
Kartlegging av 
friluftslivets ferdselsårer 
 



1.0 Bakgrunn  

Ferdselsårer er avgjørende for muligheten til å utøve friluftsliv. I henhold til regjeringens Handlingsplan for friluftsliv 
oppfordres alle landets kommuner til å kartlegge de lokale ferdselsårene. Dette med mål om å fremme planlegging, 
opparbeiding, skilting og merking av turstier. For å kunne tilrettelegge for et godt tilbud av ferdselsårer er det viktig å 
ha kunnskap om hvilke ferdselsårer som eksisterer lokalt, og hvilke behov det finnes som ulike former for 
tilrettelegging. Dette for å gi flere mulighet til å ta del i friluftslivet. Flere studier viser at skilting og merking av turstier 
fører til økt bruk, også av personer som tidligere har tatt lite del i friluftslivet.   
 

Arbeidet er forankret i forslag til Nærøysund kommunes planstrategi for perioden 2020-2024. Tiltaksdelen av 
kartleggingen vil inngå som en del av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  
 

2.0 Mål for arbeidet  

Formålet med kartlegging av friluftslivets ferdselsårer er at den skal bidra til:   
• Alle by- og grendesentrene i kommunen er tilknyttet skilta og merka turruter   
• Økt fysisk aktivitet, samt bedre fysisk - og psykisk helse i befolkningen som helhet   

  

2.1 Effektmål   

  

• Økt bolyst og attraktivitet som bosted og reisemål   
• Økt bevisstgjøring blant befolkningen om hva naturen i kommunen har å by på av opplevelser 
• Økt tilgjengelighet og bruk av turløyper  
  

2.2 Resultatmål 

• Kartlegging av nåsituasjonen og planlagte løyper   
• Alle by- og bygdesentrene skal ha minimum 1 merket turløype i nærheten    
• Alle turruter i kommunen skal legges inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter  
 

 

3.0 Kartlegging og registrering  

Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer omhandler merka og brukte turstier sommer og vinter, samt sykkelstier og 
padleruter. Der hvor det er vurdert at stien er utydelig og lite brukt er disse utelatt fra oversikten. Som grunnlag for 
kartleggingen har kommunen tatt utgangspunkt i kunnskap internt i kommunen, kunnskap fra interessenter som lag, 
foreninger og lokale, turportaler, samt lokale og nasjonale kartdatabaser.   
 

Arbeidet er utført i tråd med veileder Plan for friluftslivets ferdselsårer og omhandler hele kommunen.     
  

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ce805bbda07b40d184115b512d1c0de0/t-1564.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/friluftsliv/ivareta-og-utvikle-ferdselsarer-for-friluftsliv/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Lyngstuen, Borgan (Foto: R.W. Melgård) 
Figur 2 Grønnlitinden, Vågsenget (Foto I. Lysø) 

Figur 4 Haltussen, Årfor (Foto: R. W. Melgård) Figur 3 Fredrikhatten, Tømmervika (Foto: R. W. Melgård) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0  Organisering og medvirkning  

Arbeidet ble organisert som et prosjekt med følgende organisering:  
Prosjektleder: Ragnhild Wendelbo Melgård  

Arbeidsgruppe:  
Kommuneingeniør: Ingunn Lysø  

Jordbrukssjef: Torhild Libjå  

Folkeheldekoordinator: Anne Lene Gregersen  

Planlegger: Ragnhild Wendelbo Melgård  

  
 

Figur 5 Øyrshatten, Gerdinga (Foto: A.L.F. Gregersen) Figur 6 Hagafjellet, Salsbruket (Foto: M. Valø) 



 

 

Underveis i prosessen har det vært dialog med lokale, samt lag og foreninger. Dette for å sikre lokalkunnskap i hele prosessen. Det har også 
vært annonseringer på Facebook, kommunens hjemmeside og i media. Det ble arrangert to høringsmøter i juni. Ett på Rørvik og ett på 
Kolvereid. Deretter har ulike ressurspersoner blitt kontaktet for å bistå med innmåling av stier og for å kvalitetssikre kartleggingen. 
Kartleggingen blir også lagt på høring.   
 

5.0  Oversikt over ferdselsårer i Nærøysund 

 

ID Navn  Beskrivelse  Forslag til tiltak  Brukstype  

101 Borgan 
rundløype  

Ta ferge fra Ramstadlandet til Borgan. Turen starter ved fergeleie på 
Borgan. Følg grusvegen til venstre i krysset. Ta av til høyre etter 
ungdomshuset, deretter første veg til venstre. Stien fortsetter til høyre. 
Turen går i lett terreng i kulturlandskap, og delvis langs grusveg. 
Trimbok og benk ved Vollan.  

Infotavle ferjeleiet  Fottur 

102 Lyngstuen Ta ferge fra Ramstadlandet til Borgan. Følg vegen til ungdomshuset. 
Følg vegen bak ungdomshuset til et gult hus. Følg deretter stien og 
merkinga. Trimbok på toppen. Delvis skilta. 

Infotavle ferjeleiet  Fottur  

103 Borgan rundt Foreslått som framtidig padlerute. Skilting og merking Padling  

104 Lyngsneshesten  Kjører nesten til enden av veien. Parkerer ved en stor stein der hvor 
stien starter, plass til 2 biler. Stien går gjennom en åpning i gjerdet, helt 
i starten. Lettgått terreng langs tydelig sti til toppen, hvor det er en 
røyse og et skilt. 

 Fottur 

105 Juva Parkering ved veien. Stien starter bak hvitt hus (sanitetshus). Tydelig sti 
opp til toppen. Den er kort og delvis bratt. Varde på toppen. 

 Fottur 

106 Sundsfjellet 
(Yttersund) 

Tur i lettgått terreng. Tydelig sti som i starten går etter jordbruksvei. 
Varde på toppen. Utsikt mot Heilhornet og Leka i nord. 

 Fottur 



 

 

107 Vattafjellet 
(Austafjord) 

Turen opp til Vattafjellet starter innerst i lysløypa på Austafjord. 
Avstikkeren fra løypa er merket med skilt. Det er sti opp til målpunktet 
og trimboks på toppen. 

 Fottur 

108 
 

Dalafjellet  Tursti i vindmølleparken på Dalafjellet. Man kan følge asfaltert veg opp 
til vindmølleparken eller følge stien opp fra Leirvika. Turen er lett 
tilgjengelig også for små barn. På toppen er det laget ei varmestue som 
er åpen med toalettfasiliteter, og sitteplasser inne. Det er 
panoramautsikt også fra innsiden, ettersom hele veggen består av 
glass. Det er ordnet til med benker på utsiden, og en kikkert. 

 Fottur 

109 Sulafjellet  Starten på turen er merket ved veien til Valøya, etter avkjørselen til 
Storsula. Det er opparbeidet parkering, men turen er kun skiltet og ikke 
merket.  

