi deler oss i fire grupper. To grupper går til Olders-
dalsvatnet. Den ene gruppa fisker, mens den andre går opp lia og
nyter utsikten fra Huva. De to andre gruppene blir ved Eidevatnet.
Den ene gruppa kan fiske, mens den andre deltar i foredrag om
lokal historie  , ferdsel og annen virksomhet i området, norske og
samiske stedsnavn i nærheten. Gruppene møtes ved et angitt
sted på stien som går ned til Sollia og Bakkejordvika. Herfra vil vi
følge en ny sti i fjellsida under Oldertinden, som leder oss tilbake
til Øvernesen. Derfra går vi ned Segeldalen og tilbake til Saltvann
Grendehus. NB: De som vil fiske , må selv ha med fiskeutstyr!
Område: Gratangen kommune
Vanskelighetsgrad: Noe stigning i starten til ca 3 km, middels/
noe krevende. Deretter lett tur.
Oppmøtested: Saltvann Grendehus. Parkering på gamle skole-
plass, eventuelt nedenfor ved fv829. Individuell og gruppevis
start etter registrering kl 09.00 - 10.00.
Varighet: 6-8 timer, avhengig av hvilepauser og aktivitet.
Turleder: Jan Arne Haugland 915 94 900
Hjemmeside: www.novaturlag.no
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AUGUST

Dalvannet-Høghumpen-Vårset // Ballangen turlag
Turen starter ved parkering etter Dalvann. Vi passerer sherp på veg
opp mot Høghumpen 672 m.o.h. som er turens høyeste punkt. 
Vi går langs merket sti til Gulliklivannet og videre ned til Vårset.
Område: Narvik kommune
Varighet: 5 timer
Oppmøtested: Ballangen torg kl. 09.00
Turledere: Arild Olsen 995 16 213
Hjemmeside: www.facebook.com/BallangenTurlag

B2S Bading // DNT Ung Harstad
Back to school bading! Fra klokken 12 rigger vi oss til ved Grunn -
vannet og koser vi oss med musikk, snacks, sol og bading før
skolestart. Ta gjerne med egen grillmat eller snacks, så ordner vi
med bål og musikk. Bli med på en ordentlig kick-start på skoleåret!
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Varighet: 2 timer
Oppmøtested: Grunnvannet kl. 12.00
Turleder: Kjersti Gurgens Gjærum 975 41 123
Hjemmeside: https://harstad.dntung.no

Fottur i Kvæfjordmarka // Kvæfjordmarkas venner
Turen går fra Skytterplassen til Gapahuken på Surenåsen. Fra
Gapahuken kan vi nyte den flotte utsikten mot Middagstiden,
Møysalen og Godfjordalpene mens vi koser oss med kaffe og
noe å bite i. Turen tilbake går via Avgjørelsens Haug.
Område: Kvæfjord kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Skytterbanen kl.11.00
Varighet: 3 timer
Turleder: Åge Hansen 414 76 585

Nevertind // Narvik og Omegn Turistforening
Topptur til Nevertind, 1420 moh. En lang dagstur på fint underlag,
løsmasse og berg. Deltakerne bør være i god fysisk form.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Varighet: 10 timer
Oppmøtested: Skitdalshøgda kl. 09:00
Turledere: Finn Johnsen 900 25 409 og Toril Larsen 909 58 521
Hjemmeside: https://not.dnt.no
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Tur til Haakonsbu // Barnas turlag Harstad
Barnas Turlag ønsker velkommen til en ny og flott hytte på
Haakons bu. Hytta ligger i Johnsheimen i et kjerneområde for
friluftsliv på Hinnøya. Overnattingstur med fisking, mat og moro.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøtested: Innerst i Kongsvikdalen kl. 10.00
Varighet: Retur 23. august kl. 18.00
Turleder: Siri Marianne Hofsø Hjellnes 918 38 371
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Nontuva om Storlitinden // Harstad Turlag
Turens første mål er Storlitinden (613 moh). Dit går vi på
skogsvei og sti. Turen fortsetter så på sti til Nontuva (594 moh) 
i et lettgått terreng. Der satser vi på å ta matpausen. Retur på
stien langs Vetefjellet og ned skaret på venstre side av bekken.
Skogsvei tilbake til bilene.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Oppmøtested: kl. 10.00 ved Turlagshuset i Folkeparken
eventuelt kl. 10.15 på parkeringsplassen ved Røde kors hytta på
Kvæfjordeidet.
Varighet: 5 timer
Turleder: Marianne Heggelund 906 40 729
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Løksetind // Salangen IF Trim
Start ved et høyeste punktet på riksveien ved Løksa. Krevende
tur til Salangen høyeste fjell. Lengden på turen er 6 km.
Område: Salangen kommune
Oppmøtested: Riksvei ved Løksa kl. 10.00
Varighet: 6,5 timer
Turleder: Kjell Ole Myrvoll 994 72 960

Den Sovende Dronning
// Narvik og Omegn Turistforening
“Dronninga” er en del av bybildet i Narvik og har flott utsikt fra
toppen. Se nettside for nærmere informasjon.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Varighet: 9 timer
Oppmøtested: Nervannet i Håkvikdalen
Turleder: Øydis Jakobsen 920 41 429
Hjemmeside: https://not.dnt.no
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AUGUST
Prøv å padle kajakk
// Barnas turlag Harstad og Harstad Padleklubb
Nysgjerrig på hva padling i kajakk er? Lyst å lære litt? 
Arrangementet er et samarbeid mellom Barnas Turlag og 
Harstad Padleklubb. Harstad Padleklubb stiller med 
instruktører, kajakker og tørrdrakter. 
Se nettside for nærmere informasjon.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Kanebogenfjæra kl. 12.00
Varighet: 4,5 timer
Turleder: Siri Marianne Hofsø Hjellnes 918 38 371
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Svartvatnet under Stetind // Kjøpsviktrimmen
På turen fra parkeringsplassen og opp mot Svartvatnet er det
stort sett stigning. Turen passer best for store barn og voksne.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Varighet: 5-6 timer
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved Stetind kl. 10.00
Turledere: Emma Kristensen 992 36 762 og 
Birgitte Kalvatn 769 13 535

