
Gjennom prosjektet På tur i Hamsuns rike og 
Det nasjonale turskiltprosjektet, finansiert av 
Gjensidigestiftelsen og Nordland 
Fylkeskommune, er det skiltet og merket 
turstier i Hamarøy, samt laget turkort til disse 
turene, og et knippe andre turstier som ikke er 
merket.

FFull informasjon om turen:

Vanskelighetsgrad

Lengde
Parkeringsplass



Turkort

Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Innhav-Veten
Ønsker du vidsyn utover Sagfjorden, Innhavet og fjellene rundt, er
Veten ovenfor Innhavet et flott turmål. Parkér ved pumpehus ca.
200 meter nord for rundkjøring ved Innhavet og tett før du kommer
til Litjvatnet.  Begynn å gå på sti ganske rett sørover. Stien følger
nordkanten av myrdraget til du når stigningen oppover mot Veten.
Da er det bare å ta fatt på stigningen, det er sti hele veien opp; noe
myret her og der, men er det tørrvær, berger du i joggesko. Stien
følger nordre rygg og gir god utsikt hele veien. Dette er også en fin
vintertur og brukes mye av befolkninga på Innhavet.

Middels - For den vanlige trimmer
Turen går på: Sti/tråkk, lyng, myr og berg

Lengde: 6,2 km t/r 
Parkering: P-plass ved pumpehus 0                 1000              2000        
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Innhav-Veten

Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Fikke - Straumhavn
Opplev Vestfjorden på nært hold og den vakreste utsikt til Straum-
vatnet og Hamarøyskaftet. Turen kan gås i nesten allslags vær, fra
blikkstille sommerdager til vindfullt høstvær. Du går over store sva-
berg, i rullesteinsfjæra og får oppleve jettegryter. Tar du med deg fiske-
stanga, kan du sikkert dra opp en rusk, om du har fiskelykka med
deg. Turen er enklest å gå når det er fjære.

Middels - For den vanlige trimmer
Turen går i fjæra og på svaberg. 

Lengde: 6,8 km tur/retur 
Parkering: På veienden til Hopøya 0                   1000                 2000
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Fikke - Straumhavn

Kjør mot Buvåg, ta av mot Fikke og kjør så langt veien går. Parker i
enden av veien. Følg sti rett fram. Ved fjære sjø kan du gå over hav-
leira, men hold til venstre og unngå kvikkleira ut mot Hopøya. Er det
flo, må du gå oppom gården Bjørnvåg. Vel over leira går du vestover
på sti et stykke ovenfor flomålet. 
Etter hvert åpner kystlandskapet seg og du fortsetter over svaberg.
Ved elva, som renner gjennom Bjørndalen, er det flotte jettegryter. 
Enkelte partier kan være litt vanskelig å forsere, særlig ved flo. 
Gå på Vikmyrene mellom Vikhaugan og Vikfjellet. Flottest utsikt får du
på Vikhaugan nord for Straumvatnet. Retur samme vei.

Salten Friluftsråd

pb 915, 8001 Bodø, 75 54 86
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Glimma Rundt
Bli med på en idyllisk vandring rundt havbukta Glimma innerst i
Presteidfjorden på Hamarøy! Stor tidevannsforskjell gir en kraftig hav-
strøm gjennom Presteidsundet (Presteidstraumen, fra gammelt: Lesma).
Turen rundt Glimma egner seg for barn fra 6-7 år og byr på flere fine
badeplasser. 

Middels - For den vanlige trimmer
Turen går på: vei, sti, noe berg

Lengde: 12 km 
Parkering: Ved Presteid bru eller ved Hamsunssenteret 0             2000          4000           6000       
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Glimma Rundt

Rundturens første del kan gås på to måter. Enten på sti opp Bleiåsen. Ta til
høyre ved skilt og følg merket rute som ender opp ved Tuvagården. Eller du
kan følge fjæra helt til Tuvagården. Du vil da tidlig passere Kvitsand, en fin
liten sandstrand. Rundt neste odde ser du inn i Bøbukta. Du går i steinete
lende innover mot botn av Glimma, der det er mer svaberg og fine badesteder.

Fra Tuvagården følges sti, som i siste del av turen går lenger inn i skogen. 

Tuvagården er en samisk rydningsplass fra ca. 1870, som var bebodd fram
til 1960-tallet. Siste del av turen passerer du Hamsunsenteret på venstre
hånd. Senteret er plassert ved ruinene etter prestegården der Knut Hamsun
tilbrakte noen år som gutt da han arbeidet for onkelen sin. Hamsun var tyde-
lig inspirert av Glimma og skrev senere flere steder om denne havstrømmen,
«en bred og storstenet strøm hvorfra bruset lød nat og dag, nat og dag.» 
(K. Hamsun: «Et Spøkelse»)
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Gullskogheia
Turen fra Øverås til Gullskogheia (242 m.o.h.) er for det meste lett-
gått, med enkelte bratte partier. Fra toppen har du utsikt i alle retnin-
ger: Du ser store deler av Hamarøy, nordre Steigen, fjellheimen i
Tysfjord, og helt ut til Lofoten. Turen starter i åpen skog på godt syn-
lig sti. Etter hvert kommer du opp på snaufjellet, herfra er turen var-
det fram til toppen. Langs løypa er det to rasteplasser. Det bratteste
partiet kan være noe glatt på våte dager, godt fottøy anbefales. 