Merking underveis Fottur 

110 Valøytind Fottur i stort sett tørt fjellterreng. Små områder med våt myr. Utsikt i 
alle retninger over øyer, holmer og skjær på Ytter-Vikna. Gapahuk 
halvveis til toppen. Skive på toppen som viser retningen til geografiske 
punkt. Turen er skilta og merka. Om du vil se sola gå ned i havet er 
dette en ypperlig topp å besøke.  

 Fottur 

113 Grønnlitinden Parkering ved Vågsengtunet. Turen starter langs et jorde 
(innmarksbeite) hvor man må passere et gjerde 2 ganger (grind må 
lukkes). Følger gjerde med en tydelig sti inn i en skog. Stien er merket, 
men enkelte steder er merkingen litt falmet. Ca. 2 km én vei i lettgått 
terreng. Utsikt mot Folla-havet og Vikna-øyene på toppen. Ved sjøen er 
det tilrettelagt med benker og bålstativ.  

 Fottur 

114 Dragstind  Parkering ved ungdomshuset på Drag, følg fv mot Rørvik ca 150 m. Ta 
første avkjøring inn til venstre og stien starter på motsatt side av jorde. 
Turen er skitet med start- og toppmerking, men mangler skilting 
undervegs. Tydelig sti. Litt bratt stigning i starten før traseen flater ut 
over myrpartier og følger fjellryggen til toppen. Trimbok på toppen. 

Mangler merker 
undervegs 

Fottur 



 

 

116 Varpafjellet  Turen starter fra Vangsfjordveien like øst for Vangsfjord gård. Følg 
traktorspor over, eventuelt ytterkanten av, dyrka mark. Deretter følges 
enkel skogsvei til over eidet mellom Vangsfjordvatnet og Langvatnet. 
Sving så vestover etter enkel sti til det nordøstre området av foten til 
Varpafjellet. Her går turen opp mot toppen og området er bratt. 
Underveis passeres restene av en enkel mur til en bygdeborg fra 
folkevandringstiden. Toppen er vid og flat med bratte skrenter i alle 
retninger.  

Ruta er ikke 
merket. Ingen 
informasjon om 
bygdeborgen. 
Vurder starten på 
traseen. 

Fottur 

117 Nordaunet Kjør fra Rørvik, forbi idrettshallen og videre mot Lødding. Ta av til 
høyre etter ca 10 Km ved skiltet Nordaunet. Kjør forbi første 
bebyggelse, og rett frem i første kryss. Like før første hus etter krysset 
ligger det en åker med en godt synlig sti på venstre side, og sjøen på 
høyre side. Her kan man parkere i enden på åkeren på venstre side av 
veien. Parkering ved åker der sjøen blir synlig på høyre side. Deler av 
turstien ligger på jordbruksvei, der det også beiter kyr i 
sommerhalvåret. Opparbeidet turområde ca 300 meter etter 
parkering. Her finnes gapahuk, lekeplass og utedo. 
Gapahuk/lekeområde kan nås med barnevogn og rullestol.  

 Fottur 

119 Ofstadkjeipen  Parkering ved gammel veg der turen starter. Middels krevende tur, 
delvis noen bratte partier. Ikke merket sti. Utsikt over Ofstad, Vågøya 
og øyene mot sør. Plastikkstang markerer toppen. 

Skilting og merking 
Toppmerking  

Fottur 

120  Revstrandhaugen 
(Kleiva Camping) 

Turen starter fra campingplassen. Følg grusveg og ta deretter til høyre 
opp på høyden. Mangler skilting og merking 

 Fottur 

122 Storfjellet  Storfjellet ligger på Lauvøya nord for Rørvik. Fjellet er det høyeste 
punktet på øya, 95 moh. Utsikt over havet og øyene rundt. Gapahuk og 
grillplass ved start.  

Skilting og merking 
 

Fottur 

123 Falkhetta Falkhetta er et turmål som ligger 144 m.o.h. Veien opp til toppen går 
langs en bred grusvei. Historisk var det seterdrift for Rørvikgårdene her 

 Fottur, sykkel 



 

 

rundt Falkhetta, særlig mot vest. Turen er skilta og merka fra Rørvik 
sentrum 

124 Nærøysundbrua- 
Byåsen 

Forbindelseslinje til stinett i Ryumsmarka og snarveg fra 
Nærøysundbrua til Byåsen. 

Skilting og merking Fottur 

217 Ryemslia I Ryemsmarka er det ca. 30 km oppmerkede løyper. Her ligger også 
Einarhytta, som er åpen for publikum. Turterrenget i Ryemsmarka er 
allsidig, og standarden på stiene er variert – alt fra bilvei til våt myr. 
Vattatuva er det høyeste punktet med sine 162 m.o.h. I Ryemsmarka 
ligger også Svahyllveien, som er en gammel ferdselsvei mellom Rørvik 
og Ryem. Denne er farbar for rullestolbrukere. 

 Fottur 

125 Munken  Grusveg benyttes som tursti, opp til masta.   Fottur 

126 Hatten Sti fra Sjøhaugen boligfelt til Hatten. Turen er ikke skilta og merka. Skilting og 
merking. 
Tilrettelegging for 
tilkomst i 
reguleringsplan for 
Sjøhaugen 
boligfelt. 

Fottur 

127 Ryemsjøen  Badeplass tilrettelagt med toalett, gapahuk og grillplass. Langgrunt og 
barnevennlig. Parkering ved toalettanlegg.  

 Friområde 

185 Reipholmen  Det planlegges opparbeidelse av universelt utformet tur-/kultursti på 
Reipholmen. Stien skal være tilknyttet Ryum sjøbad med felles 
sanitæranlegg og parkering. Vil gi tilgjengelighet til fornminner, 
krigsminner, og utsiktspunkt.  

Område under 
planlegging  

Fottur 

128 Hansaræva 
(Nordøyan) 

Nordøyan. Innmåling mangler.  Skilting og merking Fottur 

129 Nakken (Sør-
Gjæslingan) 

Turen følger veien fra kaia gjennom fiskeværet til utsiktspunkt på 
Nakken.  

Skilting og merking 
Infotavle på kaia 

Fottur 



 

 

130 Heimværet (Sør-
Gjæslingan) 

Samla sti på øya som omfatter kulturhistoriske bygninger. Skilting og merking 
Infotavle på kaia 

Fottur 

131 Korsen  Nordøyan. Innmåling mangler.    

133 Rørvik sentrum  Merking i Rørvik sentrum til omkringliggende turområder, Gluggen, 
Rymslia og Falkhetta.  

 Fottur 

134 Marøya sør  Rundløype på ca 5 km, hvor de tre toppene Vardfjellet (79 moh), 
Larsvikfjellet (78 moh) og Marøytuva (79 moh) inngår. Lettkupert 
terreng og delvis langs vei. Noe myr enkelte steder, men for det meste 
bergland og litt skogsterreng. Ett parti går langs innmark. Utsikt fra alle 
toppene - mot Folla i sør og Nærøysundet. Rik skipstrafikk nordover 
mot Helgeland med utsikt til både Leka og Vega og videre utsikt 
innover Sør-Salten. Trimbokser på alle topper. Turen er skilta og 
merka. Parkering ved infotavle på Smevikaunet. 

