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Midt-Troms friluftsråd er et interkommunalt 
samarbeidsorgan mellom kommunene Bardu, 
Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken 
og Tranøy. Friluftsrådet arbeider for økt forstå-
else for friluftslivets betydning, bedre frilufts-
kultur og utbredelse av friluftslivet. Frilufts-
rådet skal også arbeide for å sikre og utvikle 
regionens friluftsmuligheter. Gjennom aktivt å 
fremme friluftslivet og være ambassadører for 
naturopplevelse og fysisk aktivitet, håper vi at 
så mange som mulig ønsker å ta del i friluftsli-
vets gleder. Friluftrådets spesielle satsing i 2014 
er Læring i friluft og folkehelsearbeid.

Nettside:  http://midt-troms.no/friluftsrad
E-post:  mtf@bardu.kommune.no.
Facebook:  www.facebook.com/midttromsf
Telefon:  452 92 742/ 77 18 52 56

Turene er merket med fargekoder som brukes 
nasjonalt og internasjonalt og gjenspeiler van-
skelighetsgraden på turen:

Midt-Troms friluftsråd har gitt ut oversikts-
kart (2011) og turkartpakke for Midt-Troms (2010).  
Oversiktskartet i målestokk 1:200 000 
er ypperlig for å se hvor i Midt-Troms de  
enkelte turene går. Turkartpakken er i 
målestokk 1:75 000 og egner seg for å 
se nærmere på tur-
ruten. Turkartpakken 
selges på servicekon-
torene i kommunene 
og utvalgte butikker/
bensinstasjoner.

kalenderTur
Er det lenge siden du var ute på tur? Er det lenge 
siden du var på et sted du aldri har vært? Er det 
lenge siden du badet i et fjellvatn en varm som-
merdag? Er det lenge siden du satt rundt bålet og 
drømte deg bort? Ta tiden tilbake, og unn deg en 
tur – eller flere sammen med oss.

Vi har gitt deg denne turkalenderen fordi vi ønsker 
å invitere deg ut i den fantastiske naturen i Midt-
Troms. Midt-Troms består av kommunene Bardu, 
Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og 
Tranøy og strekker seg fra svenskegrensa i øst til 
ytterst i havgapet på Senja i vest. Området har 
utallige friluftsmuligheter. 

Hvis du vil gå merkede turer uten turleder, kan du 
velge mellom et utall flotte turer i vår fantastiske 
region. Løypene er ryddet og merket av over 110 
løypevaktmestere slik at turmålene blir lettere å 
nå. 

Noen løypevaktmestere ønsker å invitere på tur til 
”sitt” turmål. I år kan vi tilby 67 organiserte turer. 
Denne turkalenderen inneholder en oversikt over 
alle disse turene. 

I Dyrøy er det Turlaget som inviterer til tur. I tillegg 
til turene som de 8 Midt-Troms-kommunene har 
valgt ut, har også Senja Turlag en rekke turer som 
har fått plass i turkalenderen. Nord-norsk botanisk 

forening i sam¬arbeid med Midt-Troms naturlag 
og Målselv hagelag har også en tur beskrevet i 
turkalenderen. 

Midt-Troms friluftsråd ønsker å satse enda mer på 
lavterskelturer spesielt for inaktive, funksjonshem-
mede og barnefamilier. Målet med denne kalen-
deren er å tilby turer som passer for alle, og mo-
tivere til at flere kommer seg ut oftere. I tillegg til 
ordinære turer med turledere har vi laget en over-
sikt over noen søndagsturer og ”turer på hjul”. På 
søndagsturene får du servert gratis bålkaffe og saft 
til oppgitt tidspunkt. Ta med egen matpakke så 
kan du nyte matpakka i flott natur – i godt selskap 
med deilig varm bålkaffe og en hyggelig prat. 

For de som ikke er så mobile har vi laget en over-
sikt over turer du kan gjøre på hjul. Rullestol og 
barnevogn trenger ikke være noe hinder for flott 
turopplevelse. Disse turene finner du bakerst i hef-
tet. 

Alle husstandene i Midt-Troms får turkalenderen 
gratis takket være støtte fra Friluftsrådenes lands- 
forbund, Troms fylkeskommune og en betydelig 
dugnad av kommunene og frivillige organisasjoner/ 
privatpersoner.

God tur!