Middels - For den vanlige trimmer
Turen går på sti og berggrunn.

Lengde: 5 km tur/retur 
Parkering: I veikanten ved tavle 0           500         1000        1500        2000
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Gullskogheia

Turen starter på Øverås, ca. 70 meter forbi siste gård på oversiden av
fylkesveien. Her er det plass til å parkere et par biler. Turen starter på
skogsvei i retning åsen. Etter 200 meter viser et skilt veien videre, den
går langs kanten av dyrket mark. Stien er godt synlig. Snart dreier den
nordover mot åsen og inn i åpen skog. Etter en liten bekk begynner
stigningen, og du får den bratteste delen av turen. Midtveis i stignin-
gen, og omtrent halvveis på turen, ligger første rasteplass med flott ut-
sikt mot nordre Steigen. Videre oppover flater terrenget ut. Følg
vardingen over berggrunn, mose og noe myr til toppen, som byr på et
flott rundskue. Turen er merket med grønne skilt med blå vandrer,
samt varder med rød merking.
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Håkonhals - Mølnvatnet
Turen til Håkonhals - Mølnvatnet er enkel å gå, men rik på opplevel-
ser for store og små. I gamle dager var det en mølle i hver grend. På
veien opp til Mølnvatnet passerer du fundamentet til mølla som til-
hørte Håkonhals i sin tid. Vel oppe ved vannet kan du slå deg ned
og nyte roen, og ta et bad om du vil. Ikke langt unna ligger bergkløft-
ene Pålhelleren. De er et eldorado for klatreglade barn.

Enkel - Kan gjennomføres av alle
Turen går på lettgått sti.

Lengde: 1,4 km tur/retur 
Parkering: Oversiden av veien ved Televerkets bu 0         200         400        600       800       1000
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Håkonhals - Mølnvatnet

Ta av til Finnøy ved rundkjøringen på Innhavet og kjør ca. 16 km. 
Passér krysset til Håkonhals, og parker etter 800 meter ved Telever-
kets bu (merket med skilt i veikanten). Her starter stien, som følger
myrdraget oppover.  Den om lag 700 meter lange stien har jevn sti-
gning og er godt synlig i terrenget. Like før du er framme ved Mølnvat-
net ser du restene av fundamentet til den gamle mølla på venstre side
av stien. Oppe ved vannet har grunneierlaget anlagt en flott bålplass
og gapahuk med utsikt over Mølnvatnet. En halv kilometer mot sør-
vest ligger Pålhelleren.

Salten Friluftsråd

pb 915, 8001 Bodø, 75 54 86

Pålhelleren
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Innhavet – Litlvasstuva
Er du på Innhavet og  har lyst på en liten gåtur med utsikt, er dette
turen for deg og resten av familien. 

I tillegg får du fin utsikt til det indre av Sagfjorden, Innhavet og
Karpollen. Ca. halvvegs opp, finner du en gapahuk og lekeplass
hvor det er fint med en liten pause. På toppen er det trimkasse, 
her kan du skrive deg inn og fortelle at her har også du vært. 

Enkel - Kan gjennomføres av alle
Turen går på sti

Lengde: 3 km tur/retur 
Parkering: Ved skolen, hotellet eller bensinstasjonen 0           200           400           600           800
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Innhavet – Litlvasstuva

Start ved Innhavet skole, som ligger på høyre side av veien ut til
Finnøya. Det er mulig du må spørre deg frem til denne. 
Her kan du parkere, for så å rusle stien som går til venstre. 
Du går på god sti oppover mot Tuva, og kommer til øverste huset i
boligfeltet. Her tar du til høyre, og etter ca. 100 meter bøyer du av til
venstre og følger den gode stien oppover til toppen av Litlvasstuva. 



Turkort

Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Kirkestien
Kirkestien ble flittig brukt før bilveiene kom tidlig på 1900-tallet.
Mange av stiene er nå borte, men stien mellom kirken og Hamsund
er der. Knut Hamsun gikk her på vei fra Hamsund til kirke med fami-
lien og senere på oppdrag for sin strenge onkel på prestegården.
Hamsund, gården og bygda der Knut vokste opp, ligger ca. 7 km mot
Skutvik. Prestegården lå fram til 1914 på haugen like ved Hamsun-
senteret. Muren etter våningshuset kan du fortsatt se. Her bodde og
arbeidet Knut Hamsun i perioder som gutt. Knut forteller om harde år
her. Samtidig hadde han mange og sterke minner fra Presteid.

Middels - For den vanlige trimmer
Turen går på vei og stier/tråkk.

