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Laget i samarbeid mellom Vesterålen reiseliv og Vesterålen Friluftsråd
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Denne brosjyra er ment som en smaksprøve på noen av 
de flotte turmålene vi har i Vesterålen. Vi har valgt ut 
noen turer fra hver kommune. For mer utfyllende in-
formasjon og flere ruter, vil vi på det sterkeste anbefale 
boka til Vesterålen Turlag: På Tur i Vesterålen (ISBN 
978-82-995236-2-2). Den er kun i norsk utgave. Du kan 
også gå inn på www.visitvesteralen.com der Vesterålen 
reiseliv har flere turbeskrivelser.

Det er en rekke merka turløyper i fjell og mark i hele dis-
triktet, for både sommer- og vinterbruk. Rutene er lett til-
gjengelige – uansett hvor du ønsker å ta fatt. Det fins tre 
merka kyststier, med tilhørende brosjyrer. Én i Bø (Straum-
sjøen – Spjelkvågen), én på Andøya (Stave – Bleik) og èn i 
Øksnes (Langenes – Klo). 

Dronningruta er ei merka turløype på ca 15 km mellom 
Stø og Nyksund. Dette er en tur dronning Sonja lot seg be-
geistre av i 1994, derav navnet. Løypa kan gjennomføres 

som en rundtur med start og innkomst både på Stø og/eller 
i Nyksund (se sidene for Øksnes). 

Møysalen nasjonalpark er en av landets minste nasjonal-
parker, bare 51,2 km2 og ligger på Hinnøya, Norges største 
øy. Sentralt i nasjonalparken ligger det 1262 meter høye 
fjellet Møysalen som i 2009 ble kåret til «Norges vakreste 
fjelltur» av Friluftsmagasinet Ute. Det arrangeres guida 
turer til toppen med utgangspunkt Hennes. 

Det er laget turkart med mange merka turforslag. Kartet 
egner seg også veldig bra som veikart. I tillegg er det mer-
ka løyper til turistforeningshyttene i Vesterålen. 
Du kan besøke heimesida til Vesterålen Turlag, 
www.turistforeningen.no/vesteralen, hvis du ønsker infor-
masjon om turprogram eller turlagshyttene i Vesterålen. Vi 
anbefaler for øvrig www.ut.no for ytterligere turforslag.

Strøna. Foto: Bjørn Eide



KVASSTINDEN
Med sine 705 meter er 
Kvasstinden det høyeste 
punktet på Andøya. Top-
pen kan nås fra flere sider, 
vi anbefaler ei enkel rute 
fra Norddalen på yttersida 
av Andøya. Fra hoved-
veien ved inngangen til 
Norddalen legges kursen 
sør-sørøst mot Bulitinden. 
Dette er kjappe og tørre 
høydemeter. Fra Bulitinden 
følges ryggen videre sørøst 
i et fint, lettgått terreng opp 
mot toppen.

Alternativ rute (se flyfoto) 
er å følge stien et stykke in-

nover Norddalen før kursen 
legges sørover mot ryggen 
av Kvasstinden. Herfra 
følges ryggen direkte mot 
toppen. Dette er ei slakere 
rute med et noe mjukere un-
derlag; et godt alternativ for 
de med svake knær.

Fra toppen er det god utsikt 
mot Øksnes og det meste av 
Andøya.

ANDØY KOMMUNE – FLERE ANBEFALTE TURER, SE BOKA «PÅ TUR I VESTERÅLEN».

GPS startpunkt: 
X – koordinat 0517731 / Y - koordinat:
7648327 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt: 
X - koordinat: 0519370 / Y - koordinat:
7646645 (Sonebelte 33W)

Merking: Ikke merket, men har tydelig sti
Vanskelighetsgrad: Middels krevende

ANDØYA 

Lengst nord i Vesterålen ligger Andøya med 
sine myrområder og spisse fjell. Kontrasten 
er stor fra nordvestsida av øya, der snaufjellet 
stuper nesten loddrett i storhavet, til myrom-
rådene som dekker halvparten av øyas over-
flate. I gjennomsnitt hever myrområdet seg bare 
ti meter over havflata. 

Den varierte naturen med mange strender, myr-
er, fjelltopper, elver og fiskevatn gjør Andøya 
til et fantastisk område å ferdes i.

Bleiksøya med sin karakteristiske topp rett 
utenfor Bleik er et yndet mål for fugletittere. 
Vær obs på at Bleiksøya er fredet mot iland-
stigning i juni og første halvdel av juli.

OBS: Dårlig vei – Den tre kilometer lange veistrekninga 
mellom Åknes og Norddalen kan være i svært dårlig for-
fatning, og anbefales ikke som kjørevei dersom man er redd 
for skade på bilen sin. Det tar cirka en halvtime å gå fra 
bommen på Åknes til Norddalen, der turen starter.

Toppen av Andøya - Kvasstinden. Foto: Ivar Steiro



Kvasstinden

Bulitinden (371)

Åknes / Risøyhamn
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Norddalen

Kvasstindheia

KVASSTINDEN, 705 M.O.H - ANDØY

Svindalen
(ikke kjørevei)

705 moh



KYSTSTIEN 
STAVE - BLEIK
Dette er en tur av variert 
vanskelighetsgrad. Stien 
strekker seg over 9 km, i 
et landskap bestående av 
strand, fjære, heier og fjell. 
Høyeste punkt er Måtind 
408 moh, med en fantastisk 
utsikt mot Bleiksøya. 

Turen Stave – Bleik, med 
en avstikker innom Måtin-

den tar 5 - 6 t. Mest vanlig 
er det imidlertid å hekte seg 
på midtveis fra bilvei og gå 
halve stien, enten nordover 
mot Bleik, eller sørover 
mot Stave. Dette etter å 
selvfølgelig ha vært oppom 
Måtind en tur. 

Turbeskrivelse: Startst-
ed er parkeringsplass ved 
Baugtua, Stavedalen, 4 km 
fra Bleik retning Stave.

Fra parkeringsplass retning 
vest gjennom skogsholt opp 
mot høyde 340. Videre over 
rygg mellom Staveheia og 
Breidalen. Her passerer du 
fem fangstgroper fra stein-
alderen. Fra knutepunkt rett 
sør av Nonstind (379) har 
du flere muligheter; du kan 
fortsette vest mot Måtind, 
du kan svinge sør mot Høy-
vika og Stave, eller du kan 
gå nordover mot Bleik og 

Bleiksstranda. Uansett valg 
får du en lettgått tur med en 
fantastisk utsikt i et område 
der bratte vesterålsfjell stu-
per rett i storhavet. 