Topptur til Revtind 1219 m.o.h. // NOVA turlag
Krevende tur i bratt terreng. Væravhengig Følg med på
www.novaturlag.no og turlagets facebookside.
Område: Tjeldsund kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende.
Oppmøtested: P-plass på Sollia ved Saltvannet, Kjør fv829, 7,5 km
fra brua i Grov og ca 15 km fra Grovfjordkrysset på E10 kl. 09.00.
Varighet: 9-10 timer
Turleder: Øystein Marskar 913 84 885
Hjemmeside: www.novaturlag.no

Tur til Kilhusåsen // Harstad Turlag
Turen starter ved Kilhus Grendehus. Terrenget stiger jevnt helt
til toppen av åsen, ca 320 moh. Turen går på god sti. 
Vi nyter utsikten og tar en matbit i gapahuken før vi returnerer.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Turlagshuset i Folkeparken kl.10.00 (felleskjøring)
Varighet: 2,5 timer
Turleder: Kenneth Kjærsrud 909 13 668
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Gangnesaksla // Narvik og Omegn Turistforening
Fra toppen av den 1312 meter høye Gangnesaksla har du 
Frost ise    n liggende rett nedenfor deg. Turen starter i Sør-Skjomen.
Det er ingen svært bratte eller luftige partier på vei opp, men du
må gå over 1300 høydemeter.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Varighet: 5 timer
Turleder: Anne-Marie Johnsen 997 04 008
Hjemmeside: https://not.dnt.no
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Hyttetur Sitas - Pauro
// Narvik og Omegn Turistforening
Turen starter torsdag ettermiddag med kort marsj inn til Sitas.
Her overnatter vi og går videre til Pauro fredag. Lørdag er det
mulighet for dagstur i området. Retur søndag.
Område: Narvik kommune
Varighet: 2 døgn
Turleder: Barbro Lund 958 52 828
Hjemmeside: https://not.dnt.no

Rømmegrøt på Lossihytta
// Narvik og Omegn Turistforening
NOTs tradisjonelle rømmegrøtservering ved Lossistua. Barnas
turlag inviterer til aktiviteter for barna.
Område: Narvik kommune
Turleder: Toril Larsen 909 58 521
Hjemmeside: https://not.dnt.no

Reinatcohkka // Narvik og Omegn Turistforening
Topptur til det 1558 høye pyramideformede Reinatcohkka i
Skjomen. Turen starter ved Stasjonsholmen i Norddalen og vi
regner med å bruke 4 timer opp til toppen. Turen er på vel 1000
høydemeter, men uten svært bratte eller luftige partier.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Turleder: Anne-Marie Johnsen 997 04 008
Hjemmeside: https://not.dnt.no

Blåbærtur til skytebanen på Hergot 
// Barnas turlag (NOT)
Vi ser etter moden og god bær. Det blir mulighet for pannekaker
på bål. Ta med klær etter vær, noe å plukke i og noe å grille for
de som ønsker det.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Ved skytebanen
Turledere: Marita Ivarsson Elverum, 952 06 355 og
Monica Sandbakk 918 87 317
Hjemmeside: https://not.dnt.no

Foto: Vegar Johnsen
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Ordførers tur i Kvæfjord
// Kvæfjord kommune og Midtre Hålogaland Friluftsråd
Ordfører Torbjørn Larsen inviterer til tur på sensommeren 2020.
Turen er fortsatt under planlegging, så følg med kommunens
nett sider eller den digitale utgaven av Naturlos for nærmere
informasjon  .
Område: Kvæfjord kommune
Oppmøtested: Elda småbåthavn kl. 14.00
Varighet: 3-4 timer
Turleder: Torbjørn Larsen
Kontakt: Tor Anders Markussen 770 23 193
Hjemmeside: www.kvafjord.kommune.no

Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen

polarkraft.no

Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd
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Familietur Lappgamhalsen - Skjæran
// Turgruppa Kjøpsnes IL
En fin tur i lett terreng. Sosialt samvær med grilling i fjæra når vi
kommer ned. De som ønsker det kan dra rett i fjæra og vente
der mens de andre går over Holmfjellet. I mellomtiden kan man
finne krabbe/muslinger/tangsprell.
Område: Narvik kommune
Varighet: 3-4 timer
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved Hundholmveien kl. 17.00
Turledere: Svein Berg 482 30 855 og Emma Kristensen 992 36 762

10 på topp på 3 dager // Ballangen turlag
Dag 1: Rundtuva (516) og Sepmola (1342).
Dag 2: Håfjelltuva (817), Steinbua/Langvassbu, Bruna (596),
Linken (665), Høghompen(Kufjellet (672), Vargfjordtinden (885),
Skarstadfjellet (527).
Dag 3: Råntinden (1200), Sjåfjellet (661)
Turene samlet er egnet for godt trente personer, men det er
også mulig å delta på enkeltturer
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Varighet: Dag 1: 6 timer / Dag 2: 13-15 timer / Dag 3: 7 timer
Oppmøtested: Dag 1: Ballangen torg kl. 15.00
Dag 2: Pippira Siida kl. 07.00 / Dag 3: Ballangen torg kl. 08.30
Turleder: Nina Finn, 417 60 938
Hjemmeside: www.facebook.com/BallangenTurlag