 Fottur 

136 Nærøya  Sti fra kaia, via Nærøykirka til strand på sørsiden av øya.  Skilting og merking Fottur 

137 Heimsnes-
Grytbogen  

Fra Foldereid ta av fra Fv 17 mot Heimsnes (fv 7098). Følg veien til 
Heimsnes, ca 9 km fra Foldereid sentrum. I enden av Heimsnesvegen er 
det parkeringsplass på høyre side av vegen der stien starter og går 
vestover. Turen inn til Grytboge, ca 5,5 km følger traktorveg i slak 
stigning inn til Grytbogsetra før stien heller nedover mot Grytbogen. 
Kommunal skog og utmarkseiendom på 42.000 dekar. Ligger på 
nordsiden av Follafjorden, grenser til Høylandet i øst og mot 
Nordland/Bindal i Nord. Opprinnelig en gammel gård som har vært i 
kommunal eie siden 1925. Adkomst er med båt eller etter traktorveg 
fra Heimsnes. Husene i Grytbogen leies ut og tilbudet ligger ute på 
Inatur.  

Mangler merking  
Felles infotavle på 
Foldereid 

Fottur 

218 Erikfjellvatnet Fra Foldereid ta av fra Fv 17 mot Heimsnes (fv 7098). Følg veien til 
Heimsnes, ca 9 km fra Foldereid sentrum. I enden av Heimsnesvegen er 
det parkeringsplass på høyre side av vegen der stien starter. Følg 
traktorveg vestover i slak stigning, ca 3 km inn til Grytbogsetra før stien 

Skilting og merking 
Felles infotavle på 
Foldereid 

Fottur 



 

 

heller noe slakere nedover, ca 1,5 km, mot krysset 
Grytbogen/Erikfjellet. Stien går videre til venstre, (nordøstover) ca 2,5 
km – mot Erikfjellvatnet.  Hytta ved Erikfjellvatnet leies ut og tilbudet 
ligger ute på Inatur. Hytta driftes av Foldereid utmarkslag.  

139/186 Storlipynten  Parkering på fjellvegen venstre side av Fv 17 like nord for 
Nordlandskorsen.  Gapahuk og utsiktspunkt. Trimkasse ved Nersetran. 
Start fra parkeringsplassen ved FV17, følg gammel traktorvei opp til 
Gammelsetran og videre bortover til Sagelva. Bortenfor Gammelsetran 
er det mulig å ta en pause i gapahuken. Etter Sagelva følger du 
traktorveien opp til Olgasetran, rett etter Olgasetran tar du til høyre og 
går over brua, da kommer du innpå stien som kommer opp fra 
Bjønnstokkløyva. Du finner en trimboks like før du kommer til 
Nersetran. I Nersetran passerer du 2 hytter og i Lisskvennlia passeres 2 
hytter, både i Nersetran og i Lisskvennlia var det seterdrift i gamle 
dager. Fra Lisskvennlia følger du merket sti til du når toppen. Hvis du 
ikke ønsker å gå til toppen er det fin tur å gå rundløypa opp til 
Nersetran - Larsenenget - Eldhuskløyva og ned til parkeringsplassen 
evt. gå opp til Lisskvennlia og ned til Larsenenget - Eldhuskløyva og ned 
til parkeringsplassen. Turen er skilta og merka. 

Felles infotavle på 
Foldereid. 

Fottur 

140 Bogafjellet  Start fra fjellvegen i Bogan, ca 750 meter fra Fv 17, ved skilt 
«Bogafjellet 582 m.o.h.». Følg merka sti som i starten går vestover 
gjennom skog, før den går over i åpent lett fjellterreng, Slettfjellet, og 
ender ved varden på Bogafjellet. (Stien er dårlig merket fra Slettfjellet 
til toppen). Fra toppen av Bogafjellet har man utsikt mot blant annet 
Viknaøyene, Abelvær og Heilhornet. Det er turbok i kassen på varden. 

Merking  
Infotavle ved Fv 

Fottur 
Ski 
 

141 Bogan – 
Svarttjønna  

Trimtur langs traktorveg.   Fottur 



 

 

142 Skjølstadvatnet Parkering ca 500 m fra FV 17 ovenfor Åbogen gartneri. Følg traktorveg. 
Trimkasse og gapahuk ved Sjølstadvanet. Gapahuk ved Storelva 
halvveis opp til Sjølstadvatnet.  

Parkering bør 
markeres 
Skilting og merking 

Fottur  
Kjøres delvis 
skiløype 

143 Kalvikmoen – 
Kamvatnet - 
Årforvatnet 

Parkering på Kalvikmoen. Trimkasse i retning Kamvatnet. Trimkasse 
ved gapahuk før du kommer opp til Årforvatnet.  

Skilting og merking  
Infotavle ved 
parkeringsplass  

Skiløype 

144 Årfora – 
Årforvatnet  

Parkering på venstre side rett etter brua i Årfora. Stien følger 
traktorveg i starten før den går videre over myrpartier opp til 
Årforvatnet. Gapahuk og trimkasse halvveis opp og ved Årforvatnet 

Merking og skilting 
Infotavle 

Fottur 

145 Kalvikmoen – 
Haltussen  

Ta til høyre over myra fra Kalvikmoen. Følg stien opp til gapahuk. Stien 
til toppen tar deretter til venstre oppover i terrenget mens stien rett 
frem fortsetter mot Årforvatnet. Fra gapahuken er det delvis sti opp til 
toppen av Haltussen. Trimbok ved mast på toppen 

Skilting og merking  Fottur 

146 Haltussvatnet  Stien følger traktorveg i starten før den tar av til venstre mot 
Rokkvanet og videre over myrpartier til Haltussvatnet.  

Skilting og merking Fottur 

147 Torgerhaugen – 
Finnemoen 

Parkering på avkjøring venstre side av Fv 17 mot Kolvereid, ca 1 km fra 
Yttersetran. Trimkasse ved avkjøring. Gammel bygdeveg til 
Torgerhaugen, sti videre til Finnemoen.  

Parkering 
Mulig omlegging 
av trase forbi 
bebyggelse på 
Torgerhaugen  

Fottur/sykkelsti 

148 Nordre – 
Lomtjønna – 
Kjerringa  

Rundløype med start fra boligområde på Nordre på Kolvereid. Stien er 
ikke merka, men er godt synlig i terrenget.  

Skilting og merking 
Felles infotavle i 
sentrum 

Fottur 

149 Litlbjørkneset  Følger grusvei fra brannstasjon og ned til Litlbjørkneset. Tilrettelagt 
med gapahuker og grillplasser.  