Om ikke annet er nevnt så må du ha or-
dentlig fottøy og nok tøy (gjerne vindtett). 
Ta med tilstrekkelig mat og rikelig med 
drikke med på turene. De fleste turene har 
innlagt matpause. 

Til turleder innen 2 dager før turdagen der-
som ikke annet er oppgitt. For turene i regi 
av Senja Turlag er det krav om påmelding. 

Dersom ikke annet er oppgitt, er det gratis 
å delta på turene. Turer i regi av Senja Tur-
lag koster kr 30 for medlemmer, og kr 50 
for ikke-medlemmer. 

•	Sett	deg	inn	i	turbeskrivelse:
 http://telltur.no/utitroms 
 http://www.godtur.no/godtur 
 Vurdere om du er i stand til å gjennom 
 føre turen. Der turen ikke er beskrevet på 
 nettet kan turleder kontaktes. 
•	Deltakelse	skjer	på	eget	ansvar.
•	På	fellesturer	skal	deltakerne	følge	
 turleders anmodninger.

PÅ
M

el
dI

nG
Pr

IS
an

SV
ar

uT
ST

Yr
ka

rT

67 
orGanISerTe 

Turer I 
MIdT-TroMS

MIdT-TroMS 
frIlufTSrÅd

Enkel

Middels

Krevende

Meget krevende/ekspert



bardu
Dato
og kl.

Turmål Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder(e)/påmelding Kommentarer

12. juni
kl. 18.00

Sjupynten via 
Tørrfurua
410 moh.

Ca. 8 km, 3 t.

Trafostasjon ved 
Solsvingen

Arild Mikalsen, 
tlf. 909 23 351

22. juni
kl. 11.00

Brudesløret

Ca. 1 t. 

P-plass	ved	Bruhaugen Bardu Hund v/ Elin Uhre, 
tlf. 977 81 873

Turen går på vei/
skogsvei nesten helt 
fram. 

26. juni
kl. 18.00

Holtet
533 moh.

Ca. 3 t.

P-plass	ved	Sponga	
bru

Bardu Hund v/ Elin Uhre, 
tlf. 977 81 873

Bratt stigning første 
del. Vi går rolig. Bruk 
gjerne staver. 

31. aug.
kl. 11.00

Blåbergenden
752 moh.

3 t.

P-plass	Bardujord	leir Gråbein 4H v/Jutta Maurer,
tlf. 902 03 357

Fantastisk utsikt!

14. sept. 
kl. 11.00

Blåberget
1218 moh.

Ca. 6 t.

P-plass,	Bardujord	leir Asbjørn Solseth,
tlf. 958 78 856.  
Arild Mikalsen,  
tlf. 909 23 351

Værforbehold - vi 
må se toppen før vi 
starter!

berG
Dato
og kl.

Turmål Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder(e)/påmelding Kommentarer

25. juni  
kl. 18.00

Barden
659 moh.

7,5 km
4–5 t.

P-plass	ved	Ørnfjord-
tunellen

Anita Sebulonsen,        
tlf. 482 98 390

Noen bratte partier.

29. juni       
kl. 12.00

Turstinett i 
Mefjordvær. 

Ca. 5 km            
Kortere for de 
som ønsker det

Start/parkering på 
gamle fotballbanen 

Berit Sivertsen,
tlf. 977 58 714

Bålkos ved en av 
gapahukene.

1. juli
kl. 18.00

Bøvær – Strand-
byskaret –
Husfjellet – 
Skaland
635 moh.

5–6 t.

Parkering	ved	
snuplassen på Bøvær

Christian Wasserfall,
tlf. 917 68 177

Bratte partier.

6. juli     
kl. 18.00

Den gamle 
kraftstasjonen i 
Bergsbotn

Ca. 2 t.

Gamle fotballbanen i 
Bergsbotn (Raset)

Berit Sivertsen,
tlf. 977 59 714

Kulturvandring. 
Historikk om raset 
i 1947.



dYrØY
Dato
og kl.

Turmål Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder(e)/påmelding Kommentarer

9. juni
kl. 14.00

Vinje – Berg med 
natursti på turen 
utover

3-4 km

Vinje Terje Karlsen,
tlf. 901 85 253

Familietur. Turen går 
langs traktorveg til 
Berg. Turlaget sørger 
for grill og bålkaffe.
Ta med grillmat.