Ved startpunktet ved Baug-
tua er det plassert info-
tavle med kart og oversikt 
over severdigheter. Stien 
er T-merket. Stien er type 
sauetråkk, periodevis over 
stein og ikke tydelig, her 

ANDØY KOMMUNE – FLERE ANBEFALTE TURER, SE BOKA «PÅ TUR I VESTERÅLEN».



er det vardemerking. Langs 
strendene er stien utydelig, 
men retning gir seg selv. Un-
derlaget er variert, fra fjell/
stein til myr og gress.

Langs hele kyststien treffer 
man kulturminner som vit-
ner om bosetning så langt 
tilbake som steinalderen. Fra 
Måtind er det god utsikt mot 
Bleiksøya som har en av Vest-
erålens største bestander av 

lundefugler, her hekker også 
toppskarv, krykkjer og Lom-
vi. Husk kikkert!

Hvordan kommer man seg 
til oppmøtestedet? 
Følg riksvei 82 mot Andenes. 
Ta av mot Bleik i kryss like 
før ankomst Andenes. Fra 
Bleik følges fylkesvei 976 
mot Stave ca 4 km til parker-
ingsplass ved Baugtua.

KYSTSTIEN STAVE - BLEIK

GPS startpunkt: 
X – koordinat 537513 / Y - koordinat:
7680932 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt - Måtinden: 
X - koordinat: 534229/ Y - koordinat:
7681651 (Sonebelte 33W)

Merking: Merket
Vanskelighetsgrad: Middels krevende



«SÆTERVEIEN»

Vandretraseen/turløypa 
Sæterveien mellom Buks-
nesfjord og Langvassdalen 
i Forfjord slynger seg gjen-
nom myr, skog, li og mel-
lom fjell på opptil 700 me-
ter. Langs traseen er der 
flere utkikkspunkt med flott 
utsikt over flere fiskevatn, 
lakseelv, Eikeland natur-
reservat, og helt ut mot 
Andfjorden og Senjafjel-
lene. 

Også funksjonshemmede 
kan utnytte deler av 
turløypa om man starter i 
nord, i Buksnesfjorden. Et 
par hundre meter fra hoved-
veien går det en avstikker 
fra ruta på ca 400 m opp 
mot det lille fiskevatnet 
Manndalsvatnet, tilrettelagt 
for rullestolbrukere med 
vei, brygge og bålplass. 
Dette tilbudet er for øvrig 
en flott naturopplevelse for 
alle. 

Følger du traseen videre fra 
Langvassdalen, når du et-
ter 4,7 km fram til en stor 
gapahuk ved sørenden av 
Kringelvatnet – et perfekt 
stopp hvor du kan fyre opp 
bål i grua og koke kaffe. 
Etter ytterligere 2,5 km 
kan du ta av fra løypa og 
gjøre en avstikker opp til 
Skavdalsvatnet på ca 160 
moh.

Dalføret mellom Buksnes-
fjorden og Forfjorden er et 

resultat av isens bearbei-
ding av terrenget da den 
trakk seg tilbake for ti tusen 
år siden, av kvartærgeolo-
gene karakterisert som en 
gjennombruddsdal. 
Lengde: 8 km, der enkelte 
partier har stigning opp mot 
100 m over havet. 

Sæterveien betegnes som ei 
middels lett turløype. 

BUKSNESFJORDEN SOM FRILUFTSOMRÅDE! Foto: Andøy Friluftssenter

ANDØY KOMMUNE – FLERE ANBEFALTE TURER, SE BOKA «PÅ TUR I VESTERÅLEN».
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Lynghaugtinden

Fjærvollfjellet (161)

Trolldalen

Spikarheia

Fjærvoll

Gimstad

Straume

LYNGHAUGTINDEN /
VETTEN
Turen vi her beskriver er bare 
en av mange muligheter med 
Fjærvoll som utgangspunkt. I 
området øst for Fjærvollfjellet 
finner du en rekke godt merka 
stier og skogsveier der du enten 
kan legge veien til fjells, eller 
holde deg i lavlandet mellom 
bygdene Straume – Fjærvoll  –
Steine.

Mot Lynghaugtinden: Fra P-
plassen ved Fjærvoll barnehage 
følger du stien på nordsida av 

Fjærvollfjellet og videre på 
skogs-/traktorvei mot Sopp-
åsen. Etter Soppåselva følger 
du ryggen sør for Trolldalsvat-
net – opp til toppen av Vetten 
(467 moh). 

Fra Vetten går turen nordover 
mot den flate Spikarheia og 
Lynghaugtinden (504 moh). 
Tilbaketuren går langs Rev-
elten og over myra til Fjær-
voll. Ved Nøkktjønna – et lite 
sidesteg nord for hovedtraseen 
– har bygdefolket på Fjærvoll 
bygd ei dagsturhytte.
De fleste bøfjærdinger som skal 

til Vetten starter imidlertid fra 
skytebanen eller trafostasjonen 
på Steine. Men også Straume 
kan brukes som utgangspunkt 
for dette fjellet. Dermed varier-
er også lengda på turen sterkt, 
fra 3 til 7 km – alt etter hvilket 
startpunkt man velger.

BØ KOMMUNE – FLERE ANBEFALTE TURER, SE BOKA «PÅ TUR I VESTERÅLEN».

GPS startpunkt: 
X - koordinat: 0477775 / Y - koordinat:
7615355 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt: (Vetten)
X - koordinat 0481395/ Y - koordinat:
7614207 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt: (Lynghaugtinden)
X - koordinat 0481226/ Y - koordinat:
7616915 (Sonebelte 33W)

Merking: Merket
Vanskelighetsgrad: Middels krevende

504 moh



Trolldalen

Skredtinden

Vetten

Veggfjellet

Øyjorda

Rundtuva

Nilåsen

Hundsdalen

Steine

BØ HAR KYSTSTIEN «STRAUMSJØEN – SPJELKVÅGEN». 

SKREDTINDEN /
VEGGFJELLET
Fra skihytta på Øyjorda ved 
Straume går turen over Rundtu-
va og Øyjordheia til Veggfjel-
let og Skredtinden (442 moh). 
Tilbaketuren går langs ryggen 
mot sørvest, om Hundsdalen og 
Nilsåsen til utgangspunktet. Ut-
sikt til det meste av Bø-bygda 
og store deler av Vesterålen for-
øvrig.

Bø kommune har som delaktig 
i prosjektet Ringelihorn skiltet 
og merket flere attraktive turer 

i kommunen. Turene omfatter 
Gaukværøy, Litløy, fugletittersti-
en på Straume, Sinahula og tur 
fra Ringstad til Klakksjord – alle 
vel verdt et besøk. Se mer info på 
kommunens heimeside.