Lengde: 7,7 km en vei  
Parkering: Ved Hamsunsenteret 0               2000 4000 6000
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Kirkestien

Følg gang og sykkelstien fra Hamsunsenteret mot kirka og videre på
sti og vei gjennom Hersetskogen boligfelt. Følg skiltinga opp bakken til
krysset nedenfor Hamarøy sentralskole, videre på gang- og sykkelsti
opp til Hamarøy bygdetun. Gå gjennom tunet og videre nordover til du
krysser fylkesveien til Tranøy. Gå noen få meter på bilveien mot ven-
stre, før du tar av til høyre opp på grusveien som går til Veten. Den
følges ca. 150 meter før du tar av til venstre på sti mot Hamsund. 

Stien går gjennom den gamle bygda Slettbakk, og til den rødmalte
gamle Hamsund skole og videre mot oppkjørselen til gården Ham-
sund, Knut Hamsuns barndomshjem. Før du når Hamsund skole kan
det være våte partier.



Turkort

Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Kirkestien: Hamsund - Presteid
Kjør hovedveien fra Oppeid og til Hamsund og videre 500 meter
mot Buvåg.  Her finner du gamle Hamsund Skole og muligheter til å
parkere.  Stien begynner ved parkeringsplassen. Du går rett østo-
ver og over den lille bekken ved skolen og fortsetter bortover rabbe-
ne mot Slettbakk. Stien kan være noe småvåt her enkelte plasser i
fuktige år.  Du kommer inn til Slettbakk ved de øverste gårdene og
følger gårdsveien nedover til høyre et lite stykke. Deretter dreier du
til venstre og følger stien i sydlig retning oppunder fjellknausen
Børra. (se fortsettelse på baksiden) 

Middels - For den vanlige trimmer
Turen går på: Vei, sti/tråkk, myr

Lengde: 7 km en vei  
Parkering: Ved gamle Hamsund skole 0               2000 4000 6000
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Kirkestien: Hamsund - Presteid

Opplevelser under vegs

Ved østre kant av Børra får du en bråkrok tilbake igjen og oppover
før du igjen går i sørøstlig retning. Så går turen under Høgåsen og
sørom Lomtjønna før du kommer inn på løypa ”Veten Rundt”.  Du går
nå rett østover og kommer så inn på traktorstien opp til Veten, går
denne ned til bilveien mot Tranøy. Nå kan du gå asfalten til kommu-
nesenteret Oppeid, men vi anbefaler at du krysser veien, går ovenfor
bygdetunet og på sti opp til boligfeltet Fløyåsen.
Her kommer du til Hamarøyhallen, fortsetter på oversiden av denne
og går lysløypa ned til kirkegården på Brekka rett ovenfor kirka.
Herfra kan du gå veien ned til kirka.

Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Langs Kirkestien er det satt opp tavler med Hamsun-sitater, så turen
blir ikke bare en naturopplevelse, men også en litterær opplevelse.
Traseen følger den gamle veien til kirke for de som bodde i Hamsund
og Buvåg.
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Kråkmotinden
Kråkmotinden er et kjent landemerke i Hamarøy. Fra toppen av
denne tinden får du en fantastisk utsikt nedover den vakre Sagvass-
dalen, og over de 7 vann som ligger etter hverandre nedover dalen.
Helleristninger nederst i dalen viser at det har bodd folk her i 
århundrer. På gården Kråkmo rett under tinden skrev dikteren 
Knut Hamsun store deler av sin prisbelønte roman Markens Grøde. 
Fra toppen har du også utsikt til nabokommunene og kjente fjell 
i alle retninger.

Middels - For den vanlige trimmer.
Stien går på vekslende underlag.

Lengde: 8 km
Parkering: i lomme langs E6,1 km sør for Rekvatnet 

kraftstasjon.
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Kråkmotinden

Tavla med kart og rutebeskrivelse står ca. 1 km sør for Rekvatnet
Kraftstasjon. Denne ligger ved E6 tett nord for Kråkmo. Parker på
utkjørsel på E6 ca. 50 meter sør for tavla. Fra tavla går du opp lia på
skogsveien så langt den går. Du kommer så inn på merket sti videre
innover Fjellmyran til Tindkråga. Denne stien var den opprinnelige
stien fra gården Kråkmo. Fra Tindkråga tar du deg nå noe sørover og
til over skoggrensa til skaret mellom Kråkmo og Rekvatnet. Du svinger
nå mer sør, og kommer inn på vardet sti som tar deg opp til ryggen
mellom Rekvatnet og Sjuendevatnet. Her dreier du nordvest og føl-
ger denne ryggen til du er på toppen av tinden. Fra skoggrensa kan
du også gå rett vestover og rett på tinden. Denne er imidlertid noe
brattere, steinete og tyngre å gå.

Hamarøy kommune
Oppeid, 8294 Hamarøy
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Kvitsandholla – Annystien, Tranøy 
Ønsker du å spasere mellom lav kystfuru og pålyngrabber, 
er terrenget mellom Skogvold og Tranøy Fyr et flott utgangspunkt.
Her er det også et fint stinett som er lett å finne frem i. Fine og lune
bademuligheter på stranda. Ved Steinoskrysset finner du et lite
leskjul der du kan nyte nista hvis du har den med.