19. juni
kl. 18.00

Kastnes – 
Trollvatnet – 
Grønnlikollen
289 moh.

5-6 km
2-3 t.

Kastnesvika
Ved Faksfjordvegen 
nr. 72

Robert Chruickshank,
tlf. 771 88 676

Turen går i kupert 
terreng, delvis sti, opp 
til kollen.

22. juni.
kl. 11.00

Kastnes – 
Holmevatnan – 
Snærlikollen
Ca. 500 moh.

  
10-11 km
6-7 t.

Kastnes 
Faksfjordvegen

Robert Chruickshank,
tlf. 771 88 676

Delvis sti gjennom 
bjørk- og furuskog, 
over koller og forbi 
mange fiskevann. Flott 
utsyn mot sør. 

26. juni
kl. 18.00

Kulturstien –
Kjærlighetsstien – 
Bekken

2-3 km
1-2 t.

Kastnes v/buss-
skur Faksfjordvegen 
(rv211) kryss ned til 
Kjerkenesveien

Åshild Chruickshank,
tlf. 957 96 444

Familietur.	Passer	godt	
for små barn. Gammel 
kulturhistorie. Turen 
går innom Bjørnehula.

3. juli
kl. 18.00

Sørfjorden – 
Kvalnes –
Hållaksla

  
11-12 km
3-4 t.

Veienden Sørfjorden Frode Forsberg,
tlf. 970 72 802

Skogsveg og sti til 
Kvalnes. Bratt stigning 
fra Kvalnes. Nydelig 
utsikt mot Andørja og 
Senja.

10. juli 
kl. 18.00

Skogshamn – 
Kalvøyvatnet

7 km
2-3 t.

P-plass	Skogshamn Terje Karlsen,
tlf. 901 85 353

God skogsveg og sti til
Kalvøyvatnet. Noen 
våte partier.

17. juli 
kl. 18.00

Rubbåsen – 
Vassrabban –
Stortindvatnet

  
6 km
2-3 t.

Rubbåsen
Bjørkebakkvegen
(Rv84) 

Wenche Bjellmo,
tlf. 402 17 313

God skogsveg. Lett 
stigning opp til 
Vassrabban.

24. juli
kl. 18.00

Evertmoen – 
Hundstrandfjellet
496 moh.

11-12 km 
3-4 t.

Evertmoen 
Skytterhuset

Sten Ruben Erlandsen,
tlf. 906 47 634

Skogsveg og sti. 
Litt myrlendt.

31. juli
kl. 18.00

Langhamn –
Holmeheia
450 moh.

5-6 km
2-4 t.

Fergeleiet Langhamn Håvar Tobiassen, 
tlf. 957 99 153

Fhv. bratt stigning fra 
start ca. 100 moh. 
Nydelig utsyn på 
toppen.

3. aug.
kl. 09.30

Løksetinden
1237 moh.

10-11 km
8-10 t.

Nordavindshagen i BB 
for felles transport til 
Løksa

Wenche Bjellmo,
tlf. 402 17 313

Må være i god form. 
Bratte stigninger. Ett 
lite parti kan oppleves
luftig. Høgeste fjell i 
Dyrøy kommune.

7. aug.
kl. 18.00

Hagenes på 
Dyrøya

3 km
1-2 t.

Parkering	ved	
veienden 
Mikkelbostad

Håvar Tobiassen,
tlf. 957 99 153

Krigsminner og stein-
alderfunn. Turlaget 
stiller med bål, 
bålkaffe og grill. 
Ta med grillmat.

Dato
og kl.

Turmål Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder(e)/påmelding Kommentarer

14. aug.
kl. 18.00

Hundstrand – 
Hundstrand –
Fossen

3-4 km
1,5-2 t.

Brøstadvegen 
P-plass	nedenfor	
gml.	Per	Andreassen	
butikken

Sten Ruben Erlandsen,
tlf. 906 47 634

Turen går lags 
skogsveg og sti. Lett 
stigning. Tilrettelagt 
med benk ved fossen. 
Fin utsikt over 
Dyrøysundet.

21. aug.
kl. 18.00

Betholmen – 
Finnlandsneset

4-5 km
2-2,5 t.

Betholmenvegen
endeholdeplassen

Siv-Frida Høgmo,
tlf. 996 95 329

Turen går langs 
gammel ferdselsveg.