GPS startpunkt: 
X – koordinat: 0479993 / Y - koordinat:
7619549 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt: (Veggfjellet)
X - koordinat 0481845/ Y - koordinat:
7620358 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt: (Skredtinden)
X - koordinat 0481622/ Y - koordinat:
7621263 (Sonebelte 33W)

Merking: Ikke merket, men har tydelig sti
Vanskelighetsgrad: Middels krevende

442 moh

467 moh

424 moh

Vetten. Foto: Alf Oxem



KYSTSTIEN
STRAUMSJØEN - SPJELKVÅGEN
En sti mellom bratte 6-700 
meter høye fjell og selve 
Storhavet; kyststien i Bø går i 
rått og utemmet kystlandskap. 
Likevel er den ikke spesielt 
vanskelig å gå.

Langs åpent hav
Kyststien i Bø ligger ytterst 
i Vesterålen, ut mot det åpne 
Atlanterhavet. Ruta går fra 
bygda Straumsjøen langs en 
ubebodd kyststrekning på 8 
kilometer til den fraflyttede 
bygda Spjelkvågen. Ruta går 

langs åpent hav, forbi fyrlykter 
og under bratte vesterålsfjell. 

Kronglete, men ikke tungt
Stien følger havet hele veien, 
og dermed er det få anstren-
gende oppstigninger. I beg-
ynnelsen følger man en gam-
mel kjerrevei som er såpass 
god at man kunne tatt med 
barnevogn, men fra Vikan og 
utover er det myr, torv, gress-
bakker, svaberg og stein, etter 
hvert mye stein.  Et sted har 
Kystverket satt opp et rek-
kverk i stål hvor man kan hol-
de seg fast oppover noen glatte 

berg. God form er altså ikke så 
viktig, men det er greit å være 
stø på foten. Merkingen er tid-
vis ikke helt intuitiv, men i og 
med at man følger kystlinja 
går man seg ikke bort. 

Spor etter gammel bosetting
Kyststien i Bø er en vandring 
gjennom gammelt kulturland-
skap mot Storhavet. Da båtene 
var små og kunne trekkes i 
land under storstormer, var 
det høvelig å bo ytterst mulig. 
Da var det ikke så langt ut til 
fiskefeltene. Med større båter 
var en lunere havn viktigere, 

og folk forlot de ytterste boset-
tingene.  I Vikan et par kilom-
eter ut fra Straumsjøen brukes 
husene som sommerhus, mens 
på Åsand er det bare grunn-
murene igjen, siden husene ble 
tatt med på flyttelasset.

Å gå kystruta
De fleste kan gå Kystruta i 
Bø, den er ikke særlig tung. 
Det er imidlertid greit å være 
stø på foten, siden det tidvis 
er ulendt. Spesielt i regnvær, i 
frostvær og når det ligger snø 
på bakken bør man ha gode 

BØ KOMMUNE – FLERE ANBEFALTE TURER, SE BOKA TIL VESTERÅLEN TURLAG «PÅ TUR I VESTERÅLEN».

Åsandstranden finner du langs kyststien. Denne perlen er en årlig landingsplass for et 
hundretalls kajakkpadlere hvert år under Arctic Sea Kayak Race. Foto: www.askr.no



sko og kanskje vurdere brodder. 
Det finnes ingen bosetting langs 
ruta lenger, så det finnes ingen 
fasiliteter i form av toalett el-
ler servering.  Om man parkerer 
bilen på Straumsjøen, trenger 
man skyss tilbake fra Spjelkvå-
gen. Det er begrenset med vann 
langs ruta, så ta med drikkeflaske 
i ryggsekken.

GPS startpunkt: 
X - koordinat: 478360 / Y - koordinat:
7620432 (Sonebelte 33W)

Merking: Merket
Vanskelighetsgrad: Middels krevende Vikan. Foto: Marten Bril

KYSTSTIEN «STRAUMSJØEN – SPJELKVÅGEN». 



HALLARTINDEN 
Lengst sør på Langøya ligger 
Hallartindenen (530 moh). På 
tross av sin beskjedne høyde, 
byr toppen på god utsikt mot 
Hadseløya, nordre del av 
Austvågøya og vestsida av 
Eidsfjorden. 

Start fra P-plass på øversida av 
veien ved Råvoll planteskole, 
ca 2 km fra avkjøringa ved 
Hadselbrua. Følg veien opp-
over til venstre. Cirka et par 
hundre meter etter et gjerde, 
kommer du til en gammel 
skogsvei som går til venstre. 
Følg denne noen hundre me-

ter og ta så til høyre på en sti 
merka med gule refleksbånd. 

Første delmål er Matskapkol-
len (299 moh), like over skog-
grensa. Stien herfra oppover 
er godt opptrakka, med jevn 
stigning hele veien. Utsikta er 
upåklagelig hele veien. 

Dette er en av 10 på topp-
turene i Hadsel og passer for 
hele familien. Ta med drikke, 
da det ikke er bekker på turen. 

HADSEL KOMMUNE – FLERE ANBEFALTE TURER, SE BOKA TIL VESTERÅLEN TURLAG «PÅ TUR I VESTERÅLEN».

GPS startpunkt: 
X – koordinat 0499018 / Y - koordinat:
7608386 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt: 
X - koordinat: 0497717 / Y - koordinat:
7609851 (Sonebelte 33W)

Merking: Ikke merket
Vanskelighetsgrad: Lett til middels krevende

Hallartinden er også en flott tur om vinteren 
med ski på beina. Foto: Ivar Steiro

Utsikten på toppen er helt fantastisk, med Stokmarknes sentrum, bruene 
og panoramaet mot storhavet på yttersida av Vesterålen.

1. Noen hundre meter etter gjerdet, tar 
du av til venstre på en eldre skogsvei.

2. Følg skogsveien noen hundre 
meter, og ta så til høyre på stien.



Hallartinden

Sandnes

Matskapkollen

530 moh



MØYSALEN
Fra 1262 meter høye Møy-
salen ser du fra Sverige til 
Atlanteren, fra Bodø til Senja. 
Noe så vakkert kommer ikke 
gratis; Møysalen krever mye, 
men belønner enda rikere.

Vesterålens tak
Møysalen på Hinnøya er med 
1262 meter det høyeste punk-
tet i Vesterålen, og Norges 
nest høyeste fjell på en øy. 
Den er synlig over det meste 
av øyriket der den troner over 
Sortlandssundet og Raftsun-
det, flankert av Møyene, to 
søyleformede klipper. Turen 
opp hit er en utfordring, men 

ingen ekstremtur, og byr på 
utsikt over mye av Nordkalot-
ten. 