Enkel - Kan gjennomføres av alle
Turen går på: tursti, noen våte partier og berg

Lengde: 3,8 km
Parkering: Parkerering i Kvitsandholla, 

400m sør fra avkjørselen til Tranøy fyr
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Kvitsandholla – Annystien, Tranøy 

Fra parkeringen går du rett ut på en god gruset sti sånn noenlunde
vestover, og kommer etter 400 meter til en lun sandstrand. Stien frem
hit passer for de fleste, både barnevogn og rullestol kan trille hit. Du
dreier nå mer sydover på stien som går langs stranda og kommer til
et myrsøkk der det kan være litt vått i fuktige dager. Etter nye 300
meter kommer du til et stikryss. Her kan du velge å gå østover til
Steinsoskrysset, eller fortsette sørover på sti og inn på Annystien.
Den kommer fra en avkjørsel rett sør for Steinsoskrysset og går ned
til Hellevika. Velger du å følge Annystien til Steinsoskrysset kan du
returnere på den stien som går herfra og direkte tilbake til Kvitsandholla. 



Turkort

Kvitsandholla – Annystien, Tranøy 

Ønsker du å spasere mellom lav kystfuru og på lyngrabber, 
er terrenget mellom Skogvold og Tranøy fyr et flott utgangspunkt.
Her er det et opparbeidet stinett som er lett å finne frem i, og første
del av stien er tilnærmet universelt utformet. 
Her finner du fine og lune bademuligheter. 

Enkel - Kan gjennomføres av alle
Turen går på: tursti, noen våte partier og berg

Lengde: 3,8 km
Parkering: Parkerering i Kvitsandholla, 

400m sør fra avkjørselen til Tranøy fyr
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Hamarøy kommune
Oppeid, 8294 Hamarøy



Kvitsandholla – Annystien, Tranøy 

Fra parkeringen går du rett ut på en god gruset sti sånn noenlunde
vestover, og kommer etter 400 meter til en lun sandstand og gapahu-
ken «Sult», med bålplass. Stien frem hit passer for de fleste, både
barnevogn og rullestol kan trille hit. Du dreier nå mer sydover der
stien er klopplagt over myrer. Etter nye 300 meter kommer du til et sti-
kryss. Her kan du velge å gå østover til Steinoskrysset, eller fortsette
sørover på sti og inn på Annystien. Den kommer fra en avkjørsel rett
sør for Steinsoskrysset og går ned til Hellvika. Velger du å følge Anny-
stien til Steinsoskrysset kan du returnere på den stien som går herfra
og direkte tilbake til Kvitsandholla. 

Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Hamarøy kommune
Oppeid, 8294 Hamarøy
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Landstrykerstien
Opplev storslått natur, idylliske strandperler og spennende kultur-
landskap. Landstrykerstien passerer det monumentale Hamarøys-
kaftet og går videre ned mot kysten. Du går gjennom den fraflyttede
og veiløse grenda Nordland og får utsikt til vakre Sørdal hvor filmati-
seringen av Hamsuns roman Landstrykere fant sted.  
Turen byr på flere fine steder å raste og gode bademuligheter i
brakkvannet Straumvatnet.

Krevende - For den erfarne turgåer
Turen går på sti, og bart berg. Stedvis bratt

Lengde: 9,4 km rundtur 
Parkering: På parkeringsplass ved Vasseng 0      1500    3000    4500    6000    7500    9000
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Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Landstrykerstien

Kjør FV 81 mot Skutvik og ta av til høyre ved skilt til Hamarøyskaftet.
Siste del av veien til parkeringsplassen er bomvei. Følg sti opp mot
Hamarøyskaftet til du er oppe på Skaftheia. Gå videre på sti ned mot
Straumvatnet og følg det et stykke mot venstre. Etter et parti med myr-
lendt terreng er du tilbake på god sti. Snart begynner stigningen. Gå
over passet og ned i Nordlandsdalen. Her kan du ta en avstikker til
høyre og oppleve huler. Følg sti videre til den gamle kystbygda Nord-
land. Siste del av turen går på sti og senere skogsvei opp gjennom lia,
med utsikt mot Sørdal. Turen er en rundtur og kan gås begge veier.

Salten Friluftsråd

pb 915, 8001 Bodø, 75 54 86
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Langs Nesstraumen
Ønsker du et turforslag med både historisk og naturlig sus, er dette
6-ern på terningen. Parker gjerne ved Ness Camping eller ved
opparbeidet kommunal parkeringsplass ved Nesskaia (ikke blokker
snuplassen for buss). Du følger fjæra fra kaia på Nesberget og går
sydover mot Nesstraumen, til tider på godt synlig sti. 
Er det fjære sjø, kan du ta noen snarveier, men pass opp for leira,
enkelte plasser kan du synke nedi. Fra gapahuken kan du fortsette
vestover videre langs sjøkanten dreie om sydligste neset og videre
inn mot bebyggelsen. Ved første hus, følger du veien opp mot den
asfalterte fylkesveien og så tilbake til bilen.