24. aug.
kl. 11.00

Løkseskardet
834 moh.   

8-9 km
6 t.

Veienden Sørfjorden Frode Forsberg,
tlf.  970 72 802

Turen går via Ner-
vatnet og Storvass- 
høgda.	På	veg,	
skogssti i myrlendt og 
kupert terreng.

7. sept.
kl.11.00

Bjørga –  
Kvitfløyvatnet
516 moh. og 
Blåvatnan
760 moh.

12-13 km,  
6-7 t.

Bjørga Stig Stokland,
tlf. 909 34 654

Følger skogsti til 
Lavikmarka og  
deretter videre til  
vatnan. Nydelig  
område. Grotter.

Turene gjennomføres av Dyrøy Turlag.



lenVIk
Dato
og kl.

Turmål Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder(e)/ingen påmelding Kommentarer

4. juni 
kl. 18.00

Reingjerdhaugan
393 moh.

8 km

P-plass	v/Sandviklia	
alpinanlegg

Karoline Sandberg, 
tlf. 412 54 432 

Ingen påmelding, 
ved spørsmål kontakt 
folkehelsekoordinator 
Karoline Sandberg, 
tlf. 412 54 432. 

Det blir lagt inn korte 
pauser underveis og 
en 10 minutters pause 
på toppen. Vi stiller 
med 3-5 turledere på 
hver tur.

Dersom du er med 
på turene fra begyn-
nelsen av sesongen, 
vil man få en gradvis 
progresjon i både form 
og ferdigheter. Man 
vil derfor være bedre 
rustet til de turene 
som er mer krevende.

11. juni 
kl. 18.00

Mevatnet Lav-
voen 

6 km

P-plass	ved	
Midt- Tromshallen

Karoline Sandberg, 
tlf. 412 54 432 

18. juni 
kl. 18.00

Lappegamsko-
gen
257 moh.

5,4 km

Parkeringen	ved	
Sandbakken kapell

Karoline Sandberg, 
tlf. 412 54 432 

25. juni 
kl. 18.00

Vardan 397 moh.

5 km

Bygdehuset Lunheim 
i Sørvika

Karoline Sandberg, 
tlf. 412 54 432 

2. juli 
kl. 18.00

Varden/ Never-
holfjellet 440 
moh.

  
7 km

Vanntaken v/
FIL Stadion

Karoline Sandberg, 
tlf. 412 54 432 

9. juli 
kl. 18.00

Rismålstuva
362 moh.

7,5 km

Parkeringsplassen	
v/Storfossen bru i 
Bjorelvdalen

Karoline Sandberg, 
tlf. 412 54 432 

16. juli 
kl. 18.00

Gammelveten
462 moh.

9 km

Parkering	langs	
veien ved Startsted 
(se karthefte)

Karoline Sandberg, 
tlf. 412 54 432 

23. juli 
kl. 18.00

Kraknestinden
 527 moh.

7,5 km

Coop i Rossfjord Karoline Sandberg, 
tlf. 412 54 432 

30. juli 
kl. 18.00

Skårlifjellet 
323 moh.

6 km

Helt innerst i 
Vangshamn langs 
veien. (husk å parkere 
slik at forbipasserende 
trafikk kommer til)

Karoline Sandberg, 
tlf. 412 54 432

6. aug. 
kl. 17.00

Segla 
633 moh.

4 km

Ved Fjordgård skole Karoline Sandberg, 
tlf. 412 54 432

MÅlSelV
Dato
og kl.

Turmål Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder(e)/påmelding Kommentarer

Tirsdager 
kl. 12.00

Turmål varierer
  

2-4 t.

Vil variere Info/ingen påmelding:
Frisklivssentralen, 
tlf. 77 83 25 50 eller
Målselv dagsenter 
(ikke uke 29, 30, 31)
tlf. 480 27 274 /416 87 188

Mer informasjon og 
oversikt på turmål/
oppmøtested  finnes på 
www.malselv.kommune.
no  med søkeord ”Ukas 
tur” eller Telltur.no under 
Målselv.

29. juni
kl. 11.00

Akka 
407 moh.

3-4 t. i rolig  
tempo

Vikingheimen Inger-Ann Grimstad, 
tlf. 971 94 656. 