Merking fra 
sentrum  

Fottur/sykkeltur 

151 Grinna – 
Skagamarka  

Turen starter ved skytterhuset og går gjennom skytterbanen før stien 
tar av mot venstre og inn på gammel ferdselsveg. Dette er den gamle 
kirkestien fra Skaga til Grinna. Følg skiltet til Kjerkstien. Derfra går stien 
oppover før den slaker ut over myrpartier og ender opp i lysløypa på 

Infotavle Fottur/skitur 



 

 

Skaga. På vinteren kan du følge deler av stien på ski. Gapahuk i 
vestenden av Stavåsmyra og i lysløypa på Skaga. I våte partier av løypa 
er det lagt ut klopper. Starter du turen fra Skaga parkerer du ved 
lysløypa på Skaga og følger denne frem til stien tar av midt i løypa. Det 
er skiltet mot Kjerkstien og skytterbane. 

152 Kolvereid 
sentrum -Vattin 
– Trollborga  

Turen starter i lysløypa og tar av mot Korsnesvatnet. Her går stien i ei 
steinur som kan være glatt ved vått vær. Litt krevende parti. Deretter 
går turen med jevn stigning opp til Vattin i relativt tørt terreng. Over 
myrpartier er det lagt ut klopper for å gå på. På toppen er det utsikt i 
alle retninger. I forkant av toppen går det merket sti bratt ned og over 
myr/fjell retning Trollborga. Underveis er det skiltet mot Hofles og inn 
til gapahuken ved Trollborga. Resten av turen er i lett kupert terreng. 
Litt myr, men godt oppordnet i de våte partiene.  

Infotavle  
Trapp i steinur før 
Kråkvikvannet. 
 

Fottur 

153 Kolvereid 
sentrum- Hofles  

Turen starter bak bebyggelse ved fergeleie på Hofles i slak stigning 
over myrpartier og deretter berg til Vattin. Deretter kan du følge stien 
videre til lysløypa på Kolvereid.  

Infotavle Fottur 

248 Lysløype 
Kolvereid 

Opparbeidet lysløype. Brukes også som fottur. Infotavle Kolvereid 
sentrum 

Skitur/fottur 

249 Skihytta 
Kolvereid 

Tursti som følge lysløypetrase før stien tar av til venstre mot skihytta. 
Turen er delvis skilta og merka.  

 Fottur 

154 Naklingfjellet  Parker ved Strømbrua i vestenden av Horvereidvannet. Stien opp til 
Naklingfjellet starter vis a vis krysset Follavegen (Fv 
770)/Horvereidvegen (Fv 7112). I starten går stien gjennom 
beiteområde og delvis over myr, før stien går over i tørrere områder 
opp til toppen.  

Merking  Fottur 

155 Elsvika – 
Sandesenget  

Sti som følger skogsbilveg, må opparbeides for at den skal kunne 
brukes til annet enn fottur.  

Mulig 
sykkelrute/skiløype 

Sykkeltur/skitur 



 

 

156 Åneset – 
Horvereidvatnet 
– Valvatnet 

Planlegges som skiløype. Turen starter fra Åneset ved Horvereidvatnet, 
og går over Horvereidvatnet videre over Lauvsetbukta deretter langs 
traktorveg til Valvatnet.  

Mulig skiløype Skiløype 

157 Val  Stien starter i lett terreng til den når ei bratt kneik opp til Hylla. Her kan 
du velge å gå til høyre rundt den bratte bergveggen. Resten av 
løypenettet går i et varierende og kupert terreng med noen bratte 
partier. Turløypa har fire poster med trimbøker. På området er det 
bygd ei gamme og to gapahuker hvor en kan fyre bål. Det er også 
opparbeidet grillplass ved Torlandslykta. 

Trenger bedre 
startmerking og 
parkering  

Fottur 

158 Storjuvika Følg traktorveg ned til Storjuvika. Opparbeidet turområde med 
sitteplasser og lekeområde.  

Skilting Friområde 

159 Arnøya På Arnøya finnes det tre oppmerkede turløyper. Alle tre starter og 
slutter på samme sted, men de er av ulik lengde. Når man går turløypa 
er det to trimbøker man kan skrive seg inn i. Den første boka ligger i en 
postkasse i Tjeldviker'n, den andre er inne i en lavvo man passerer. Den 
korteste løypa går rundt Arnøyvatnet, mens den lengste går helt til 
enden av øya. Når man kommer til enden, går løypa tilbake på den 
andre siden av øya.  

Merking bør 
oppgraderes og 
infotavle og 
parkering  

Fottur 

160 Valvatnet  Følg skogsbilveien frem til vannet, opparbeidet sitteplass.  Merking Fottur 

161 Høgråna Turen går langs jorde i starten, følg deretter stien opp til toppen. Delvis 
merka.  

Mangler parkering 
Merking og skilting  

Fottur 

258 Hestviktinden Turen starter ved forsamlingshuset Fjellvang, og etter 5 - 10 minutter 
langs en skogsveg kommer du til en gapahuk. Fra gapahuken er det en 
kort oppstigning til Kvernhusdammen. Kvernhusdammen ble demmet 
opp for å sikre vannforsyning til befolkningen i Ottersøy. Fra Fjellvang 
bruker du cirka en time opp til Hestviktinden, og du kan nyte utsikten 
undervegs og oppe på toppen. Fra toppen kan en også gå videre til 
Høgråna.  

 Fottur 



 

 

162 Skiftningspynten  Kjør til Torstad videre forbi kirka. Parker i en lomme på høyre side når 
du ser sjøen. Følg stien derfra opp til Skiftingspynten. Utsikt over leia. 
Stort sett fjell og tørt underlag. Tydelig sti, men mangler merking. 
Toppskilt.  

Skilting og merking  Fottur 

163 Væremsnubben Kjør mot Måneset. Parker på høyre side av veien før du kommer til 
avkjøring til Eidshaug. Første del av stien går langs jorde, deretter 
gjennom skog før stien går opp på fjellet. Etterhvert blir det litt stigning 
og åpnere terreng. Når terrenget flater litt ut og en kommer til et 
veiskille på stien, må man ta til høyre selv om en kan se toppen rett 
fram. Her fortsetter stien i lett myrterreng et stykke og forbi et vann 
før det blir brattere stigning opp mot toppen igjen. Utsikt i alle 
retninger.  

Merking Fottur 

164 Månesfjellet  Stien starter i enden av boligfelt på Måneset. En lett tur i kystlandskap. 
Utsikt mot Gjerdinga fra toppen.  

 Fottur 

165 Skavdalsfjellet  Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyre side av 
veien ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og over en liten 
bekk. Videre går stien opp i terrenget. Når man kommer over 
skoggrensa ser man en varde på toppen av heia. Herfra kan man følge 
ryggen videre til Skavdalsfjellet. 