Enkel - Kan gjennomføres av alle.
Turen går på: grus/asfaltvei, sti/tråkk, 
stein og sandstrand

Lengde: 4 km  
Parkering: P-plass ved Nesskaia/Ness Camping 0            1000         2000          3000   

5

0

H
øy

de
 (

M
oh

)

Avstand (Meter)



Langs Nesstraumen

Opplevelser under vegs
Langs Nesstraumen er det et yrende fugleliv, og fisken kan bite villig.
Nesstraumen er en av de kraftigste straumene i Norge og kan bråke
ganske heftig. Dette området var en travel plass i vikingtiden.  En
stor del av trafikken langs leia gikk gjennom straumen, til Uteide eller
Varpa hvor de dro over båtene til Presteid eller Drag for å fortsette
nordover. I dag finner en flere graver her fra denne tiden. Disse er
merket. Når du nærmer deg sørenden på neset, vil du finne en flott
gapahuk bygd i en meget spesiell stil. Denne er et yndet turmål og
en flott rasteplass. 

Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no
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Selsøyodden
Frister det med en tidlig vårtur der havbrisen rusker friskt i håret, eller
en sommertur i midnattssol med blikkstille hav? Uansett er en tur til
Selsøyodden en deilig tur. Buvågområdet er et godt turmål når snøen
ligger råtten, og det er dårlige turforhold ellers i marka. Turen går i et
åpent kystområde i lett terreng som passer for alle. Selsøyodden stik-
ker som en landtunge ut i Vestfjorden. Naturen er slående vakker med
turkisblått hav og hvite sandstrender som byr på gode bade- og raste-
muligheter. På den lyse årstid er det et hav av blomster og et yrende
fugleliv. Det er flott utsikt til nordre Hamarøy og Tranøy fyr, samt Lø-
dingen og Lofoten. 

Enkel - Kan gjennomføres av alle.
Turen går på sti.

Lengde: 1,7 km  
Parkering: I veikanten ved løypestart 0              400           800          1200           1600
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Selsøyodden

Kjør E81 fra Oppeid mot Skutvik, og ta av til Buvåg i Hamsund. Ta så
av mot Kyllingmark, kjør 1,2 km, og parker ved turtavla. Stien begyn-
ner på nordre side av veien og er godt synlig i terrenget. På vei ut mot
Selsøyodden deler stien seg flere steder, men kommer sammen igjen.
Det anbefales å vandre etter høydene utover for å unngå å bli våt på
beina. Ved springflo kan eidet ved Selsøya flø over og du må kanskje
vasse ved passering. Følg stien videre og du kommer til de kritthvite
strendene som er et syn for øyet. Du kan avlutte turen her, eller van-
dre videre utover odden og komme helt ut på tuppen av Selsøyodden.
Turen er vardet.

Husk at det er båndtvang på hund i tiden fra 1. april til og med
20. august.

Hamarøy kommune
Oppeid, 8294 Hamarøy
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Skaftheia og Hamarøyskaftet
Med sin karakteristiske profil, er dette et av de mest kjente fjellene i
Hamarøy. Turen opp til Skaftheia er enkel, på godt synlig sti, men
skal du til topps (512 m.o.h.), kreves klatring. Både Skaftheia og top-
pen gir flott utsikt. 

Turen er ikke merket. Husk å lukke porter etter deg der de er stengt. 

Middels - For den vanlige trimmer
Turen går på sti, og bart berg. Stedvis bratt

Lengde: 4 km tur/retur 
Parkering: På p-plass ved vei-enden opp til Halsen 0                     1000                 2000

200

300

400

500

H
øy

de
 (M

oh
)

Avstand (Meter)
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Skaftheia og Hamarøyskaftet

Fra Halsen til parkeringsplassen på Vassenga er det bomvei. Her star-
ter stien ved parkeringsplassen ved skilting for Landstrykerstien. Gå
opp til Skaftheia på god sti. Pass på å snu deg og nyt utsikten til det
området du nettopp har forlatt. 
Hamarøyskaftet står som en bauta midt i dette ville og forrevne land-
skapet. De siste 250 meterne opp til toppen krever klatring. Turen ned
gir en fantastisk utsikt mens du rappellerer. Klatringen krever erfaring,
men er ikke vanskelig. Den er luftig og utsatt noen steder.

Ønsker du guidet tur kan du kontakte: Knut Høivaag tlf. 901 55 199
e-post:kh@byggmesterhoivaag.no 

Nordland Turselskap tlf. 906 36 086/ e-post: post@nordlandturselskap.no
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Storsvakollen
Skogsstien til Storsvakollen (259 m.o.h.) gir deg en flott turopplevel-
se og storslått utsikt. Turen er lettgått på god sti, tidvis på berg.
Langs ruta kan du ta en avstikker til Ursvaen, der tyskerne hadde ut-
siktspost under andre verdenskrig. Herfra har du utsikt mot Tannøya
og ytre Hamarøy. Oppe på Storsvakollen ser du i nord Tilthornet,
Hatten og Bjørnkjeften, i øst fjellene i Tysfjord inkludert nasjonalfjel-
let Stetind. På vei tilbake ser du rett mot Hamsundfjellene med Prest-
eidvika i forgrunnen.