Ingen påmelding

Turen passer for alle. 
Natursti og fiskekurs for 
barn ved Damvatnet. Ta 
gjerne med fiskestang 
og bålmat. Bål og 
bålkaffe. Traktorvei og 
sti opp. Middagssalg på 
Vikingheimen fra kl. 13. 

19. juli
kl. 09.00

Rostakulen 
1274 moh.

Ca. 5 t.

Kongsvoldtunet Anita Hilstad , 
tlf. 976 14 767

Jevn bratt stigning hele 
vegen. Kongsvolddag 
og arrangement på 
tunet – mulig å kjøpe 
rømmegrøt, vafler og 
sveler etter turen.

17. aug.
kl. 10.00

Vassbruna
1203 moh.

Dagstur

Fra Karlstad mot 
Kjerresnes 5 km. 
Skilt i vegkanten

Viggo Hanssen,
tlf. 901 05 155

Ta med 2-3 vedskier 
hver så tenner vi bål i 
foten av tinden og kokes 
svartkjel. Ta  med pølse/
bacon e.l om du vil grille 
noe. Det vil også bli en 
matpause oppi Stor-
hompen dersom folk 
ønsker det. Mat og 
drikke må du ta med 
selv. 



SØrreISa
Dato
og kl.

Turmål Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder(e)/påmelding Kommentarer

22. juni 
kl.11.00

Karen 
Persahaugen	i	
Skardalen

2-3 t.

Gamtofta. Ta av fra 
Rv 84 i Skøelv mot 
Lyshaugveien. Følg 
skilting til Gamtofta, 
ca. 5 km

Arvid Skjellhaug,
tlf. 404 78 633. 
Ingen påmelding.

Åpning av kultursti 
med merka samiske 
kulturminner.  Turen 
passer for alle – også 
for barnevogn og 
rullestol.

28. juni 
kl.11.00

Barnestøtta på 
Svartfjellet

2-3 t.

Unglyn skistadion, 
øverst i Elvelund bolig-
felt. Ta av fra RV 86 
– ca. 6 km fra krysset i 
Finnfjordbotn

Paul	Dahlø,	
tlf. 992 04 601
Ingen påmelding.

Ordfører	Paul	Dahlø	tar	
oss med til et minnes-
merke etter en tragisk 
hendelse på slutten av 
1800-tallet. 

10. aug.
kl.09.30

Middagsfjellet, 
874 moh, 
Storlifjellet 
990 moh. og 
Tverrfjellet 
1036 moh.

10-12 t.

Gamtofta. Ta av fra 
Rv 84 i Skøelv mot 
Lyshaugveien. Følg 
skilting til Gamtofta, 
etter ca. 5 km

Odd Lekang, 
tlf. 915 72 090
Påmelding!

Krevende dagstur med 
fantastisk utsikt. Vi går 
over de tre toppene 
og gjennom Langdalen 
til Rabbås/Lynghaug.

4. juni
kl.18.00

Krigsminner på
Elvelund og 
Galtnes

2-3 t.

Unglyn skistadion, 
øverst i Elvelund 
boligfelt. Ta av fra RV 
86 – ca. 6 km fra 
krysset Finnfjordbotn

Prosjekt	Kulturskatter	i	Sørreisa	
v/ Elin Myhre,
tlf. 928 57 294
Ingen påmelding.

Guidet tur i landskap 
med mange fysiske 
spor etter 2. verdens-
krig.

24. aug.
kl.18.00

Sætra i Skardalen

1-2 t.

Ta av fra Rv 84 i Skø-
elv mot Lyshaugveien. 
Parkering	ved	veiende,	
etter ca. 5,5 km

Sørreisa	LHL	v/Paul	Dahlø,
tlf. 992 04 601
Ingen påmelding.

Stavgang eller vanlig 
spasertur i lett ter-
reng, langs driftsvei. 
Framkommelig med 
barnevogn og rullestol.

13. sept.
kl.15.00 

Sætra i Skardalen

1-2 t.

Ta av fra Rv 84 i 
Skøelv mot Lyshaug-
veien.	Parkering	ved	
veiende, ca. 5,5 km

Skøelv IGL v/ Otto Skogheim,
tlf. 452 22 812
Ingen påmelding.