Skilting og merking  Fottur 

166 Sandvika Universelt utformet sti på Gjerdinga. Veien går rett frem fra ferjeleiet 
og er merket fra enden av veien. I Sandvika er det badeplass og 
opparbeidet grillområde med grillhytte samt utedo. Stien er skiltet og 
merket og har benk underveis.  

Infotavle ved 
fergeleie 

Fottur 

168 Heggvikpynten  Oppstart ved Fossenget. Parkering på venstre side av Fv. Turen er skilta 
og merka.   

 Fottur 

169 Aundalen Følg Fv 771 til Nautbukta. Ta av til venstre etter butikken i Nautbukta. 
Følga Fv 7102 mot Fjølvika. Oppgang på venstre side av veien. 
Eventyrskog med rasteplass, eventyrbøker og kosedyr. Turen er skilta 
og merka.  

 Fottur 



 

 

170 Soløyvatnet  Soløyvatnet ligger i Kvernmarka. Turstien er like fremkommelig 
sommer som vinter. Stedet har også gapahuk. Ca 500 m før 
Soløyvatnet er det en trimkasse. Soløyvatnet er et fiskevann. Turen er 
skilta og merka.  

 Fottur/skitur 

171 Gammin ved 
Vasslian  

Lett løype på ca 1 km. Start like før nedkjørsel til Vasslibakkan. 
Rasteplass ved Gammin. Turen er skilta og merka. 

 Fottur 

172 Ramntind Fra Coop Naustbukta følg hovedvei til krysset Eitermyran. Følg deretter 
vei mot Tennfjord, ta av på skogsbilvei til høyre etter Vasslian. 
Parkering like etter informasjonstavlen. Infotavle ved starten som er 
like ved nedkjørsel til Vasslibakkan. Sittebenk med trimkasse og 
klippetang. Turen følger en merket sti opp til Ramntind. Turen er 
merket blå da den har noen krevende partier, hvor man kan holde seg i 
en kjetting. Turen er 850 meter langs en vei og 180 meter over havet. 
Fra toppen kan se blant annet Torghatten, de 7 søstre og Heilhornet På 
turen opp finner du Fingalshula som sannsynligvis er den hula i Nord 
Europa med flest hulemalerier. Det er mulig å hvile på en benk på 
turen opp. På toppen finner du også en retningsskive som viser hva du 
kan se rundt deg. Det er også mulig å skrive navnet sitt i trimboken.  

 Fottur 

173 Nordeitertinden Toppen er 182 moh og turen har en lengde på 1 km. Noen våte 
områder og noe bratt. Oppstart ved "Dæmmå" ved Vasslivatnet. Turen 
er skilta og merka 

 Fottur 

174 Bjørnviksetran Toppen er 150 moh og turen har en lengde 3 km. Start ved 
Kattubekken på Gråmarka. Følg skogsvei ca. halve strekninga. Lett 
løype, men en del myr og bløte områder. Turen er skilta og merka. 

 Fottur 

175 Lauvhatten ved 
Søreitran  

Oppstart ved Asplia i Søretran. Lauvhatten er 200 moh. Utsikt mot 
Risværfjorden og Eiterfjorden. Skiltet med klypa er festet på Steinhytta. 
Turen er skilta og merka. 

 Fottur 

176 Finsetfjellet  Oppgang på øvre siden av forsamlingshuset på Breidablikk. Følg en 
skogsbilvei, deretter sti. Kommer så opp til ei myr, det medfører litt 

 Fottur 



 

 

våte områder. Ta så til høyre, og du vil etter hvert starte på stigninga 
på fjellet. Hele løypa er merket. Finsetfjellet er ca 200 moh, og lengde 2 
km. Her er også en boks med trimbok.  

177 Fjølvikfjellet  En lett tur på ca 15 min. Start ved toppen før nedkjørsel til Fjølvika, på 
høyre side av vegen. Turen er skilta og merka. 

 Fottur 

178 Fagerlivatnet  Følg veien fra Nausbukta mot Bogen i ca 5 kilometer. Følg deretter 
grusvei til høyre i ca 100 meter, til du kommer til parkeringsplassen. 
Fagerlivatnet på Kiilsfjellet er 290 moh. Infotavle ved starten som er 
ved Orderbotnet. Lengde på turen er ca 2,2 km. Gapahuk ved vannet 
og trimkasse. Turen starter på en bratt skogsvei. Ved enden er det en 
gapahuk og en trimkasse med bok. Fagerlivatnet er også et fiskervann. 
Turen er skilta og merket.  

 Fottur 

179 Stortind  Stortind på Eiternes ca 240 moh. Går langs fjellryggen ca 30 min. Turen 
er skilta og merka. 

 Fottur 

180 Fredrikhatten  Start ved Odden, midt mellom Fjellaunet og Tømmervika. 
Fredrikhatten er 300 moh. Noen områder gjennom skog. Toppskiltet er 
festet på en steinbenk som er på toppen av fjellet. Turen er skilta og 
merka. 

 Fottur 

181 Søndagsvika Søndagsvika ved Eiternes. Infotavle ved starten. Stien har universell 
utforming. Ca 1,2 km gruset sti. Utsikt til Leka, Risværøyene og Vikna. 
Gapahuk, sittebenker, trimkasse og grillsted. Stien til Søndagsvika er en 
gammel kjerreveg, som ble brukt av gårdbrukerne i nærområdet. Fra 
starten av stien er det bilvei. Den er kun for hytteeierne, innkjøring 
forbudt. Etter ca 600 m var det tidligere tider uttak av torv som ble 
tørket og brukt til brensel. Ved enden av stien, Søndagsvika, ble det 
hentet skjellsand til hønene som bl.a. ble brukt til kalktilskudd. Langs 
turstien er det to sittebenker. Turen er skilta og merka 

 Fottur 



 

 

182 Drossafjellet  Ved Saltbotnkorsen på Fv 770 ta av og følg Fv 771 gjennom Gråmarka 
og videre til Nautsbukta. Parkering i grustaket like etter utløpet av 
Kvennhusvatnet. Første del av turen går etter veien. På toppen er det 
utsikt mot Årsetfjorden og Leka. Varde på toppen. Turen er skilta og 
merka 

 Fottur 

183 Svartvatnet  Start ved Lia på Gråmarka. Parkering ved Åsen. Beregnet tidsbruk ca 40 
min. Fiskemuligheter. Turen er skilta og merka.  

 Fottur 

184 Lomtjønna - 
Nordre 

Turen starter på friområde mellom Ringvegen 15 og 17 på Kolvereid. 
Stien tar opp i skog og fjellterreng. Den er ikke merket, men er tydelig. 
Kupert terreng i furuskog til Lomtjønna. Fint å gå på fjelltoppene like 
ved for utsikt i alle retninger. Det er flere stier i området som går 
tilbake til utgangspunktet som en liten rundtur.  