Enkel - Kan gjennomføres av alle
Turen går på sti og berggrunn.

Lengde: 5,8 km tur/retur  
Parkering: P-plass i svingen på Orvikhalsen. 0                     1000                  2000
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Storsvakollen

Turen starter fra E6 ved Sørkil. Parker på parkeringsplassen i svingen
på Orvikhalsen (på vei ut fra Sørkil når du kommer sørfra). Herfra er
det merket til turstien. Gå tilbake mot Sørkil og kryss E6 etter ca 200
meter. Her finner du en informasjonstavle og turens start. Vandringen
starter med E6 i ryggen, gå forbi høyspenttrafoen mot toppen. Etter
den første stigningen tar stien til venstre og fortsetter innover i skogen.
Stien stiger jevnt og er godt synlig i terrenget. Etter 400 meter står skilt
til Ursvaen, en avstikker på 300 meter som belønner deg med rik ut-
sikt. Videre opp til Storsvakollen flater stien ut og landskapet åpner
seg. Utsikten fra toppen er storslått. Turen er merket med grønne skilt
med grønn vandrer, samt rød merking på trær.
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Straumstien
På Ness har det vært bosetting helt fra bronsealderen (ca. 3000 f.Kr.)
til i dag. Det er registrert 29 førkristne graver her. Det var sannsynlig-
vis stor aktivitet på Ness i vikingtiden. For å unngå det vanskelige og
værharde kystpartiet utenfor Hamarøy rodde eller seilte vikingene
Nesstraumen og dro båtene over land ved Uteide og Drag. 
I middelalderen stod det trolig en kirke på Ness, i nærheten av Kirk-
neset og gammelgården. Nesstraumen er en av de kraftigste tide-
vannsstrømmene i Europa. Det er et yrende fugleliv og svært tidlig
blomstring på land langs straumen.

Enkel - Kan gjennomføres av alle
Turen går på stier, tråkk og gruset vei. 

Lengde: 4,5 km  
Parkering: Ved veienden på Ness. Offentlig P-plass. 0            1000         2000          3000   
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Straumstien

Stien går langs fjæra. Ved stor flo må du gå noen kroker lengre inn.
Det kan være fristende å krysse leira ved fjære sjø, men merk at det
er kvikkleire enkelte steder. 

Flott rasteplass med gapahuk i stein ligger ca. 1,3 km fra start, der
straumen er smalest og sterkest. Rundturen går videre rundt Nessod-
den, med utsikt mot Skutvik og fjellrekka på ytre Hamarøy. Skilt langs
stien viser vei til vikinggraver. Forlat fjæra når du kommer til de første
husene, og følg gårdsveien til høyre etter en port. Du kommer da inn
på veien tilbake til Nesskaia.

Det er villsauer på beite i området, så lukk porter og husk båndtvang!



Turkort

Reiseliv i Hamsuns rike
Oppeid, 8294 Hamarøy, www.hamsuns-rike.no

Stuollo  - Rundtur
For mange er terrenget rundt Stuollo den vakreste plassen på jord.
Å våkne en morgen og se sola skinne på et blikkstille vatn inne mel-
lom de høge fjellene, er virkelig sjelebot. I tillegg er det fin fisk å få.
Fiskestanga bør være med når en starter turen fra Notvatn Camping
(Fiskekort kjøpes på www.inatur.no.). Turen starter ved Notvatn
camping ca. 4 km nord for Innhavet. Gode rasteplasser finner du i
begge ender av vatnet.

Middels - For den vanlige trimmer
Turen går på lettgått sti med noen våte partier

Lengde: 10 km  
Parkering: Ved Notvatnet camping 0         2000       4000       6000      8000      10000
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Stuollo  - Rundtur

Stien starter ved Notvatn Camping. Etter ca 700 meter får du en lett
stigning opp mot elva fra Krokvatnet. Du krysser denne og fortsetter
stien oppover rabbene. Etter hvert flater det ut og du får ca 1 km mo-
serabber innover mot Krokvatnet. Du passerer dette i noe myrlent om-
råde på sørvestsiden av vatnet og fortsetter rett sørøstover. 

Når du er kommet opp på høyden og så langt at Stuollo syns mellom
furukronene, kan du bøye til venstre og gå mot nordenden av vatnet.
Den flotteste hjemturen går over Krokfjellet. 