En vakker innseiling
Møysalen ligger midt i Møy-
salen nasjonalpark, og de 
organiserte turene starter på 
Hennes på Hinnøysida av Had-
sel i Vesterålen.  Den første 
delen av turen er en halvtimes 
båttur innover Lonkanfjorden, 
hvor Møysalen rager høy-
est blant ville, spisse, mørke 
fjelltopper, flankert av Møyen, 
de to spisse fjellsøylene ved 
siden av. 

Fjelldal
Først vandrer man langs Lon-

kanfjorden og opp i en relativt 
flat, skogkledd dal. Her følges 
banelegemet til en smalsporet 
jernbane som ble bygd for å ut-
nytte jernmalmforekomstene i 
området. I dalbunnen starter 
stigningene; skarp ur, løs grus 
og stupbratte bergsider gjør 
oppstigningen utfordrende. 
400 høydemeter senere nås et 
slakere terreng med en vak-
ker blå innsjø, mosedekke og 
fjellblomster i intense farger. I 
seks hundre meters høyde har 
du mulighet for å fylle vann-
flasken en siste gang før du når 
toppen.

To isbreer
Man må over to små breer 

for å komme opp. Den neder-
ste breen, i rundt 700 meters 
høyde, ligger som en balkong 
oppe i fjellsida. Man vandrer 
langs kanten på breen i slak 
oppoverbakke, og det er ikke 
nødvendig med noen form for 
sikring. Nær toppen ligger det 
imidlertid en bratt fonn, og 
skulle man gli nedover den, 
ville utgangen bli fatal. Derfor 
går man i tau over, men det er 
kun noen få hundre meter.  

Mot toppen
Mellom de to breene går det 
jevnt oppover med svært vari-
ert terreng. Innimellom klatrer 
man med armer og bein og 
holder seg fast i kjettinger, 

HADSEL KOMMUNE – FLERE ANBEFALTE TURER, SE BOKA TIL VESTERÅLEN TURLAG «PÅ TUR I VESTERÅLEN».

Foto: Christer Gundersen



MØYSALEN

ett sted var det også en luftig 
avsats. Andre steder finner du 
brede stier med fantastisk ut-
sikt over hele Vesterålen. 

Verden for dine føtter
«Ser du den store, hvite flek-
ken der?» spurte guiden. «Det 
er isbreen Frostisen. Ved siden 
av kan du ane et fjernt fjell 
med snøflekker på. Det er 
Kebnekaise, Sveriges høyeste 
fjell». Mye nærmere ligger 
Stetind, Norges nasjonalfjell. 
Mot vest ligger øyene og fjel-
lene i Vesterålen som et dyp-
blått kart, med Sortlandsbrua, 
Hadselbrua og Gaukværøy 
som tydelige landemerker. 
Toppene i Lofoten stabler seg 

sagtakket mot sørvest. Mot sør 
glitrer Vestfjorden med fjerne, 
blånende Steigartinder bak, 
og lengst bort aner man Sand-
hornøya sør for Bodø. Mot 
nord titter Senjas ytterkyst 
fram mellom toppene, fjell-
vatna og fjordene på Hinnøya.

Hvem bør gå på Møysalen?
Møysalen er ikke noe fjell for 
alle. Det er mye klyving på 
vei oppover, og man må holde 
seg godt fast i steiner og frem-
spring. Terrenget består i stor 
grad av ur, klippevegger og løs 
grus. Det er imidlertid kun et 
lite parti som er luftig, og folk 
med høydeskrekk kan unngå 
denne avsatsen. Dersom man 

er i alminnelig god form, jevn-
lig går fjellturer med over tus-
en meters høydeforskjell, ikke 
er redd for å ta i bruk armer og 
bein og har gode sko, er Møy-
salen imidlertid en utfordring 
man burde klare. 

Bli med på organisert tur
For sin egen sikkerhet bør man 
bli med på en organisert tur. 
Dette skyldes forholdene på 
den øverste breen, hvor det er 
nødvendig å gå i tau. Bare folk 
med brekurs og nødvendig ut-
styr for bresikring bør gjøre 
dette uten guide. Det er heller 
ikke mobildekning under 800 
meter, så skulle noe skje, er 
man helt alene. Guidene har 

eget samband med nasjon-
alparksenteret, og vil kunne 
tilkalle hjelp om nødvendig. 
Fra nasjonalparksenteret går 
det turer hver dag i sommer-
sesongen. Stødige fjellsko, en 
vindtett jakke, ullundertøy i 
sekken, lue, votter og tre mat-
pakker hører med. 

MØYSALEN

GPS startpunkt: 
X – koordinat 509346 / Y - koordinat:
7602104 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt: 
X - koordinat: 518456 / Y - koordinat:
7601595 (Sonebelte 33W)

Merking: Delvis merket
Vanskelighetsgrad: Krevende

Foto: Knut Hansvold, Kristina Bieada



SKINETTET I HADSEL
Hadseløya byr på vel 40 km 
preparerte skiløyper. Med 
utgangspunkt i Stokmark-
nes, Lekang eller Melbu fins 
det fantastiske skimuligheter 
i storslått og variert natur. 
Løypenettet prepareres av 
Stokmarknes IL fra Stokmark-
nes via Lekangmarka til Sor-
genfri, og videre til Båtvatnet. 
Skigruppa i Melbu Idrettslag 
preparerer løypenettet fra 
Melbu via Gullstadmarka til 
Båtvatnet. I tillegg prepareres 
tidvis traseen fra Melbu via 
Grønntuva opp til Melbumoan 
– når forholdene tillater det. 
Løypa fra Sorgenfri via Ørn-
heia og videre opp til Storheia 
prepareres sporadisk. For in-

formasjon om prepareringssta-
tus, se www.skisporet.no 
Både Stokmarknes, Lekang og 
Melbu har gode og velfunger-
ende lysløyper. Lysene tennes 
kl 17 og slukkes ca kl 23. 

Hvordan finne startpunktene?
Stokmarknes: Ta av fra Rv 82 
ved sykehuset og følg skilt til 
campingplassen, alternativt kan 
man parkere ved Hadselhal-
len.
Lekang: Ta av til Lekang en-
ten ved Hadsel kirke eller på 
Steilo. På Lekang er det skiltet 
opp til parkeringsplassen ved 
lysløypa.
Melbu: Følg skilting fra Mel-
bu sentrum til Vesterålshallen 
og fortsett videre ca 500 m til 

skianlegget i Brekka, eller følg 
veien ca 200 m opp fra Sam-
funnshuset/Melbu Hovedgård. 
Et alternativ er å følge skilt-
ing mot Hadsel videregående 
skole og Fjellveien videre helt 
opp til Lundeporten – eller 
start fra Gullstad.