Natt i naturen i Kvæfjord
// Frivilligsentralen og Kvæfjord Røde Kors
Vi overnatter ute i naturen. Ta med telt eller hengekøye. 
Det vil også være mulig å låne hengekøye, telt eller lavvo.
Område: Kvæfjord kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Frivilligsentralen kl. 18.00
Turleder: Hanne Thin Markussen 415 69 942 
Hjemmeside: www.facebook.com/frivilligikvefjord
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Tur fra Labergdalen til Beritsletta 
// Gratangen historielag
Historisk vandring, både knyttet til krigshistorie, men også med inn -
lagt stopp ved Beritsletta for å se på tufter etter samisk bosetting.
Område: Gratangen kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Bautaen på Laberg
Varighet: 3-4 timer
Turleder: Anne Sauge 478 20 442

Natt i naturen // Norsk Friluftsliv
Konseptet for #nattinaturen er såre enkelt: Alle er invitert til å bli
med og sove ute! Og man gjør det så komplisert som man vil; Hva
med å dra dyna ut på balkongen, eller sette opp teltet i hagen?
Sett opp teltet eller heng opp hengekøya i skogen, på fjellet, eller
ved et fint vann. Bli gjerne også med på fotokonkurranse på 
facebook eller instagram med emneknaggen #nattinaturen.
Område: Alle medlemskommuner
Hjemmeside: https://friluftslivetsuke.no/bli-med-pa-
nattinaturen-5-september

Topptur til Novafjellet 1281 m.o.h. // NOVA turlag
Den tradisjonelle og “normale” Nova-turen med start fra 
Vassbotn og opp via Novadalen og baksiden av fjellet. 
Turen er avhengig av god værmelding.
Område: Tjeldsund kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende.
Oppmøtested: Vassbotn i sørenden av Skoddebergvann.
Parkering ved bommen på veien inn til forsvarets anlegg i
Vassbot  n kl. 09.00
Varighet: 10 timer
Turledere: Roar Tande 478 50 895 og 
Elisabeth Balteskard 997 03 959
Hjemmeside: www.novaturlag.no

Den lange fjellmarsjen
// Narvik og Omegn Turistforening
Lang dagsmarsj fra Norddalen i Skjomen langs NOTs rutenett.
Via Cunojávri og Oallavaggi, ned Djevelpasset og videre til
Katterat. Overnatting på Vokterboligen med felles mat, badstue
og gode historier.
Område: Narvik kommune
Varighet: 2 døgn
Oppmøtested: Jernbanestasjonen kl. 06.00
Turledere: Finn Johnsen og Veronica Føre Andersson 901 25 844
Hjemmeside: https://not.dnt.no

Kom deg ut dagen //Den Norske Turistforening
Norges nasjonale turdag, med arrangementer over hele landet.
DNT inviterer til turer og aktiviteter i nærmiljøet for familier og
andre som har lyst til å være med på en fin utedag. Følg med på
nettsidene for lokale arrangement.
Område: Alle medlemskommuner
Hjemmeside: https://komdegut.dnt.no
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Tur til Ramnskardvatn // Harstad Turlag
Fra Sørlia følger vi traktorvei i ca 1 km før en tar av på sti/
sauetråkk på nordsiden av Gråhøgda. Ca 2 km fram til gammen
der vi tar matpausen. Samme vei tilbake.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Turlagshuset i Folkeparken kl.10.00 (felleskjøring)
Varighet: 2,5 timer
Turleder: Harry Karlsen 918 60 424
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Ordførers tur Tjeldsund 
// Tjeldsund kommune, Tovik Velforening 
og Midtre Hålogaland friluftsråd
Ordfører Helene Berg Nilsen inviterer til tur til Toviklemmen på
Tovikfjellet. Turen er på 5,2 km tur/retur og har jevn stigning
med et par bratte partier. Over skoggrensa er det kjempefin ut-
sikt over fjorden til Harstad, Grytøya og Rolla og innover i dalen
mot Blåfjellvannet og Øyvannet.
Område: Tjeldsund kommune
Oppmøtested: Parkeringsplass på Sandmarkveien ved veibom
på godt synlig skogsvei kl.17.00.
Turleder: Odd-Arne Johnsen
Kontakt: Janne Johansen 907 67 222
Hjemmeside: www.tjeldsund.kommune.no

Statkraft produserer ren
energi i Ofoten. 
Vi ønsker alle en god tur!
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Geologiens dag i Evenes // Evenes kommune
Tur langs kulturstien langs Sporet og opp til ruinene etter den
gamle «grubestua» i Bogen.
Område: Evenes kommune
Hjemmeside: www.evenes.kommune.no

Jentetur til Haakonsbu // Harstad Turlag
Denne helgen er det jentene som inntar Haakonsbu. Vi kjører til
kongsvikdalen og går opp til Haakonsbu. Gangtid ca 2,5 time
inklusiv en pause. Om været tillater det tar vi en tur opp på Jons-
heimstinden. På ettermiddagen fyres det opp i badstuhytta.
Fellesmiddag på kvelden. Retur til Kongsvikdalen og bilene utpå
Søndag. For nærmere info se turlagets nettsider.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøtested: Rema Kilamyra kl. 10.00
Varighet: 2 døgn
Turleder: Siv Eilertsen 900 66 415
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Kulturminnedagen i Evenes // Liland IF (Trim)
Kulturminnedagen markeres som vanlig i Evenes i september,
denne gang med fokus på kulturminner fra 2. verdenskrig. 
Viggo Berg guider oss langs kulturminnestien og 
kanonstillingene på Evenestangen.
Område: Evenes kommune
Turleder: Viggo Berg
Hjemmeside: www.lilandif.no