Du følger ryggen hele veien. Når du kommer til høyspentlinja, kan du
følge stien under denne ned, så er det bare å følge E6 et lite stykke til
Notvatn Camping.
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Tortenåsen –Hatten/Kleppen
På toppen av Hatten/Kleppen finner du en av de fineste utsikts-
punktene i Nord-Salten, med utsikt mot bla. vestfjorden og Lofotfjellene.
Den er den høyeste toppen i den flotte fjellrekka med Bjønnkjeften i
øst og Tilthornet i vest. Fjellet sees fra stort sett alle steder i Nord-
Salten der det ligger tett ved kommunegrensen mellom Hamarøy og
Tysfjord. Toppen er på 850 meter. På nedturen kan du ta en liten tur
bortom Bjønnkjeften, et luftig turmål.

Krevende - For den erfarne turgåer
Turen går på: sti, fjellgrunn og skogsvei

Lengde: 6 km tur/retur 
Parkering: På utkjørsel like ved høyeste pkt på E6 

mellom Ulvsvåg og Bognes ved Tortenåsen
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Tortenåsen –Hatten/Kleppen

Hatten eller Kleppen (850) som den også kalles, ser noe ufremkom-
melig ut fra E6 mellom Ulvsvåg og Bognes, men er en grei topp å gå
på. Du finner utkjørsel på høyeste punkt på E6 like ovenfor gårdene i
Tortenåsen. Parker her og følg skogsvei på østsiden av Fjellvatnet til
fjellfoten. Nå stiger det raskt, men stien er grei å gå. Gå opp i skaret
mellom Bjønnkjeften og Hatten, følger så ryggen opp til toppen. De
siste 20 meterne er litt krevende, men det er jo ikke nødvendig å gå
helt opp. Du kan også gå opp på nordsiden i en klipe, eller finne sti-
gen på sørsiden.
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Ulvsvågskaret – Presteid
Dette er en klassiker i Hamarøy – både sommer og vinter. Den gås
gjerne fra Ulvsvågskaret mot Presteid – mot sola. I påska og på ski
kan dette gi frisk brunfarge, da turen tar noen timer. 
På Jørenviktuva (420 m), er det en naturlig rasteplass – vind og
vær har gjennom tidene skapt bord og stoler. Turen er en nytelse av
utsikt i alle retninger – Ofotfjorden i nord, Lofoten i vest, Steigen i
sør, grensefjella og Tysfjordfjella i øst, Turen er en av de flotteste i
Hamarøy!

Krevende - For den erfarne turgåer
Turen går på: berg og noe stein

Lengde: 14 km  
Parkering: Ved brua som går over fra E6 fra skisenteret 0       2000     4000     6000     8000     10000
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Ulvsvågskaret – Presteid

Fra parkeringen går du 150 – 200 meter sørover langs E6, til en sti
som tar av til høyre. Fra foten av Jørenvikfjellet kan en like godt sikte
på toppen, og forlate stien. Terrenget er lettgått og behagelig, og
bedre jo høyere en kommer. På toppen av Jørenviktuva (420 m), er
det fint med en rast før du fortsetter lia mot skogen i vest. Følg ryg-
gen så langt den går. Når det flater ut, dreier du over Nygårdsheia
mot Finvikheia. På turen over Nygårdsheia følger du høyste ryggen
mot Pollfjellet. Her er det lurt å ta oppstigningen noe til venstre og gå
litt på skrå vestover. Vel oppe på fjellet, kommer du til noe trivelige
småtjønner, om vinteren et storslått skiterreng. Turen fortsetter helst
rett vestover, over Finnvikheia (395m) og ned til Finnvikvatnet. Her er
det lurt å holde seg på de mosekledte lyngrabbene så lenge som
mulig og komme ned på traktorveien som går fra Finnvikvatnet og
ned til Riksvei 81. 
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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.
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Vetten
En bratt, kort tur på god sti rett ved Oppeid. Fra toppen får du flott
utsikt til Lofotfjellene, Steigenfjellene, ytre Hamarøy og Vestfjorden.
Passer for barn fra 4-5 år.

Enkel - Kan gjennomføres av alle.
Turen går på: gruset skogsvei

Lengde: 3 km tur/retur
Parkering: Ved Oppeidkrysset 0                       500                       1000
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Vetten

Turen starter på grusveien som går opp til venstre på vei til Tranøy,
ca. 70 m fra Oppeidkrysset. Følg veien helt til topps og ta deg tid til å
nyte utsikten. Turen kan med fordel også tas om kvelden i måneskinn,
eller om sommeren i midnattssol. 
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Vetten Rundt
Er du klar for en enkelt tilgjengelig tur som byr på flott utsikt? Turen
Vetten rundt starter rett ved kommunesenteret på Oppeid. Den går
på traktorvei og sti. Passer for barn fra ca. 7 år.
Fra Vetten ser du Lofotfjellene, Steigenfjellene, Tranøy fyr, Vestfjorden. 