Turforslag:
Stokmarknes – Lekang –
Ørnheia – Storheia. 
Start ved skianlegget (ved 
Hadselhallen) i enden av Id-
rettsveien. Følg den prepa-
rerte skiløypa via Trolldalen 
til Speiderhytta. Herfra fort-
setter du via Hadselåsen, 
Lekangmarka og videre opp 
Lekangdalen til den krysser 

veien i Husbydalen. I krys-
set 50 m før Sorgenfri tar du 
til høyre opp til Ørnheihytta 
– Røde Kors’ hytte med gode 
fasiliteter. Hytta er betjent i 
helger ut over vinteren. Følg 
den merka løypa videre opp 
til Storheia. Retur samme vei, 
eller over Ørnheia og ned mot 
Speiderhytta. Dette alterna-
tivet har ikke preparert løype.

Km: ca 20 km tur/retur
Tid: ca 2,5 timer opp og en 
time ned.

Turen fra Stokmarknes via 
Lekang, opp Herhalsen, forbi 
Sorgenfri og Båtvatnet og vi-
dere ned til Melbu er traseen 
til det årlige Ulvøyrennet. 

Følg rutenettet til skisporet i Hadsel på: http://skisporet.no/nordland/hadseloya



Følg rutenettet til skisporet i Hadsel på: http://skisporet.no/nordland/hadseloya

Melbu – Båtvatnet
Start ved Skileikanlegget 
og følg lysløypa til vann-
damsbakken. Herfra fortsetter 
du rett fram mot Gullstad. Følg 
løypa langs fjellfoten og vi-
dere innover til Finnsteinen. I 
krysset like etter Finnsteinelva 
holder du rett fram og videre 
vest for Flatåsmyra, passerer 
«kongesteinen», over Urvass-
elva og opp til Båtvatnet. Re-
tur går ned fra Båtvatnet og 
vestover forbi Lomstjønna. I 
første kryss tar du til venstre 
og fortsetter rett fram ned til 
Finnsteinelva. Her fortsetter 
du sør til Vakdalen og ned til 
Kvaaldammen. Følg lysløypa 
tilbake til utgangspunktet ved 
Skileikanlegget i Brekka.

Km: Ca. 10 km - Tid: 2 timer

Melbu – Melbumoan
Start ved Skileikanlegget og 
følg lysløypa til Kvaaldammen 
og derfra videre opp til krysset 
rett nord for vannverket. Følg 
løypa til venstre opp bakken til 
Stengmyra og videre vest for 
Stengvatnet. Der bøyer løypa 
av mot vest og deretter mot 
nord, forbi Grønntuva, Appel-
sinholla og opp på Barheia. 
Herfra går løypa i ei sløyfe 
over Melbumoan (357 moh) 
opp mot foten av Motinden 
(625 moh). Retur samme vei – 
eller du kan få en litt lengre tur 
ved å ta til høyre like neden-
for Grønntuva og gå skisløyfa 
rundt Kvantolimyra.  

Km: Ca. 10 km
Tid: Ca. 2 timer

Vatndalen – Melbu, Lekang 
eller Stokmarknes 
(Delvis upreparert løype)
Start ved parkeringsplassen 
ved veis ende i Vatndalen. 
Herfra går turen innover Brei-
vikdalen, opp på Fagervoll-
heia og videre forbi Manns-
hausen og ned til Setervatnet/
Vasshaugvatnet. Videre går 
turen til Nakkvatnet og opp 
via Gotadalen til Barheia. Her-
fra er det preparerte løyper 
ned til Stengvatnet. Her tar du 
av om du skal ned til Melbu. 
Fortsetter du, går turen videre 
sør for Stengvatnet ned mot 
Finnsteinelva, Båtvatnet og 

opp til Sorgenfri. Herfra går 
løypa ned til Lekang, hvor 
du fortsetter via Hadselåsen, 
Speiderhytta og ned til Stok-
marknes. En fantastisk tur!
Lengde: Vatndalen – Stok-
marknes ca 30 km 
Tid: Vatndalen – Stokmarknes 
ca 4 timer 

Rutenettet til skisporet i Hadsel kan 
følges på internett. Her blir rutene 
som prepareres oppdatert regelmessig.
Se link under.



Lamåsen

Lødingen Vestbygd 

LAMÅSEN 
En flott dagsturopplevelse for 
store og små, ca 45 – 60 min 
opp til toppen – 251 moh. 
Starter fra Fv 691, ca 500 me-
ter vest for Coop Marked Ann-
finnslett. Parker gjerne ved 
Coop, da det er dårlig med 
parkeringsplass ved startpunk-
tet. 

Fra hovedveien går skogsve-
ien mot nord, gjennom skogen 
innover Burvassdalen. Herfra 
stiger skogsveien mot nord-
vest/nordøst opp til Lamåsen, 
hvor det er utplassert bord & 
benker i Vestbygdgranitt. Et 
lite krypinn/varmebu og grill-
plass fins ved siden av. Gjeste-
bok er lagt ut i varmebua. 

Kjempefin utsikt mot sørvest 
– mot Annfinnslett, Saltvatnet, 
Øksfjorden og utover Vestfjor-
den, Svellingen og Hamarøya. 
Her vil du oppdage nye perler 
i ville, vakre Vestbygda. Fra 
Lamåsen kan turen forlenges 
på flere merka turstier, mot 
Hustadtinden eller Langfjell-
kruna.

Lengde: ca 2,5 km til Lam-
åsen, tydelig, merka skogsvei. 
Lett familietur.

YTTERSTADFJELLET 
En fin dagstur, ca 1,5 – 2 timer 
opp til toppen – 446 moh. 
Starter ved Fv 691, ca 500 me-
ter vest om gården Ytterstad 
(skilt ved veien). Fra parke-
ringa ved riksveien går den 
merka turstien gjennom skog, 
kratt og ur opp mot første 
høydedrag, Nattmålsteinen. 
Herfra videre mot nordøst, 
forbi Småvatnene og opp til 
toppen. Fra Ytterstadtinden er 
det flott utsikt mot Narvik i øst, 
Stetinden i sørøst, Hamarøya i 
sør og Lofoten i vest. Under 
fjellet framstår Hesten, Rinøy, 
Ytterstad, Kjeøy og Offersøy 
som vakre perler i Vestbygda. 
Gjestebok er plassert under 
varden på tinden.

Lengde: ca 3,5 km, middels 
vanskelig.