Skøelv IGL inviterer til 
familiedag på Sætra. 
Aktiviteter for barn. 
Skøelv IGL spanderer 
kaffe, te og kakao. Vi 
fyrer opp grill, ta med 
grillmat selv. Salg av 
pølser og mineralvann.

14. sept.
kl.16.00

Steinora i 
Gumpedalen

4 t.

Veienden i 
Gumpedalen

Prosjekt	Kulturskatter	i	Sørreisa	
v/ Elin Myhre,
tlf. 928 57 294
Guide Dagfinn Solbakken.
Ingen påmelding.

Vi ser bl.a på kultur-
minne i ura knytta 
til militær aktivitet i 
1905.

TorSken
Dato
og kl.

Turmål Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder(e)/påmelding Kommentarer

1. juni
kl. 11.00

Klubban, Torsken

3 km
2-3 t.

Ferånna Torsken Brith Sørensen, 
tlf. 482 32 844

Åpnig UtiTorsken 
2014. Familietur langs 
natur-/aktivitetsstien.

28. juni
kl. 11.00

Ballesvik

2 km
1-2 t.

Kirkegården Ballesvik Brith Sørensen, 
tlf. 482 32 844

Turen passer spesielt 
for barn /eldre/ 
bevegelseshemmede.

12. juli
kl. 12.00

Grunnfarnesbotn

2 km
1-2 t.

Kirkegården 
Grunnfarnesbotn

Brith Sørensen, 
tlf. 482 32 844

Turen passer spesielt 
for barn /eldre/ 
bevegelseshemmede.

13. juli
kl. 12.00

Sildevika/
Ballesvik  

3 km
2-3 t.

Kirkegården Ballesvik Ingar Hofsøy,
tlf. 416 92 073

Familieturmed 
mulighet for bading/
vassing.

1. aug.
kl. 10.00

Gryllefjord – 
Barbogen – 
Sandsvika

5-8 t.

Nymoloen Gryllefjord Brith Sørensen, 
tlf. 482 32 844 
seinest 31.07. kl. 21.00

Deltageravgift 50 kr. 
til båtskyss. 
Værforbehold.



TranØY
Dato
og kl.

Turmål Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder(e)/påmelding Kommentarer

22. juni
kl. 18.00

Gammelveten
462 moh.

4 km
2-3 t.

Gården til Tone og 
Ragnar Johnsen

Kjell Fredriksen,
tlf. 481 59 611

Flott utsikt. 

28. juni 
kl. 12.00

Tønnerten
239 moh.

4 km 
2 t.

Heia ved Rødsand Rita	Pettersen,	
tlf. 958 45 456

Flott utsikt tross den 
lave høyden. 
Barnevennlig. 

5. juli 
kl. 12.00

Skatvikfjellet
466 moh.

8 km
3-4 t.

Kvesmebolhågen Arnt Einar Nilsen,
tlf. 977 75 902
Marita Nilsen,
tlf. 778 53 593

Bratt oppstigning. 

13. juli
kl. 11.00

1. Svanfjell
807 moh.   

6 km
5 t.

Parkeringsplass	i	Ka-
perdalen ved starten 
av Nedre Kapervann

Kjell Fredriksen,
tlf. 481 59 611

Stigning hele veien, 
steinur siste del. 
Spredte deler av 
flystyrt fra 1960-tallet.

4. aug.
kl. 12.00

Nattmålsstua v/
Nattmålsvannet

1 km fra Støstad
45 min.

Parker	ved	Støstad.	
Første vei til høyre rett 
etter at du svinger ned 
til Vangsvik

Stig Larsen,
tlf. 990 44 434

Skosbilvei stort sett 
hele veien. Her finner 
du kanoer, kajakker, 
robåt og lavvoer.

Senja TurlaG
Dato
og kl.

Turmål Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder(e)/påmelding Kommentarer

15. juni Breitind
998 moh.

6-7 t.

Svartholla ved/før 
Senjahopen

Thor Olsen, 
tlf. 934 68 650
Anita Henriksen,
tlf. 911 15 299 og 
Audun Olsen

Guida tur til Senjas 
høgeste fjell. Egner 
seg ikke for de med 
høydeskrekk.

22. juni Klauva

4-5 t.

P-plass	ved	kirke-
gården i  Vågan/ 
Russevåg

Bente Johnsen, 
tlf. 922 97 001 
Siw Løvås, 
tlf. 930 90 047

Vi følger en sti helt til 
det gamle handels-
stedet på Klauva. 
Lettgått tur for alle.