Middels - For den vanlige trimmer
Turen går på: god sti og gruset skogsvei

Lengde: 6 km (uten Børra)
Parkering: Ved Hamarøyhallen 0   500        1500        2500       3500       4500
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Vetten Rundt

Turen starter på grusveien som går opp til venstre på vei til Tranøy, ca. 70 m
fra Oppeidkrysset. Følg veien til topps, nyt utsikten, og fortsett på sti som går
ned på den andre siden. Stien går ned og rundt til venstre, og ender opp på
grusveien, rett over bommen man passerer på vei opp. 
Ønskes en lengre tur, kan man gå veien om Børra, som er en annen flott
utsiktstopp i området. Vi anbefaler å starte på merket sti til venstre ovenfor
bommen på vei opp til Vetten. Du følger blå merker på god sti, og kommer
etter hvert inn på sti fra Langvollen som er den gamle kirkestien mellom
Hamsund og Presteid. Stien deler seg tett sør for Børra. Du skal ta til høyre
og følge de blå merkene på stien som går nordover og ender opp på Børra.
Her får du et fantastisk rundskue som er vel verdt turen. Gå ned på nordsi-
den av Børra. Du skal etter hvert gjennom et stort granfelt, og går så via en
markert "u-sving" opp på Vetten. Eventuelt kan du slå av på sti til Børra
omtrent halvveis på stien Vetten rundt (se kart). 
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Tømmerneset - Kjerringvassfjellet
Opplev en flott utsikt mot nederste del av Sagvassdalen og områ-
dene rundt. I denne løypa kan du vandre med utsikt til området der
steinaldermennesker for kanskje 9000 år siden risset inn bilder i ber-
get langs elva nede i dalen. Her var det også en større aktivitet
under 2. verdenskrig med russisk fangeleir og større tysk aktivitet.
Sagvassdalen er også kjent for de syv vakre vann på rekke og rad.
Mange av navnene i naturen er samiske navn som er fornorsket.
Det viser at samene har bodd og driftet her gjennom århundrer.
Denne flotte dalen ga også inspirasjon til den verdenskjente dikteren
Knut Hamsun som skrev Markens grøde her, og en føler at dalen
har vært hans kulisse.

Middels - For den vanlige trimmer.
Stien går på vekslende underlag

Lengde: 8 km  
Parkering: Ved Tømmernes Camping 0         1500      3000      4500       6000       7500
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Tømmerneset - Kjerringvassfjellet

Denne turen er en rundløype. Parker ved Tømmernes Camping en mil
sørover E6 fra Innhavet. Gå ca. 200 meter sørover fra innkjørselen til
campingplassen og inn til venstre på skogsvei til hytter. Følg grønne
skilt til sti ved hytte sør i Kjerringvatnet. Den går tett ved hyttetomt og
oppover lia. Her er noe steinet og småbratt så det er best med godt
fottøy.  Du stiger opp til 350 meter og er like ved Tennvatnet. Nå dreier
turen nordover, du krysser elva ut av Tennvatnet ved merket vadested.
I vårløsninga kan det kanskje være problemer ved passering. 
Du følger høydedraget nordover og får etter hvert en flott utsikt til
nedre del av Sagvassdalen og Sagfjorden, mens du tar deg nedover
lia til Tømmernes gård og inn på den gamle E6 og videre inn til 
Tømmernes camping igjen.

Hamarøy kommune
Oppeid, 8294 Hamarøy
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Ulvsvågskaret
Frister det med en frisk skitur i morsomme, varierte og preparerte 
løyper? Hva med en «fritur» i fjellet utenfor løypetraseene, med 
spektakulær utsikt? Eller hva med en gåtur på sommeren med utsikt 
til midnattsolen som henger over Lofoten/Vesterålen? Uansett ønske
eller nivå; Ulvsvågskaret er det perfekte utgangspunktet for fantastiske
turer, året rundt! Turene i området byr på variert vanskelighetsgrad, 
og du er uansett valg av tur/trasé garantert flott utsikt kun kort vei fra
parkeringsplassen. Deler av traseen er tilrettelagt for funksjonshemmede,
og du kan og fiske og jakte i området! Ta kontakt med «Ulvsvåg Grunn-
eierlag» for mer info om dette. Alle turene våre finner du 
beskrevet på UT.NO sine nettsider (og i deres app for mobil).

Middels - For den vanlige trimmer.
Turen går på sti og i oppkjørte løyper.

Lengde: 8 km  
Parkering: Parkeringsplass ved Ulvsvågskaret skihytte. 0             2000           4000           6000          8000
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Ulvsvågskaret

Ulvsvågskaret er et flott utgangspunkt for lette og fine skiturer for alle
aldersgrupper! Det er flere skiturer i området, som alle starter ved
Ulvsvågskaret.  Løypene er varierte, og byr på enkle utfordringer på
alle nivå. Her er morsomme og utfordrende utforkjøringer, så vel som
flate, lette og lange partier. Traseene gir flott utsikt fra høyeste punkt
og man ser bl.a nasjonalfjellet Stetind i det fjerne.

På sommeren er Ulvsvågskaret er et fint utgangspunkt for en tur til 
Jørenvikfjellet, som er en del av turen Ulvsvågskaret – Presteid 
(se eget turkort), eller til Jensvasskollen som er et populært turmål for
spektakulær utsikt.
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