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Utaker– Olebu, Salen rundt
En tur med Vestfjorden tett på – og flott utsikt mot Lofotveggen.
Stranda på Utaker kan være et fint sted for en forfriskende dukkert.
Hytta Olebu ligger ved utløpet av Kvanndalsvatnet, og kan leies av
Skutvik I.L. I vatnet ved hytta er det fin ørret, og det er utleie av
kano. Fiskekort selges på Skutvik. Fra toppen av stien på Kverna,
kan du velge om du vil gå direkte ned til Skutvik igjen eller gå til
høyre opp på Salen, 479 moh. Du kan også velge å følge vegen
ned fra Kverna til Øvereng og ned til Fv.81. Om du ønsker det kan
du parkere ved ungdomshuset og starte turen her.

Middels - For den vanlige trimmer
Turen går på: Sti, noe vått og ur

Lengde: 10 km  
Parkering: Ved bom, merket Olebu 0         2000        4000        6000       8000
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Utaker – Olebu, Salen rundt

Ta andre veg til høyre når du kommer til Skutvik, like før et lite for-
samlingshus. Følg den asfalterte veien så langt den går, videre på
grusvei nesten til lakseoppdrettet. Her finner du parkering for Olebu.
Først går turen til Utaker. Så fortsetter du til Olebu. Følg stien like
ovenfor fjøset på Utaker. Den skrår oppover yttersiden av Salen.
Tidvis er det litt bratt og kronglete, men relativt godt å gå fram til
Olebu. En stor del av materialene til hytta ble båret opp etter den
stien du nettopp kom. Videre krysser stien på ei lita bru og langs
nordsiden av vatnet før den svinger opp dalen og til høyeste punktet,
Kverna. Stien ned til Skutvik er tydelig. Du passerer gårdene Hjelman
og Øvereng. Det er god sti ned til Skutvik fra gården lengst i sør.
Sensommer kan deler av stien være overgrodd. Du kan også velge å
følge vegen ned fra Kverna til Øvereng, følg vegen til Venstre ned til
en rødt ungdomshus ved Fv. 81, like ved avkjøring til Ness.