Høsttur over Holmfjellet 
fra Dammen via Vetten // Turgruppa Kjøpsnes IL
En fin tur i variert terreng. Periodevis bratt oppstigning til 
Holmfjellet, lett terreng nedover. 
En tur som egner seg for litt større barn og voksne.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Middels
Varighet: 6-7 timer
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved Dammen kl. 10.00
Turleder: Virva Holm
Kontakt: Svein Berg 482 30 855 og Emma Kristensen 992 36 762

Tur til Vassdalen // Harstad Turlag
Seniorgruppa til Harstad Turlag inviterer til tur til Vassdalen. Her
lærer vi mer om det tragiske skredet i 1986, samt om hendelser
i området knyttet til 2.verdenskrig.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Turlagshuset i Folkeparken kl. 09.00 (buss)
Varighet: 8 timer
Turleder: Bente Fotland 970 86 807
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no
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Tur på gammel hovedveg // Kvandahl Museet
Vi går fra Grindhaugen til Eie forbi Håfjellgården til Kalvås skole.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Varighet: 3 timer
Oppmøtested: Pippira Siida kl. 09.00
Turleder: Ingolf Kvandahl 408 49 352

Surenåsen rundt // Harstad Turlag
Vi går kulturstien et lite stykke, tar etterhvert av fra den og
følger en sti merket mot Strandfjellet. Deretter følger vi sti mot
Borkenesmarka og inn i lysløypa og tar av opp til gapahuken på
Surenåsen. Der tar vi matpausen. Rundturen er ca 10 km i et
lettgått terreng.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøtested: Turlagshuset i Folkeparken kl. 10.00 (felleskjøring),
eventuelt ved Rå VGS en halvtime senere.
Varighet: 4,5 timer
Turleder: Marianne Heggelund 906 40 729
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no/

Tur på Bjarkøy // Barnas turlag Harstad 
Tur i lettgått fjellterreng på Bjarkøy.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Fergekaia på Stornes kl. 10.00
Varighet: 4 timer
Turleder: Rannveig Kildal Ramtvedt 936 44 986
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no/

Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd
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SEPTEMBER
Tur til Langvatnet fra Bjørnhaugen på Storjorda 
// Harstad Turlag
Turen starter ved parkeringsplassen på Storjorda, vi følger stien
og stiger kjapt mot Finnslettheia. Deretter går vi til Langvatnet,
der tar vi av fra stien og går til Statskogshytta også kalt
Allmenings hytta. Her spiser vi matpakken før vi tar fatt på returen.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Krevende
Oppmøtested: Turlagshuset i Folkeparken kl. 10.00 (felleskjøring),
eventuelt ved Bjørnhaugen på Storjorda kl. 10:25
Varighet: 5 timer
Turleder: Marianne Heggelund 906 40 729
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Rundtur til Litlehornet på Aunfjellet
// Harstad Turlag
Vi går ca 1 km tilbake på veien før en tar av på en kjerrevei/sti.
Så går vi fram til vi ser ned på Toppsundet og følger ryggen opp
til Litlehornet (498 moh). Her tar vi matpausen og nyter utsikten.
Nedturen går vi på stien i nordvestlig retning til veien og bilene.
Ca 4 km til sammen.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Turlagshuset i Folkeparken kl. 10.00 (felleskjøring)
Varighet: 4 timer
Turleder: Harry Karlsen 918 60 424
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Krigshistorisk vandring i Lavangen
// Lavangen fjellvandrerlag 
Krigshistorisk vandring til Fjordbotneidet hvor et tysk fly styrtet
i 1940. Turen er lett, men noe bratt stigning til vi er oppe på
eidet mellom Lavangen og Gratangen. Turen er et samarbeid
mellom Fjellvandrerlaget og Lavangen skole, så her deltar 9.
klasse og ansatte fra skolen. Turen er åpen for alle.
Område: Lavangen kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Start kl. 8.00 fra Skavmodalen på Tennevoll.
Hjemmeside: http://fjellvandrerlaget.no
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Tur til Forravatnet // Barnas turlag Harstad
Pakk bålmaten i sekken og bli med Barnas Turlag i Harstad ut på
båltur til Forravatnet. Ved Forravatnet er det et flott ulendt
terreng for barna å boltre seg i. Der er masse fine trær å klatre i
og et vann som sikkert mange barn vil utforske. 
Hvis noen vil ta med fiskeutstyr er det helt i orden.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved Aspeli i Kilbotn kl.12.00
Varighet: Til kvelden siger på
Turleder: Siri Marianne Hofsø Hjellnes 918 38 371
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Tur til Storhornet fra Høgda // Harstad Turlag
Vi starter på skogsvei, og fortsetter på sti helt opp til toppen
(510 moh) der vi tar matpausen. Terrenget stiger jevnt og trutt,
uten luftige partier. Stort sett samme vei på returen. 
Ca. 5 km hver vei.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøtested: Turlagshuset i Folkeparken kl. 10.00 (felleskjøring),
eventuelt i busslomma på Høgda på vei opp til Aunfjell kl.10.20
Varighet: 3,5 timer
Turleder: Bente Fotland 970 86 807
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Maistua i oktober // DNT Ung Harstad
Turen opp til hytta tar omlag en time. På hytta blir det brettspill
og kakao og mulighet for å nyte utsikten. Det er seks senge-
plasser på hytta for de som vil overnatte, men alle som vil kan
bli med på turen opp og bli der til kvelden kommer. 
Retur etter frokost neste dag.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøtested: Krafthallen kl. 17.00
Turleder: Kristian Vaskinn 960 11 484
Hjemmeside: https://harstad.dntung.no
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Julebordstur til Hunddalshytta
// Narvik og Omegn Turistforening
Vi tar toget til Katterat lørdag formiddag og går inn til Hunddals -
hytta. I sekken har vi ferdig utvannet pinnekjøtt og det vi trenger
av tilbehør. Mens hytta varmes opp gjør vi klart julebordet. 
Retur søndag.
Område: Narvik kommune
Varighet: 2 døgn
Turleder: Øydis Jakobsen 920 41 429
Hjemmeside: https://not.dnt.no