Skilting og merking  Fottur 

187 Galtnesvegen Stien starter ved Setran Opplevelsesgård og følger stort sett den gamle 
markaveien (handelsveien) til Galtneset. Like ovenfor Galtneset finnes 
Norges største samling av mer enn 100 jettegryter. Du finner infotavle 
både ved jettegrytene og i Galtneset. Siste halvdel av stien er en 
rundløype. Du kan velge enten å gå opp til jettegrytene fra Løvikmyra 
(0,7km) , for så å gå ned til Galtneset via Galtnesvika (0,6km), eller gå 
direkte til Galtneset (0,6km).  

Omlegging av trase 
i starten. 

Fottur 

188 Busta Turen skiltes og merkes. Oppmåling mangler. Klopplagt over myrer, 
bruer over bekker, trimboks, planlegger infotavle ved veien og ved 
flyvrak. 

 Fottur 

189 Lepptind  Felles parkering opparbeides for Galtnesvegen og Lepptind. Stien går i 
åpent myr-, skog-, og fjellandskap fra lysløypa (Oplø) og opp til 
Lepptinden (3,4 km og 380 moh). Stien går forbi "Tårnet", et 
myrområde med tydelige spor etter tidligere tiders uttak av torv til 
brensel. Ved Lepptindtjønna står det en benk. Turstien fortsetter opp 
mot Lepptingen (1,2 km). det er merket sti videre til Setermarka 
(Setermyrene) og Finnenget v/Fv 776 ca 4,8 ikm) og til Krokvatnet (2,8 

 Fottur 



 

 

km). Fra Lepptinden er det utsikt over Opløfjorden og mot storhavet 
Folla. Fra lysløypa via Lepptinden til Setermyrene v/Fv 778 og til 
Finnenget v /Fv 776 er det ca 8 km.  

244 Hagafjellet  Turen opp til Hagafjellet er noe bratt. Stien er ikke merka eller skilta. 
Det er bok du kan skrive navnet ditt i på toppen. Utsikt over 
Opløfjorden fra toppen. Turen går over myr og berg. 

 Fottur 

191 Salsbruket –
Mjøsundvatnet  

Trase som følger traktorveg/grusveg fra Salsbruket sentrum til 
Mjøsundvatnet. Foreslått som framtidig sykkeltrase 

Skilting og merking 
Infotavle 

Sykkel 

237 Salsbruket-
Storvatnet 

Trase som følger traktorveg/grusveg fra Salsbruket sentrum til 
Storvatnet. Foreslått som framtidig sykkeltrase 

Skilting og merking 
Infotavle 

Sykkel 

193 Storvatnet 
(Torstad) 

Tilrettelagt parkeringsplass, badeplass og grillplass. Statlig sikra 
friluftsområde. 

Infotavle Friområde 

194 Foldereidtjønna Fra parkeringsplassen følger du den gamle traktorveien til du passerer 
Sagelva bortenfor Gammelsetran. Rett etter elva tar du til venstre og 
følger en merket sti til du kommer til tjønna. Parkeringsplass på 
venstre side like bortenfor Nordlandskorsen (FV17) i retning mot 
Terråk (Bindal). Stien er skilta og merka. 

 Fottur 

196 Nersetran Start fra parkeringsplassen ved Fv 17, følg gammel traktorvei opp til 
Gammelsetran og videre bortover til Sagelva. Bortenfor Gammelsetran 
er det mulig å ta en pause i gapahuken. Etter Sagelva følger du 
traktorveien opp til Olgasetran. Rett etter Olgasetran tar du til høyre 
og går over brua, da kommer du innpå stien som kommer opp fra 
Bjønnstokkløyva. Du finner en trimboks like før du kommer til 
Nersetran. Turen er skilta og merka. 

Felles infotavle på 
Foldereid 

Fottur 

197 Kalvikmoen- 
Årforvatnet   

Turen går fra parkeringsplassen på Kalvikmoen, over en myr og 
deretter til høyre. Videre går det sti. På veien er det en gapahuk, samt 
en gapahuk når du kommer til Årforvatnet. Stien er delvis skilta.  

Infotavle på 
parkeringsplassen i 
Kalvika 

Fottur 

198 Litlfiskløysa Turen går fra parkeringsplass ved brua i Årfor. Stien er ikke skilta eller 
merket. Går langs traktorvei ca 1,5 km. Stien går da rett fram der veien 

Infotavle i Årfor. 
Skilting og merking 

Fottur 



 

 

gjør en venstresving. Tydelig sti til Svarttjønna hvor det går traktorvei 
til Litlfiskløysa.  

199 Sandvatnet  Turen går fra parkeringsplass ved brua i Årfor. Stien er ikke merket. Går 
langs traktorvei ca 1,5 km. Stien går da rett fram der veien gjør en 
venstresving. Tydelig sti til Svarttjønna hvor det går traktorvei til 
Litlfiskløysa. Gå på vestsida i steinete veg ca 200 m. En tydelig sti går 
bratt opp til venstre, over myrer forbi Gravtjønna til Sandvatnet. For 
rundtur; gå langs Sandvatnet mot Storfiskløysa. En tydelig sti tar opp i 
skogen, går langs Storfiskløysa og over et myrområde til østsida av 
Litlfiskløysa. 

Infotavle i Årfor. 
Skilting og merking 

Fottur 

200 Årforvatnet (fra 
Årfora)  

Turen starter i Årfora. Parkering ved Årforelva på høyre side av vegen 
når du kommer fra Foldereid. Stien følger traktorveg før traseen går 
over på sti. 

Infotavle i Årfor. 
Skilting og merking 

Fottur 

201 Lysløype 
Austafjord  

Turløype med lavvo og gapahuk med grillmuligheter. Tursti til 
Vattafjellet går fra lysløypa. Utsikt til Langsundet undervegs. 
Fiskemuligheter i Austafjordvatnet. 

Infotavle ved 
butikken på 
Austafjord 

Fottur, ski 

202 Feskjivågan Gå fra ferja og rett frem til du ser et retningsskilt på venstre siden i 
enden av vegen. Følg deretter veien innover og ta til høyre hvor det 
står skiltet Feskjivågan. Følg deretter stien ned til vågen. Badestrand og 
fiskemuligheter. Skiltet og merket.  

Infotavle på 
fergeleie.  

Fottur 

203 Hallarsfjellet Tursti til Hallarsfjellholet. Turen er skilta og merka, men hula er nå 
stengt på grunn av ras.  

Infotavle på 
fergeleie. 

Fottur 

204 Øyrshatten  Følg veien oppover fra ferja til du ser at skilt på høyre side. Følg 
deretter veien opp og ta til høyre når veien slutter. Følg deretter 
skilting opp til Øyrshatten, Gjerdingas utsiktspunkt. Bratt stigning mot 
toppen. Turen er skilta og merka 

Infotavle på 
fergeleie. 