LØDINGEN HAR LAGET TI PÅ TOPP – SE NETTSIDA WWW.TIPATOPP.NO – FOR FLERE FLOTTE TURER

GPS startpunkt: 
X - koordinat: 0526714 / Y - koordinat: 
7580442 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt: 
X - koordinat: 0527053 / Y - koordinat: 
7582943 (Sonebelte 33W)

Merking: Delvis merket fra skogsgrensen 
til toppen (småvarder)

251 moh

Lødingen Vestbygd 

GPS startpunkt: 
X - koordinat: 0517670 / Y - koordinat: 
7582980 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt: 
X - koordinat: 0518979 / Y - koordinat: 
7584945 (Sonebelte 33W)

Merking: Ikke merket, men har tydelig sti
Vanskelighetsgrad: Lett

Foto: Alf Oxem



TORALFSBU
Vår turløype starter fra E10 i 
Kanstadbotnen. Ta utgangs-
punkt i P-plass mellom Kobbe-
dalsbekken og høyspentlinja 
som krysser vegen. Følg aksla 
ca 350 m i nordøstlig retning, 
følg kraftlinja til terrenget flat-
er ut, for så å gå rett nord mot 
Svartvatnet. Vinterruta krysser 
vatnet (når det er trygg is), mens 
sommerruta følger vestre bredd 
(venstresida) av vatnet. Følg så 
elva ned til 2. Kvitelvvatn, som 
kan krysses – eller passeres på 
begge sider. Igjen følg elveleiet 
rett vest og Toralfsbu er snart i 
sikte. 
Løypa er ca ti kilometer lang og 
verken vanskelig eller krevende 
under brukbare snøforhold. Ver-

ste stykket er faktisk i starten, 
gjennom kratt og litt bratt ter-
reng. Etter skoggrensa er tra-
seen lett.

Sommerløypa er DNT-merket 
og beregnet å ta fire timer. Vin-
terløypa følger denne i starten 
og på slutten. Den bør kunne 
tilbakelegges på under tre timer.

Toralfsbu består av hoved-
hytte med åtte sengeplasser og 
sikringshytte med fire senge-
plasser. Hovedhytta har vedovn, 
mens sikringshytta har kullovn 
til oppvarming og gassovn til 
matlaging. Hytta er låst med 
DNTs standardnøkkel.

LØDINGEN HAR LAGET TI PÅ TOPP – SE NETTSIDA WWW.TIPATOPP.NO – FOR FLERE FLOTTE TURER

Foto: Odd-Eirik Einarsen



SKATA
Skata er en høvding i det veste-
rålske fjellandskapet, som 
med sin tre-egga formasjon ser 
tilnærmet lik ut fra alle sider. Å 
bestige den 736 m høye Skata 
er en dryg dagstur, med vakkert 
utsyn over fjord og fjell i Veste-
rålen. 

Start fra skiltet P-plass ved Rv 
82 sør for Rishøgda. Parker ved 
porten og følg stien opp gjen-
nom Risdalen til høyre for Ris-
vatnet og videre opp Risskaret. 

Fortsett vestover opp lia til 
Lemtinden og Vesterliskaret. 
Så sørover til høyde 452 og 
langs egga til toppen av Skata.

Følg samme vei tilbake, even-
tuelt kan man gå sørover langs 
egga til Forsvasstinden. Derfra 
ned egga mot sørøst og videre 
sørover ut på heia øst for Fors-
vatnet. Lenger sørover følges 
ryggen øst for Forsvassbekken 
mot høyde 226 og videre øst-
over via Sydalen og tilbake til 
Rise.

Alternativ rute via 
Gluntvatnet (se flyfoto)
Fra P-plass følges god sti til 
venstre og etter hvert traktorvei 
til høyre på sørsida av Rishatten 
opp mot Gluntvatnet, som pas-
seres på høyre side. Ta sikte på 
passet ved høyde 380 nordøst 
for vatnet og gå mot høyde 452. 
Følg god sti videre langs egga 
helt til topps. Retur samme vei. 

Lengde: Skata via Gluntvatnet 
ca 10 km, via Lemtinden ca 12 
km.

Tid: 4 – 8 timer alt etter veivalg 
og tempo.

GPS startpunkt: 
X - koordinat: 0508895 / Y - koordinat: 
7613840 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt: 
X - koordinat: 0505370 / Y - koordinat: 
7616066 (Sonebelte 33W)

Merking: Ikke merket, tydelig sti

SORTLAND KOMMUNE – FLERE ANBEFALTE TURER, SE BOKA «PÅ TUR I VESTERÅLEN».

RISDALEN
Hvis man ikke ønsker å bestige noen av toppene i området, er 
Risdalen i seg selv et godt egnet turalternativ. Her er godt opp-
arbeidede turstier og skogsveier i dalen, benker og bålplasser. 
Ønsker man å fiske ligger Risvatnet der med lett tilgjengelige 
fiskeplasser. 

Foto: Bente Iren Myhre
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Strandheia / Kvalsaukan / Osvolldalen  

Foto: Willy Vestå

STRANDHEIA 
Ta av fra Rv 85 ved krysset 
til Osvolldalen (skiltet), ca 5 
km sør for Sortlandbrua. Følg 
grusvei fram til utkjøringa på 
venstre side et stykke før trafo-
stasjonen. Det er lov å parkere 
på denne utkjøringa, skiltet 
Strandheia ved starten av skogs-
veien. Følg så skogsvei fram til 
260 moh, kryss bekken og følg 
deretter synlig, god sti helt til 
topps. Det er skiltet flere sted-
er på tur opp. Fra toppen (647 
moh) har du flott utsikt over hav 
og fjell og bebyggelse i tre him-
melretninger. Retur samme vei.
 

Avstander: Strandheia ca 8 km. 
Strandheia og Kvalsauktinden i 
ett tur/retur: ca 13 km.

Tid: Strandheia 3-5 timer. 
Strandheia og Kvalsauktinden i 
ett 5-8 timer.

KVALSAUKTINDEN
Fra Strandheia kan du fortsette 
videre mot Kvalsauktinden, en 
ganske luftig og sprek tur. Følg 
stien østover fra Strandheia vi-
dere langs ryggen ned mot dal-
bunnen fram til høyde 500. Her 
går du forbi et par små kulper 
før stigninga tar til igjen mot 
nordøst, på tydelig sti til toppen 
av Kvalsauktinden (767 moh). 

Retur samme vei, eller alter-
nativt: gå videre østover langs 
Kvalsauktindens luftige rygg 
med nedstigning mot høyde 
580 og ned langs Storelvdalen. 
Dette alternativet er noe ulendt 

og bratt, men gir mulighet til å 
oppleve Osvolldalen, med et av 
Vesterålens gode fiske- og bade-
vatn, tilrettelagt for ferdsel med 
rullestol og barnevogn. Det er 
også badehus ved sandstranden 
og elvas innløp til vatnet. Fiske-
kort fås kjøpt på Esso i Siger-
fjord. Osvolldalen har for øvrig 
ei interessant historie om boset-
ting fra 1800-tallet – nærmere 
beskrevet i hefte i serien «Møte 
med Vesterålen».