Grønn fredag // DNT Ung Harstad
Grønn Fredag er et motsvar til Black Friday. Det betyr byttekveld
på Turlagshuset mellom kl.18 og 20. Har du turklær eller 
turutstyr som ikke blir brukt? Ta med og ta turen.
Område: Harstad kommune
Oppmøtested: Turlagshuset kl. 18.00
Hjemmeside: https://harstad.dntung.no

OKTOBER
Båltur til Svartvatnet // Barnas turlag Harstad 
Vi går på traktorvei og sti opp til Svartvatnet, ca. 1,5 km. Vel
framme fyrer vi opp bål, og spiser medbrakt bålmat. Dersom
isen ikke har lagt seg på vannet er det mulighet for fisking.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Avkjørselen mot Kummelhaugen kl. 11.00
Varighet: 3 timer
Turleder: Lina Leknes 957 67 141
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

Førjulstur i Folkeparken // Barnas turlag Harstad
Vi leker ute med akebrett, ski, skøyter, spade eller det været
tillater. Samtidig speider vi etter nissen og krysser fingrene
for at han finner fram. Ved gapahukene har nissefar fikset grøt
til alle og nissens små hjelpere har puttet en mandel i grøten.
Vel møtt til en rolig og svært koselig førjulstur.
Område: Harstad kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Startsletta i Folkeparken kl. 17.30
Turleder: Gunn Elin Fedreheim 928 56 500
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no
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Vintertur til Holmfjellet // Turgruppa Kjøpsnes IL
Enkel familietur i lett terreng. Ta med ski eller truger og matpakke.
Område: Narvik kommune
Varighet: 4 timer
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved Hundholmveien kl. 11.00
Turleder: Ingar Skogvold
Kontakt: Svein Berg 482 30 855 og Emma Kristensen 992 36 762

Lommelyktturen // Lavangen fjellvandrerlag
Turen starter fra Aa gård. Derfra er det tråkka vei opp til "Våres
lavvo" ved Fjellkysten. Vi serverer kjeks og rett i koppen. 
Alle tar med seg noe å drikke i. Husk lommelykt!
Område: Lavangen kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Turleder: Per Thrane
Hjemmeside: http://fjellvandrerlaget.no

Stjernehimmeltur til Kobbvikhøgda
// Turgruppa Kjøpsnes IL
Familietur til varmebua på Kobbvikhøgda. Sosialt samvær med
gløggkos i varmebua.
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Varighet: 3-4 timer
Oppmøtested: Varmebua
Turleder: Svein Berg 482 30 855

Midtvintersvaka i Lavangen // Lavangen fjellvandrerlag
En 30 år gammel tradisjon tradisjo n som arrangeres ved solsnu
21.12. Arrangementet starter ved Fjellkysten Gjestehus hvor
deltakerne går i fakkeltog til Bjørnhuken.Ved Bjørnhuken blir det
servering av gløgg og mulighet å grill. Det blir også loddtrekning
og kanskje kommer nissen.
Område: Lavangen kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Fjellkysten 
gjestehus kl.18.00
Turleder: Per Thrane
Hjemmeside: http://fjellvandrerlaget.no

Grøttur til gapahuken på Jakla // Barnas turlag (NOT) 
Vi finner julestemning og samles ved gapahuken på Jakla. 
Det blir servert grøt, pepperkaker og saft. Ta med noe å spise
med og i. Vi serverer også ekte bålkaffe!
Område: Narvik kommune
Vanskelighetsgrad: Enkel
Oppmøtested: Jaklamyra
Turledere: Marita og Lars Ivarsson Elverum 952 06 355
Hjemmeside: https://not.dnt.no

DES.
TORSDAG

03

DES.
MANDAG

21

DES.



33

EGENORGANISERT AKTIVITET

TURFORSLAG
Det finnes flere nasjonale nettportaler med turforslag til din
neste tur. Under finner du noen av de mest brukte. Her
finner du også oversikt og kontaktinformasjon til turlagene
i Ofoten og Sør-Troms. Besøk nettsidene eller ta direkte
kontakt med turlaget for turforslag. Hos disse finnes
uvurdelig lokalkunnskap om de fineste turområdene og
aktivi tetene i våre medlemskommuner.

Norgeskart.no
Norgeskart er kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du
eiendoms data, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og
stier. Velg kartlag Friluftsliv for tur- og friluftsruter og preparerte ski -
løyper. Velger du kartlaget Tilgjengelighet vil du finne friluftsområder
som er tilrettelagt for syns- og bevegelseshemmede.

UT.no
UT.no hjelper deg med informasjon, inspirasjon og planlegging av små
og store turer over hele landet - på fjellet, i skogen og ved sjøen. Her
finner du merkede ruter, turforslag, hytter og turmål, samt nyttige
tjeneste r som gjør det enklere for flere å komme seg ut på tur

Skisporet.no
Skal du ut på ski? Her finner du fortløpende informasjon og detaljer om
de fleste preparerte skiløypene i våre medlemskommuner.