Fottur 

205 Setersti 
Foldereidfjellet  

   



 

 

206 Mariatjønna 
Bogafjellet  

Adkomst fra Bogan, Fv 17, der det er bomveg med mulighet for 
parkering ved Rødekorshytta. Turen går ca. 200 meter langs veg før du 
tar av til høgre ved skilt merket Mariatjønna. Starten går i skogsterreng 
som etter hvert går over i åpnere landskap. Det er mulig å gå rundt 
tjønna og komme tilbake på samme stien som man startet turen, eller 
følge sti mot nordøst til traktorveg som man kan følge tilbake til 
parkeringsplassen. Foldereid IL har lagt ut turbok ved Mariatjønna. 
Delvis skilta 

Infotavle ved 
parkering 
Skilting og merking 

Fottur 

207 Lysløypa Skaga  Opparbeidet lysløype hvor det kjøres skispor på vinteren. Fin som 
turløype også resten av året. Det er trimbok i løypa og opparbeidet 
gapahuk med grillplass. Lett og fin løype som er tilgjengelig også med 
barnevogn.  

 Fottur, ski 

208 Elgåvatnet Stien går langs Elgåvasselva over Lauvåsen (2,0 km) og fram til 
Elgåvatnet (2,8 km). Første etappe går etter traktorvei. Det er fjellørret 
i vannet. Fiskekort kjøpes på www.inatur.no. I Elgåvasselva er det 
tilhold av blant annet bever og fossekall. Elva har blitt brukt til 
tømmerfløting i eldre tider. Området blir mye brukt til fotturer i 
sommerhalvåret og skiturer i vinterhalvåret. Stien er forholdsvis tørr og 
lett å gå på. Turen er skilta og merka. 

 Fottur, ski 

209 Abelvær Fra starten av stien i Sjåstadfjæra kan du følge stien motFyrlykthaugen. 
Stien passerer Steinvikern som er ei stor samling av rullestein lagt opp 
av sjøen. Stien går videre langs sjøen forbi trimkassen på 300'n. Et navn 
som stammer fra den tid det var skytebane her, og videre forbi 
Skipvika og fyrlykta. Fyrlykthaugen er et utsiktpunkt der du kan skue 
utover Folla. Skilta og merka. 

 Fottur 

210 Grindvollen 
(Ramstad) 

Fra Grinvollen er det to valg. Du kan enten følge den gamle 
ferdselsveien mellom Stein og Ramstad til Moan, eller følge stien ned 
til Steinsvalen og bort til Lian. På veien til Moan vil du finne gapahuk, 
Gråbeinbua, omtrent halvveis. Her er det vedovn og utsikt utover 

 Fottur 



 

 

Arnøyfjorden mot skipsleia og Vikna. Like før gapahuken er et stikryss, 
Nordlimoen, der det er merket sti mot Lian. I Lian er det laget en 
rasteplass med enkle benker og bålplass. Etter Lian går stien opp i 
høyden mot Dalen. Like før man kommer ned mot dyrkamark, er det et 
ørnerede i ei stor gran ca. 50 meter fra stien. Det er god sikt fra stien 
mot redet som er aktivt i bruk og det er klekket ut unger de siste årene. 
Fra Dalen følger stien en traktorvei fram mot Langmyra. Turen er skilta 
og merka 

211 Langmyra 
(Ramstad) 

Fra Grinvollen er det to valg. Du kan enten følge den gamle 
ferdselsveien mellom Stein og Ramstad til Moan, eller følge stien ned 
til Steinsvalen og bort til Lian. På veien til Moan vil du finne gapahuk, 
Gråbeinbua, omtrent halvveis. Her er det vedovn og utsikt utover 
Arnøyfjorden mot skipsleia og Vikna. Like før gapahuken er et stikryss, 
Nordlimoen, der det er merket sti mot Lian. I Lian er det laget en 
rasteplass med enkle benker og bålplass. Etter Lian går stien opp i 
høyden mot Dalen. Like før man kommer ned mot dyrkamark, er det et 
ørnerede i ei stor gran ca. 50 meter fra stien. Det er god sikt fra stien 
mot redet som er aktivt i bruk og det er klekket ut unger de siste årene. 
Fra Dalen følger stien en traktorvei fram mot Langmyra. Turen er skilta 
og merka 

 Fottur 

212 Moan (Ramstad) Turen starter fra Moan og følger den gamle ferdselsveien mellom 
Ramstad og Stein til Grindvollen. Turen er skilta og merka.  

 Fottur 

213 Eidstøbakkan Det er i området merket ca. 13 km med turstier som går etter gamle 
ferdselsstiler. Langs stien ut til Steinsneset kan det sees spor etter 
gammel bosetting, både i Hestvika og på Steinsneset. Løypenettet er 
tydelig merket. Denne turen er lagt i lett terreng. Stien opp til 
Steinsfjellet og Abeltua gir god utsikt over Foldafjorden, Abelvær, 
Arnøyfjorden og med Vikna i bakgrunnen. Begge disse løypene har noe 
bratt terreng og kan være mer krevende. Turen fra Steine Kirke via 

 Fottur 



 

 

Aspmo til Djupholet og rundt til Eidstøbakken går gjennom 
Klungsetskaret. Denne stien ble brukt når barna skulle på skolen i 
gamle dager. Dette er en fin og lett tur, noe ulendt over 
Klungsetskaret. Turen er skilta og merka. 

214 Innersia/ Steine Det er i området merket ca. 13 km med turstier som går etter gamle 
ferdselsstiler. Fra Innersia går løypen via Djupholet videre til 
Eidstøbakkan og til Steine. Tilbake kan man gå fra Steine Kirke og over 
Steinsfjellet eller via Aspmo og Klungsethskaret. Stien via Aspmo er den 
letteste med noe ulendt terreng over Klungsethskaret. Løypen over 
Steinsfjellet er noe brattere og krevende. Langs løypen ut til 
Steinsneset kan det sees spor etter gammel bosetting, både i Hestvika 
og i Steinsneset. Denne turen er lagt i lett terreng. Turen opp til 
Steinsfjellet og Abeltua gir god utsikt over Foldafjorden, Abelvær, 
Arnøyfjorden og med Vikna i bakgrunnen. Begge disse turene har noe 
bratt terreng og kan være mer krevende. Turen er skilta og merka. 

 Fottur 

215 Rotvikfjellet  Stien følger Bjørndalselva, som har vært vannkilde for befolkningen i 
Bjørndalen fra 1968 og frem til 2014, og videre opp til Rotvikfjellet. 
Turen er skilta og merka.  

Grunneieravtale 
om parkering bør 
inngås. 