29. juni Kolkjerka
653 moh.

Ca. 6 t.

P-plass	innerst	i	
Gjeska før tunellen 
til Flakkstadvåg

Hans	Peder	Pedersen,	
tlf. 906 18 018
Kåre Norum, 
tlf. 959 94 744

Kjempeflott utsikt 
utover havet og inn 
over hele Ånderdalen 
nasjonalpark.

18.-20. 
juli

Njunis
1717 moh.   

Helgetur

Avtalt parkering i 
Dividalen

Kjell Hågbo, 
tlf. 900 66 229
Bente Johnsen, 
tlf. 922 97 001
Jakob Steinmo, 
tlf. 952 03 987

Flott tur til det høyeste 
fjellet i Indre-Troms. 
Deltakerne må være 
vant til å bære, for vi 
planlegger å overnatte 
i telt.

3. aug. Hjerttind
1380 moh.   

Ca. 10 t.

P-plass	innerst	i	
Rabbåsen i Sørreisa

Odd Lekang, 
tlf. 915 72 090
Bente Johnsen, 
tlf. 922 97 001

Lang fjelltur hvor det 
ikke er veldig bratte 
partier.

17. aug. Familiedag på 
Gamtofta

4-5 t.

Kjøring helt frem til 
tofta i Skøelvdalen

Siw Løvås, 
tlf. 930 90 047
Espen Holen, 
tlf. 415 24 799
Gunlaug Hansen,
tlf. 924 63 364

Vi oppholder oss ved 
tofta og koser oss ute 
hele dagen.

24. aug. Istindene
1489 moh.

Ca. 6-7 t.

Elverumskrysset Jakob Steinmo, 
tlf. 952 03 987
Børge Talberg, 
tlf. 907 66 351
Bente Johnsen, 
tlf. 922 97 001

Bratt og krevende 
fjelltur som ender opp 
med en formidabel 
utsikt. Noe ur.

29.-31. 
aug.

Rolf Bybergs 
hytte, Kletten 
Målselv
596 moh.

Dagstur

Etter avtale med Rolf Rolf Byberg, 
tlf. 415 89 459
Gunlaug Hansen, 
tlf. 924 63 364

Vi er invitert på hyt-
tetur i Målselv. Litt 
vandring og mye kos.

5.-7. 
sept.

Fisketur Sør-
kapervannet
215 moh.

Helgetur med 
telt-overnatting

En turleder går fra 
Gjeska og en fra 
Hyttekroa i Tranøybotn

Svein Heitmann, 
tlf. 951 90 400
Jon Erik Johannessen, 
tlf. 911 80 893

Vi koser oss ved 
vannet, så kan de som 
ønsker det fiske.

14. sept. Sultind – Blåtind 
– Leirtind
Vassbruna på 
langs 1203 moh. 

Over 10 t.

Parkering	ved	barne-
hagen i Rossfjorden

Gunlaug Hansen, 
tlf. 924 63 364
Bente Johannessen, 
tlf. 472 91 454

Lang tur. Vi starter 
med Sultind, går over 
til Blåtind, litt ned og 
så Leirtind før vi går 
ned til Tårnevatn.

21. sept. Astritind
742 moh.   

Ca. 5–6 t.                

Fotballbanen i 
Botnhamn

Anita Henriksen, 
tlf. 911 15 299 
Trine-Lise Fredriksen, 
tlf. 951 46 179

Flott tur på Nord-
Senja. En fantastisk 
utsikt når vi kommer 
opp.



andre Turer
Tur med Nord-Norsk Botanisk Forening i samarbeid med Midt-Troms naturlag og Målselv hagelag.

SØndaGSTurer
Den gode gamle søndagsturen der hele familien er med på tur er et stadig sjeldnere syn. Dette ønsker 
Midt-Troms friluftsråd å gjøre noe med. Vi ønsker å ta søndagsturen tilbake, og vi vil stimulere til at søn-
dagsturen blir et fast innslag i ukeplanen. Vi har derfor utfordret kommunene i Midt-Troms til å tilby faste 
møteplasser for søndagsturen. Vi håper at slike møteplasser kan føre til at flere ønsker å nyte søndagen 
ute. De utvalgte turmålene i år er meget enkle å nå, og passer for alle.