Nova Turlag
Nova Turlag er et turlag i Grovfjord-området som tilrettelegger for
naturvennlig friluftsliv i skog, fjell og ved sjøen til glede for yngre og eldre,
så vel lokale brukere som turister og andre besøkende. Mer informasjon
om turlaget finner du på www.novaturlag.no

Evenes Turlag
Evenes Turlag arbeider for å stimulere og legge forholdene til rette for
alle grupper av befolkningen til allsidig friluftsliv i Evenes kommune. Mer
informasjon om turlaget finner du på www.evenes-turlag.no

Foto: Fred Åge Hol
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Ballangen Turlag
Ballangen Turlag har til formål å stimulere og legge til rette forholdene
for alle grupper av befolkningen til allsidig friluftsliv. Turlaget har sitt virke
i Ballangen-området i Narvik kommune. Besøk facebooksidene til tur -
laget for mer informasjon: www.facebook.com/BallangenTurlag

Harstad Turlag Ung
Harstad Turlag er en frivillig organisasjon, stiftet i 1925. Turlaget har
hytter, ruter, medlemmer og aktivitet i kommunene Harstad, Lødingen,
Ibestad, Skånland, Evenes, Tjeldsund og Kvæfjord. Alle som vil kan velge
å være medlemmer i Harstad Turlag - uavhengig av hvor du bor!
www.harstad.dnt.no/

DNT Ung Harstad
DNT-ung er en av turgruppene i den frivillige medlemsforeningen Har-
stad Turlag, og ble startet opp igjen etter mange års pause i 2017. DNT
ung Harstad arrangerer turer og aktiviter i kommunene Harstad, Lød-
ingen, Ibestad, Skånland, Evenes, Tjeldsund og Kvæfjord. Men alle som
er mellom 13 og 26år og som vil, kan velge å være medlemmer i DNT
ung Harstad - uavhengig av hvor du bor!
https://harstad.dntung.no/

Narvik og Omegn Turistforening (NOT)
NOT ble stiftet i 1902 og arbeider for det enkle friluftslivet, for å få flere
ut i naturen på naturens vilkår, og for at du og andre fjellvandrere skal
kunne ferdes trygt i fjellet. NOTs område strekker seg fra Troms fylkes-
grense i nord til Hellemofjorden/Tysfjord i sør. https://not.dnt.no/

Lavangen Fjellvandrerlag
Lavangen Fjellvandrerlag ble stiftet 15. november 1990, med intensjon
om å få flest mulig ut på tur. Turlaget driver med alt fra fisketurer, topp-
turer, korte turer, lange turer, kajakk og jakt, og har sitt virke i Lavangen
og omegn. www.fjellvandrerlaget.no/

Turgruppa i Kjøpsnes IL
Turgruppa arrangerer fellesturer, turkonkurransen Kjøpsvik trimmen,
bidrar til utvikling av friluftsområder og er en viktig aktør for friluftslivet
i Kjøpsvik og omegn. www.facebook.com/kjopsnesidrettslag/

HYTTEUTLEIE
I Ofoten og Sør-Troms finnes det flere fantastiske hytter,
som privatpersoner kan leie. Under finner du oversikt over
hyttene og hvor du kan finne nærmere informasjon om leie. 
NB! På grunn av Coronaviruset er det for tiden restriksjoner
på bruk av hyttene. Ta kontakt med utleier for nærmere
informasjon  .

Toralfsbu // Harstad turlag
8 + 4 sengeplasser
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter

Skoddeberghytta // Harstad turlag
10 sengeplasser
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter
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Blåvatnhytta // Harstad turlag
10 sengeplasser
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter

Haakonsbu // Harstad turlag
12 + 4 sengeplasser
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter

Maistua // Harstad turlag
4-6 sengeplasser
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter

Bjørnhaugen // Harstad turlag
12 sengeplasser
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter

Fossestua // Harstad turlag
8 sengeplasser
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter

Hytte i Revdalen // Skånland og Astafjord Jeger og fiskeforening
5 sengeplasser
Kontakt/info: www.njff.no/fylkeslag/troms/lokallag
skaanland_og_astafjord

Baugebua // Narvik og Omegn Turistforening
2 sengeplasser
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

Cáihnavággihytta // Narvik og Omegn Turistforening
6 sengeplasser
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

Čunojávrihytta // Narvik og Omegn Turistforening
9 sengeplasser
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

Funnhytta // Narvik og Omegn Turistforening
Ingen sengeplasser
kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

Gautelishytta // Narvik og Omegn Turistforening
12 sengeplasser
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

Hunddalshytta // Narvik og Omegn Turistforening
14 sengeplasser
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

Lossihytta // Narvik og Omegn Turistforeningg
10 sengeplasser
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

Oallavagge // Narvik og Omegn Turistforening
Ingen sengeplasser
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

Paurohytta // Narvik og Omegn Turistforening
12 sengeplasser
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

EGENORGANISERT AKTIVITET
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Røysvatn // Narvik og Omegn Turistforening
12 sengeplasser
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

Sitashytta // Narvik og Omegn Turistforening
8 sengeplasser
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

Skoaddejávre // Narvik og Omegn Turistforening
12 sengeplasser
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

Storsteinshytta // Narvik og Omegn Turistforening
4 sengeplasser
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

Vokterboligen // Narvik og Omegn Turistforening
12 sengeplasser
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc

Slottet i Gressdalen // Narvik og Omegn Jeger og Fiskeforening
6 sengeplasser
Kontakt/info: www.njff.no/fylkeslag/nordland/lokallag/narvik