SORTLAND KOMMUNE – FLERE ANBEFALTE TURER, SE BOKA «PÅ TUR I VESTERÅLEN».

Strandheia / Kvalsaukan / Osvolldalen  

Lenger inn i Osvolldalen er 
det fin badeplass i indre del 
av Osvollvatnet. Her er anlagt 
parkeringsplass, toalett, om-
kledningsrom og fiskekai for 
rullestolbrukere. Langs Osvoll-
elva finnes mange små idyller. 
En av de fineste er Stornesan, 

der elva snur og renner innover 
dalen flere hundre meter. Fin 
leirplass ytterst på neset der elva 
svinger og begynner å renne 
nordover. Ved god vannføring 
kan elva padles herfra og nesten 
ned til riksveien.

GPS startpkt X – koordinat (parkplass): 
0520042/ Y - koordinat: 7619017 
(Sonebelte 33W)
GPS toppunkt (Strandheia): 
X - koordinat: 0520910 / Y - koordinat: 
7621223 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt (Kvalsauktinden): 
X - koordinat: 0522475 / Y - koordinat: 
7622408 (Sonebelte 33W)
Merking: Ikke merket, tydelig sti
Vanskelighetsgrad: Middels krevende

Foto: Willy Vestå

Foto: Willy Vestå
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STØ

ØKSNES

ØKSNES KOMMUNE – FLERE ANBEFALTE TURER, SE BOKA «PÅ TUR I VESTERÅLEN».

DRONNINGRUTA er ei 
merka turløype på 15 km – en 
rundtur langs fjæra og over 
fjellet mellom Nyksund og 
Stø. Start og innkomst kan 
legges til begge steder og det 
er opp til hver enkelt å velge 
stranda eller fjellet først. Dette 
er en tur for dem som er i rela-
tivt god fysisk form. Enkelte 
partier kan virke utfordrende 
høydemessig. Dette er en tur 
som dronning Sonja gjen-
nomførte i 1994, derav navnet 
«Dronningruta». Ruta beteg-
nes som ganske tung. Normal 
gangtid kan ligge på 5-8 timer, 
avhengig av form og pauser – 

med andre ord en ganske kre-
vende tur. 

Turbeskrivelse
Høyeste punkt er Finngam-
heia på 448 moh, hvor det på 
1600-tallet var samisk boset-
ting. Løypa er merket med 
turlagets T’er. Det er ingen 
bekker på fjellet, så ta med 
nok drikke i sekken.

Terreng
Turen langs fjæra går delvis på 
sti med myr- og grasunderlag, 
og kan være fuktig. Opp fjell-
sida er det grei sti (sauetråkk), 
oppe på fjellet er det stein, 

lyng og hardt underlag. Det er 
bratte partier fra begge sidene 
opp på selve fjellet. Her er en-
kelte partier sikret med tau.

Attraksjoner
Opplevelsene langs turen er 
mange. Ikke bare er utsikta 
panoramisk, også variasjonen 
i terrenget gjør turen spen-
nende. For øvrig er begge start/
stopp-punktene to spesielle at-
traksjoner. Nyksund er et gam-
melt, nedlagt fiskevær som har 
fått nytt liv og blomstret etter 
at kunstnere og reiselivsbe-
drifter har flyttet inn og pusset 
opp. 

Stø er et levende og sjarmer-
ende fiskevær med full aktiv-
itet året rundt.



STØ

ØKSNES

Stø

Nyksund

NYKSUND var rundt for-
rige århundreskifte et av de 
største fiskeværene i Vest-
erålen. I 1900 hadde stedet 
127 fastboende, men under 
vinterfisket økte folketal-
let med flere hundre. Ett år 
var det 750 tilrei-sende som 
brukte Nyksund som utrors-
vær for sine åpne nordlands-
båter. Men utviklinga mot 
større fiskebåter medførte at 
havna ble for trang og stedet 
ble gradvis fraflyttet. I 1973 
ble skolen lagt ned, og to år 
etter forlot siste fastboende. 
Så godt som alle flyttet de til 
Myre, godt hjulpet av statlige 
fraflyttingsbidrag. 

Nyksund skiller seg fra an-
dre fiskevær ved sin spesielle 
byggestil. Midt på 1980-tal-
let våknet spøkelsesbyen 
ute ved storhavet til nytt liv, 
først gjennom et internasjon-
alt ungdoms-prosjekt, deretter 
som følge av aktiv satsing 
på kultur- og reiselivsaktiv-
iteter. I dag har stedet mange 
fastboende som driver kunst-
galleri, overnattingsbedrifter, 
restaurant og kafé samt sjøba-
serte aktiviteter.

Siste del av veien til Nyksund 
er en opplevelse i seg selv, 
der den snirkler seg fram med 

loddrette fjell på ene sida og 
storhavet på den andre. For 
øvrig representerer den gamle 
grusveien ei tidslinje med be-
varte spor etter mennesker helt 
tilbake til jernalderen. Langs 
den 9 km lange veien kan 

du oppleve fiskehesjene ved 
Huldersteinen, samegraver i 
Kråknesura, minnestøtta over 
den lokale redningskjempen 
Torstein Reinholdtsen samt 
tufter og graver på Skåltofta 
og Rødneset. 

ØKSNES HAR KYSTSTIEN «LANGENES – KLO»

Foto: Alf Oxem



Gossen (106)

Snykolla

Skreddalen

Klubbneset

Myre

SNYKOLLA 
(763 moh) er høyeste fjell på 
Langøya. Fra parkeringsplass 
ved gammel grusvei på fjord-
sida av hovedveien går man 
ca 50 m langs riksveien mot 
Steinland. Herfra østover opp 
gjennom lite dalsøkk mot 
Snykollas nærmeste rygg. 
Ryggen følges til topps, med 
samme vei tilbake. 

Merk: Før du er oppe på hoved-
ryggen, er det et par områder med 
noe klyving. Sikring er ikke 
nødvendig, men godt fottøy er 
påkrevet.

Hvis man ønsker å gjøre en 
noe lengre rundtur ut av dagen, 
anbefales å legge nedturen i 
retning sør mot Åsen i fjord-

botnen. Fra toppen følger man 
da bratt, graskledd helning rett 
øst av toppunktet. I nedkanten 
av helninga kommer man inn 
i et noe krevende område med 
steinblokker og berg. Passér 
mellom noen småvatn, fortsatt 
i retning sør. Følg så tydelig 
«renne» ned til bygda. Fra 
Åsen følger du hovedveien 
tilbake til utgangspunktet, ca 4 
km. Middels krevende topptur.