Fottur 

216 Geilin – 
Skardmovegen – 
Fjellvegen  

Turløype som følger traseen som ble brukt for å følge dyr til fjells og 
rundt på beiter. Traseen går fra korsen Heimsnesvegen/Skardmoen, 
over Stormoen til Brekka, videre over Ulvstubakken ned til fylkesveg 17 
og parkeringsplass. Merket og skilta sti. Infotavle med kart over løypa 
ved starten. Skilt til dyregrav og informasjon om rodepåler og torvmyr. 
Stien er merka 

Felles infotavle på 
Foldereid 

Fottur 

217 Ryemslia I Ryemsmarka er det ca. 30 km oppmerkede løyper. Her ligger også 
Einarhytta, som er åpen for publikum. Turterrenget i Ryemsmarka er 
allsidig, og standarden på stiene er variert – alt fra bilvei til våt myr. 
Vattatuva er det høyeste punktet med sine 162 m.o.h. I Ryemsmarka 

 Fottur 



 

 

ligger også Svahyllveien, som er en gammel ferdselsvei mellom Rørvik 
og Ryem. Denne er farbar for rullestolbrukere. Turen er skilta og merka 

223 Kjerkhaugen 
skistadion 

Opparbeidet lysløype på Foldereid. Opparbeidet med parkeringsplass.  Infotavle på 
Foldereid 

Ski/fottur 

236 Saubekkdalen-
Krokvatnet 

Skispor kjøres vinterstid på traktorveg.  Ski 

238 Lysløype Oplø Opparbeidet lysløype på Oplø.  Ski 

240 Sarihola 
(Foldereid) 

Foreslått som framtidig tursti. Skilting og merking Fottur 

241 Teistsundet Foreslått som framtidig padlerute Skilting og merking Padling 

242 Opløfjorden Foreslått som framtidig padlerute Skilting og merking Padling 

243 Operafjellet Turen opp til Operafjellet går i jevn stigning over myr og berg. Turen er 
ikke skilta og merka. Turbok på toppen. Stien starter i Skrøyvdalsvegen 
(fv 776) ved nordenden av Langvatnet. 

 Fottur 

245 Lysløype 
Gråmarka 

Opparbeidet lysløype på Gråmarka 
 

Skilting og merking Ski 

246 Gluggfjellet Tursti til toppen av Gluggfjellet. Følger delvis belyst turløype. På 
toppen er det turkasse og sitteplasser. Leia mellom nord og sør ble 
kontrollert herfra av tyske enheter under 2.verdenskrig. 
Skytterstillingen er ennå intakt. Turen er skilta og merka. 
 

 Fottur 

250 Snarveg til 
Gluggen 

Snarveg fra boligområde til Gluggen  Fottur  

247 Gluggen Rundt fjellet Gluggen er det ei belyst turløype/skiløype. Den er 
universelt utformet, og her finner du ildsted, fiske- og badeplasser og 
varmebu. Turen er skilta og merka.  

 Ski/fottur 

235 Vinterløype fra 
Risvika 

Skiløype som følger traktorveg. Skispor kjøres vinterstid  Ski  



 

 

239 Liavatnet – 
Storvatnet – 
Sandvatnet 

Foreslått som framtidig padle/kajakk rute Skilting og merking Padling  

251 Øyhuset-
Breivika-
Sandvika 

Tursti fra forsamlingshuset på Gjerdinga via Breivika, til Sandvika. 
Sammen med det eksisterende løypenettet på øya danner traseen ei 
rundløype. 

Skilting og merking 
Infotavle ved 
fergeleie 

Fottur 

252 Langbogan-
Bergsvatnet-
Steinan 

Gammel ferdselsveg som ble benyttet da det bodde folk på Nesset og 
Steinan. Sti som følger grusveg fra Langbogan før den går over i sti 
langs Bergsvatnet over Bergbakkmyra, langs Hesthagatjønna og Sørelva 
over Gammelgårdsmyrån til Steinan. Turen er ikke skilta og merka.  

 Fottur 

253 Blåfjellet  Tursti fra Urdvika. Fra Straumbrua på Måneset følg Eidshaugvegen (Fv 
7126) ca 1 km mot Eidshaug. Stien starter fra lomme ved Fv og går litt 
bratt oppover i skogsterreng i starten, før landskapet åpner seg og 
stien går over bart fjell. Starten på stien er ikke skiltet. Varder markerer 
veien til toppen. Ved Blåfjellvannet er det bok du kan skrive navnet ditt 
i. 

Skilting og merking Fottur 

254 Brurunden 
Måneset 

Turen starter i Hestvika på Måneset og følger Fv til Straumbrua. Ved 
foten av brua går stien langs sjøen tilbake til Hestvika. Bålplass med 
sitteplasser like etter innkomst til stien ved Stømbrua.  

 Fottur 

256 Torvfjellet  Du kan starte turen fra boligbebyggelsen på Måneset og følge vegen 
innover mot hyttefeltet på Måneset, hvor stien går av mot 
toppen. Stien går i fast terreng. Fra toppen er det gor utsikt, og du kan 
se til Vega, Brønnøysund, Vikna og Sklinna, samt Nordfjorden.  

Skilting og merking  Fottur  

259 Åneset Planlagt tursti fra Grinnavegen langs Åneselva til Åneset. Stien 
planlegges å ende i naturmøteplass ved Åneset (Horvereidvatnet). 
Etablering av sti vil danne grunnlag for sammenhengende stinett fra 
bebyggelse i Kolvereid sentrum 

Skilting, merking, 
opparbeiding og 
grusing av 
tursti/turveg 

Fottur 

 
  



 

 

6.0 Kart  

Kart med oversikt over kartlagte ferdselsårer ligger som vedlegg.  
Alle turene er lagt ut som turforslag på ut.no  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Utsnitt fra ut.no som illustrerer hvordan turene dukker opp ved søk der. 

https://ut.no/utforsker?q=gluggen&tab=trip&latitude=&longitude=&areas=&type=&accessability=&duration=Alle&durationHours=&durationDays=&durationAll=&grading=&groups=


 

 Postadresse: Nærøysund kommune 
Postboks 133, Sentrum, 7900 Rørvik 

Kontakt: post@naroysund.kommune.no 
Tlf.: 909 37 381/ 906 28 700 

 

7.0 Tiltak  

7.1 Skilting, merking og tilrettelegging  

 
Underveis i prosess har det fremkommet behov for større og mindre tilretteleggingstiltak, samt behov for skilting og merking. Foreslåtte tiltak 
prioriteres i henhold til målene i planen. Videre vil noen av tiltakene foreslås gjennomført fortløpende mens resten vil innarbeides i plan for 
kultur, idrett og friluftsliv. Bakgrunnen for dette er at noen av tiltakene som har kommet frem i prosessen, er mindre tiltak som kommunen kan 
bistå lag og foreninger med å få gjennomført uten store kostnader. Andre tiltak er mer tid- og kostnadskrevende og må derfor innarbeides i 
plan.  
 
Der det er behov for skilting og merking vil det inngås samarbeid med frivillige og grunneiere. I planen er det vurdert behov for skilting, merking 
og tilrettelegging, men realisering av dette avhenger av motivasjon og mulighet blant frivilligheten. Kommunen vil bistå frivillige i prosessen, 
mens gjennomføringen samt drift og vedlikehold vil avhenge av frivilligheten.



 

 

 