Nye Holmvassbu // Narvik og Omegn Jeger og Fiskeforening
5 sengeplasser
Kontakt/info: www.njff.no/fylkeslag/nordland/lokallag/narvik

Gamle Holmvassbu // Narvik og Omegn Jeger og Fiskeforening
4 sengeplasser
Kontakt/info: www.njff.no/fylkeslag/nordland/lokallag/narvik

Næverfjellhytta // Narvik og Omegn Jeger og Fiskeforening
8 sengeplasser
Kontakt/info: www.njff.no/fylkeslag/nordland/lokallag/narvik

Vassheim // Narvik og Omegn Jeger og Fiskeforening
4 sengeplasser
Kontakt/info: www.njff.no/fylkeslag/nordland/lokallag/narvik

Hyttetunet ved Sagvatnet // Salangen Jeger- og Fiskeforening
Kontakt/info: www.facebook.com/SalangenJegerOgFiskerforening

Niingshytta // Evenes turlag
6 sengeplasser
Kontakt/info: https://evenes-turlag.no

EGENORGANISERT AKTIVITET

Hyttetunet ved Sagvatnet. Foto: Salangen Jeger- og Fiskeforening
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TURKONKURRANSER
Turkonkurranser er i vinden som aldri før. Konkurrer med
naboen, kollegaen eller deg selv, eller bruk nettsidene til
de ulike aktørene som inspirasjon for din neste tur.

30-trimmen 
// Salangen kommune, Lavangen fjellvandrerlag og Salangen IF
30-trimmen er en turkonkurranse med turmål i Salangen og Lavangen.
Turene er godt merket og beskrevet. Det er lagt opp til stor variasjon i
turer. Du vil finne alt fra krevende og luftige toppturer til lavterskelturer
som kan gjennomføres av de aller fleste.
Område: Lavangen og Salangen kommune
Dato: juni-oktober
Kontakt: www.trimpoeng.no/i/30trimmen
Hjemmeside: www.trimpoeng.no/i/30trimmen

Ti på topp 
// Bedriftsidretten i Troms og Finnmark og Bedriftsidretten Nordland
Ti på topp gjør det enkelt å komme ut i naturen. Enten du er i toppform
eller ikke har gått i skogen eller fjellet på mange år, finner du turforslag
tilpasset akkurat ditt utgangspunkt. God merking gjør det trygt og
enkelt å finne frem.
Område: Harstad, Kvæfjord og Narvik
Dato: 16. februar til 4. oktober (Troms) og 
1. mai til 30. september (Nordland)
Kontakt: kjell.soereide@bedriftsidretten.no (Troms) 
og nordland@bedriftsidrett.no
Hjemmeside: http://harstad.tipåtopp.no/ og http://narvik.tipåtopp.no/

Foto: Karin Bergbjørn
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Utsikt fra Holmfjellet mot Haukøy. Foto: Emma Kristensen

Tur-ti // Ibestad Frivilligsentral
Gjennom Tur-Ti har du mulighet til å gå
etter merkede løyper på 10 forskjellige
naturskjønne områder i Ibestad kom-
mune. Turene er fordelt på øyene Rolla og
Andørja, er av ulik vanskelighetsgrad og
har postkasser utplassert på turmålene.
Premiering til de som går minst 7 turer 
(5 for barn under 15 år).
Område: Ibestad kommune
Dato: 20. juni til 20. oktober
Kontakt: Ibestad frivilligsentral 
976 37 009
Hjemmeside: www.facebook.com/ibe-
stadfrivilligsentral

Kjøpsviktrimmen // Kjøpsnes IL
Kjøpsviktrimmen er en turkonkurranse i og rundt Kjøpsvik. Det blir ikke
brukt klippetenger i år pga. Koronaen. I stedet blir det satt nummerskilt
på hver post, og så skriver man datoen for besøket på kortet. Alle som
har minst 5 datoer på samme klippekort kan bli med i trekning av
premier. Det er ikke nødvendig å ha gått på fem forskjellige steder for 
å være med i trekninga. Klippekort kan hentes i Serviceavdelingen
(tidliger e rådhuset) og på Coop Prix i Kjøpsvik.
Område: Narvik kommune
Dato: Vår- sommer - høst
Kontakt: Emma Kristensen

EGENORGANISERT AKTIVITET

Turkasse ved Ibestadvatnet.
Foto: Ingvild Johansen

Foto: Fred Åge Hol



Fabeløya Naturlekepark // Sørrollnes Grendelag
Parken på Sørrollnes er lett tilgjengelig for alle og det er gåavstand fra
fergeleiet med avganger til Harstad. Utformingen er inspirert av
eventy r og fabeldyr, man kan klatre, balansere og leke. Man kan lage
bål og grille i grillhyttene. Parken er åpen for besøkende hele året og
har fått et nytt servicebygg med toalett åpent fra tidlig vår til sen høst.
Område: Ibestad kommune
Dato: Hele året
Hjemmeside: www.facebook.com/naturlekepark/

Folkeparken i Harstad
Mindre enn to kilometer fra Harstad sentrum finner du Folkeparken, et
populært friluftsområde som er mye brukt av Harstads befolkning. Her
finner du merkede turløyper, skiløyper, gapahuker og ulike badeplasser.
Du kan velge å gå en runde, eller fortsette oppover forbi Musevannet
om du vil opp på fjellet.
Område: Harstad kommune

Gressholman
Gressholman er en gruppe holmer som ligger utenfor Fauskevåg i
Harsta d kommune ved det nordlige utløpet av Tjeldsundet. Holmene er
et viktig friareal om sommeren, og benyttes mye til bading. På området
finnes det en turvei, flere grillplasser, sittegrupper, hvilebenker og et
flunkende nytt toalettanlegg.
Område: Harstad kommune