GOSSEN / 
GOSSESANDEN
Et mye brukt turområde på Som-
marøya er Gossen. Parker på stor 
parkeringsplass på Heimsommar-
øyveien, like før du kjører ned 
til Baksommarøya. Følg veien i 
retning Myre til krysset mellom 
Heimsommarøyveien og Gossen-
veien. Følg tydelig sti opp mel-

lom Lillegossen og Gossen (med 
masta). Oppe i «dalen» velger du 
om du vil fortsette ned til Gos-
sesanden, ei flott sandstrand ut 
mot storhavet, eller om du vil ta 
turen opp på Gossen. En annen 
mulighet er å følge stien vestover 
til Sjåneset og gå strandlinja 
tilbake via Gossesanden. Ter-
renget er lett og godt egna for 
småbarnsfamilier. 

GPS startpunkt: 
X - koordinat: 0505852 / Y - koordinat: 
7636678 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt: 
X - koordinat: 0507772 / Y - koordinat: 
7636535 (Sonebelte 33W)

Merking: Delvis merket fra skogsgrensen 
til toppen (småvarder)

763 moh
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Myrtinden Høydalsheia

Høydalen

Bjørkeskogen

Salen

Trettendalsvatnet

MYRTINDEN / 
BJØRKESKOGEN
Myrtinden troner som den 
selvfølgelige «fjellkongen» på 
Myre, ikke fordi den er særlig 
høy eller krevende, men fordi 
den er sentralt plassert mellom 
tettstedet og storhavet. Og for-
di den har et meget karakteris-
tisk utseende. 

Start turen ved P-plassen 
400 m etter at du har tatt av 
mot Nyksund. Følg tydelig sti 
vestover. Etter kort tid kommer 
du inn på opparbeidet tursti og 
kommer til Bjørkeskogen – et 
friluftsområde med naturleke-
plass, gapahuker, bålplass og 
infotavler for planter, fugler og 
dyr. Området er opparbeidet av 
foreldre, elever og ansatte ved 
Myre skole og er mye brukt 

av skolen og barnehager i om-
rådet. Bjørkeskogen er delvis 
tilrettelagt for rullestolbrukere. 
Innfallsport til området er da 
fra parkeringsplass øverst i 
Svartbakken.

Etter å ha passert gjennom 
Bjørkeskogen, svinger du opp 
akebakken. Ved toppen av 
denne setter du kurs mot Kam-
men, nedre del av ryggen opp 
mot toppen. Fra nedre del av 
skogbelte følger du tydelig sti 
opp på Kammen, og videre 
derfra nordover opp ryggen til 
Myrtinden (350 moh).

HØYDALSHEIA / 
SKIPET
Den mest spektakulære sen-
trumsnære turen er den opp på 
Skipet via Høydalsheia. Dette 
er stedvis ei krevende og luftig 
rute, med en fantastisk utsikt 
mot storhavet på ene sida og 
resten av kommunen på andre 
sida.

Start turen ved parkeringsplas-
sen 400 m etter at du har svi-
ngt av mot Nyksund. Kryss 
veien og følg grusvei østover, 
gå nord ved øverkant av grus-
tak og følg tydelig sti gjennom 
skogbelte og opp på Høy-
dalsheia. Videre følges tydelig 
sti hele egga til du står på top-
pen. Dette strekket er stedvis 
luftig, og noe klyving er nød-

vendig. Like før toppen passer-
er du det karakteristiske berget 
som danner overheng og som 
har gitt fjellet sitt navn – Skipet 
(612 moh).

Ønskes en kortere tur, er det 
plassert ut trimboks ved vann-
verket. Mange kombinerer 
denne ruta med en tur opp til 
Trettendalsvatnet. Begge nås 
ved å følge grusveien fra par-
keringsplassen på Høydalsvei-
en.

GPS startpunkt: 
X - koordinat: 0503625 / Y - koordinat: 
7646261 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt: 
X - koordinat: 0502599 / Y - koordinat: 
7645907 (Sonebelte 33W)
Merking: Ikke merket, men har tydelig sti
Vanskelighetsgrad: Lett

GPS startpunkt: 
X - koordinat:0503625 / Y - koordinat: 
7646261 (Sonebelte 33W)
GPS toppunkt: 
X - koordinat: 0501969 / Y - koordinat: 
7648631 (Sonebelte 33W)
Merking: Ikke merket, men har tydelig sti
Vanskelighetsgrad: Middels krevende

350 moh

612 moh

ØKSNES HAR KYSTSTIEN ‘LANGENES – KLO



Langenes - Klo i ØksnesLangenes - Klo i Øksnes

KYSTSTIEN I ØKSNES
LANGENES – KLO
Kysstier i Vesterålen er et re-
gionalt prosjekt hvor det eta-
bleres turstier nært sjøen i Vest-
erålen. Prosjektet er igangsatt 
etter idé og initiativ fra Vest-
erålen friluftsråd. 

Kyststien mellom Langenes og 
Klo er 4,2 km lang og strekker 
seg fra Langenes kirke til Stein-
vatnet ved Klo. Stien er av lav 
vanskelighetsgrad med noen 
små knauser, men ikke vanskel-

igere enn at de fleste kan gjen-
nomføre løypa. Stien ble ferdig 
merket våren 2014 og deler 
av den går inn på den gamle 
ferdselsveien mellom bygdene. 
Her har folk bodd og virket i 
århundrer, og fiske har vært og 
er fortsatt hovednæringen i om-
rådet.

Stien er farbar også på vinteren, 
da snøen sjelden legger seg så 
nært havet. Det er også stor 
sjanse for å se havørn og oter 
langs løypa, i tillegg til de van-

lige sjøfuglene. Kysstien lenker 
til Dronningruta

Vær oppmerksom på at en rund-
tur via Klodalen fort kan ta opp 
mot 10 timer og deler av denne 
løypa er umerket. Det finnes 
heller ikke naturlige vannkilder 
på fjellet, så ta med drikke.

GPS startpunkt: 
X - koordinat: 506232 / Y - koordinat: 
7656411(Sonebelte 33W)

Merking: Merket løype

ØKSNES KOMMUNE – FLERE ANBEFALTE TURER, SE BOKA «PÅ TUR I VESTERÅLEN».

MELLEGATET
Ingeborg Mikkelsdatter må ha hatt god kjennskap til fiskefamiliens kamp for tilværelsen. På sitt dødsleie i 1621 testamenterte hun 
500 riksdaler til Domkirken i Bergen mot at den hvert år «til det evindelige» skulle sende 500 kg mel til de fattige i Øksnes. Bergen-
serne har ved flere anledninger forsøkt å kvitte seg med mellegatet, som for øvrig er det eldste i sitt slag. Men høyesterett fastslo i 
1849 at melet skulle leveres så lenge det var fattige i Øksnes.

Foto: Trym Ivar Bergsmo
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