Foto: Ingvild Johansen

Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd
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Stien langs sjøen
Stien langs sjøen i Harstad er starten på en kyststi med ambisjon om å
binde bydelene langs sjøen sammen og dertil Sjøkanten og Kanebogen
bydelssenter til Harstad sentrum. Stien er ment å gi et tilskudd til
folkehelse, rekreasjon, opplevelser og sikker trafikk for fotgjengere
langs den korteste veien fra Trondenes til Kanebogen og områdene
rundt. Langs turveien, som går på grus, sti og gangbaner av tre, 
finnes det flere sittegrupper og et flott sjøhus.
Område: Harstad kommune

Strandvatnet 
friluftsområde
Strandvatnet er det mest
attraktiv e friluftsområde i
Evenes kommune og ligger lett
tilgjengelig bak kommune -
senteret Bogen. Strandvatnet 
er kjent som et godt røyevann
og det er mange flotte turmål i
fjellområdene rundt vannet.
Vasbotn, det mest besøkte
turmålet i Evenes, befinner
seg innerst ved Strandvatnet
med ei flott sandstrand, stor
gapahuk og grillplass. På
vinteren kjøres det skiløype
rundt vannet.
Område: Evenes kommune

Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd
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Gàllogieddi samisk friluftsmuseum
På Gàllogieddi har du mulighet til å oppleve et markesamisk gårdstun
og få innblikk i samsisk kulturarv. I tilknytning til museet er det en godt
merket kultursti. Det går også en tursti videre opp til Snaufjellet 
(433 moh), hvor du får svært god utsikt over områdene rundt.
Område: Evenes kommune

Kobbetjønna friluftsområde
Området er en perle med muligheter for camping og friluftsaktivitet.
Anlegget har toaletter og dusjanlegg og driftes av Ibestad jeger- og 
fiskeforening.
Område: Ibestad kommune

Dyngeneset og hula Åmen
Fra Sør-Rollnes går det merkede stier til naturreservatet på
Dyngeneset. Turen er på omlag 10 kilometer og på veien kan man få
med seg skulpturen ved hula Åmen. Skulpturen symboliserer sagnet
fra 1600-tallet om Ivar og Anna, ei skikkelig røverhistorie som endte
med halshugging for begge to.
Område: Ibestad kommune

Tøttadalen
Tøttadalen er et av de mest besøkte naturområdene i Narvik for både
småbarnsfamilier, fjell- og toppturfolk. Tøttadalen er ingen typisk dal,
men en beskrivelse av området fra starten av Tøttadalen og frem til
foten av Tøttatoppen ved Forsnesvannet. I Tøttadalen er det tilrettelagt
med gapahuker, utkikspunkter, dagsturhytte, bålplasser med bord og
sittebenker og det er flere fiskevann; Førstevannet, Pumpvannet og
Forsnesvannet.
Område: Narvik kommune

Arena Elvenes
Arena Elevenes er et tilrettelagt friluftsområde med badestrand,
gapahuk, griller, bord og benker og et stort område for lek og
rekreasjon  .
Område: Salangen kommune
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Austerfjordbotn
Austerfjordbotn er et statlig sikret friluftsområde med et rikt utvalg av
muligheter for friluftsaktivitet. Bading, fisking, lek og rekreasjon.
Område: Kvæfjord kommune

Stien langs leia og nausttuftene på Sand
Stien langs leia ligger på Sand på Tjeldøya og ble laget med tanke på å
knytte sammen to kulturminner med en universell gangsti. Stien
starter ved nausttuftene av gamle vikingskip på Sand og ender ved et
av Nord-Norges største gravfelt fra bronse- og jernalderen. 
Vikingskiptuftene er et Nasjonalt kulturminne med Norges største og
best bevarte tufter etter vikingskip. Stien går langs sjøkanten, nært til
skipsleia, gjennom et naturskjønt område med variert natur, fra flater
til svaberg.
Område: Tjeldsund kommune

Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd
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Isbadestranda
Midt i Evenskjer sentrum, finner du Isbadestranda. Her arrangeres Den
store isbadedagen hvert år første lørdag i desember. Isbadestranda har
et 12 meter høyt klatretårn som gir deg en fantastisk utsikt og opplev-
else! Sandvolleyballbane og lekeplass er også en del av opplevelsen på
stranda som er blitt et populært samlingspunkt i kommunen.
Område: Tjeldsund kommune

Tur til Snolkehytta
Vakker og moderne dagsturhytte på fjellet Snolke i Gratangen. For å
komme seg dit er det en enkel og fin tur på godt merket sti til en topp
med god utsikt utover Gratangen og alle de store fjellene rundt.
Område: Gratangen kommune

Elvestien
Elvestien er en godt tilrettelagt turvei like ved sentrum på Tennevoll.
Turveien går langs Spanselva opp Spansdalen. Halvannen kilometer fra
starten av turveien finner du en flott gapahuk hvor du kan raste.
Område: Lavangen kommune

Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd

Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd

43

UTVALGTE NÆRTUROMRÅDER



Friluftsrådet ønsker å takke alle sine medlemskommuner og 
lag og foreninger som har bidratt til årets brosjyre og som gjør en kjempejobb 

med å tilrette legge for lokal friluftsaktivitet. 
Innsatsen dere legger ned er uvurderlig.

Forsidefoto: Kari Bergbjørn, Isbaderlauget Hardhausan og Midtre Hålogaland friluftsråd • Baksidefoto: Ingvild Johansen
Produksjon: Nor-Trykk Narvik AS

God tur!