Dato
og kl.

Turmål Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Turleder(e)/påmelding Kommentarer

29. juni
27. juli
31. aug.
28. sept.
26. okt.
30. nov.
28. des.
kl. 11.00-
13.00

Gapahuken ved 
Toftakervannet

Avhenger av 
startsted. Fra 
200 m. en veg. 

Det vil bli bålkos og muligheter for en kopp 
kaffe eller saft.

bardu

Dato
og kl.

Turmål Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Turleder(e)/påmelding Kommentarer

25. mai
29. juni
27. juli
31. aug.
28. sept.
30. nov.
28. des.
kl. 11.00-
13.00

Måsaksla

500 m fra 
Værnes
700 m fra 
Yttersvingen 
(en vei).

Torsken turgruppe Gratis bålkaffe og saft.

25. mai
kl. 16.00-
17.30

Flakstadvåg Søndre Torsken 
pensjonistforening

Gratis bålkaffe og saft.

23. juni 
kl. 16.00 

Giska/Sifjord Søndre Torsken 
pensjonistforening

Gratis bålkaffe og saft.

27. juli 
kl. 16.00-
17.30

Medby Søndre Torsken 
pensjonistforening

Gratis bålkaffe og saft.

24. aug.
kl. 16.00-
17.30

Grunnfarnes Søndre Torsken 
pensjonistforening

Gratis bålkaffe og saft.

14. sept.
kl. 16.00-
17.30

Giska Søndre Torsken 
pensjonistforening

Gratis bålkaffe og saft.

TorSken

Dato
og kl.

Turmål Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder(e)/påmelding Kommentarer

15. juni 
kl. 09.00

Naturstien 
«Fra foss til 
foss», mellom 
Bardufossen og 
Målselvfossen

Ca. 1,7 km
2-3 t. 
+ matpause.

 

P-plass	nær	
Fossmotunet.

Villblomstenes dag.
Nordnorsk botanisk forening: 
Per	K.	Bjørklund,	
tlf. 915 30 830.
Midt-Troms naturlag: 
Jann-Oskar Granheim, 
tlf.  932 11 937

Tematur med natur 
generelt og botanikk 
spesielt. Ta med mat 
og drikke og klær etter 
værforhold. Turen pas-
ser spesielt for barn/
eldre/lett bevegelses-
hemmede da vi går 
på sti. 

MÅlSelV



alleMannSreTTen
Friluftsloven regulerer allmennhetens rett til ferd-
sel og opphold i naturen. Vi har fra gammelt av 
hatt rett til å ferdes i skog og mark, etter elvene, 
på innsjøer, i skjærgården og til fjells, uavhengig 
av hvem som eier grunnen. Dette er unikt for 
norsk frilufts- og høstningskultur, og kan knapt 
oppleves andre steder i verden. 

Friluftsloven krever hensynsfull og varsom oppfør-
sel overfor naturen, andre brukere og rettighets-
havere. 
• Ta med søppel hjem. 
• Båndtvang for hunder 1. april – 20. august. 

Les mer om Friluftsloven og allemannsretten på 
hjemmesidene til Direktoratet for naturforvaltning, 
www.dirnat.no 

I sjøen er det fritt fiske. Retten til jakt og fiske i 
ferskvann tilligger rettighetshaveren, og man må 
innhente tillatelse for å utøve jakt, fangst og fiske. 
Før man kan kjøpe jaktkort, kreves gyldig jegerav-
gift, og for å fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye 
kreves gyldig fiskekort.

Opplysninger om kjøp av jakt-/fiskekort på stats-
grunn: Se www.inatur.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund, avdeling Troms 
kan gi flere opplysninger om jakt og fiske der du 
bor. Se www.njff.no/troms

Vær oppmerksom på at det i nasjonalparker og 
andre naturvernområder kan være spesielle re-
gler for både ferdsel, opphold og høsting. Kontakt: 
www.fylkesmannen.no/troms

jakT oG fISke

elekTronISk reGISTrerInG aV Turer
Turene som løypevaktmestrene inviterer til, er i 
de fleste tilfeller en del av trimtilbudet som den 
enkelte kommune arrangerer, for eksempel: Bardu 
Fjelltrim, UtiBerg, Til topps i Målselv osv. Alle disse 
turene er nærmere beskrevet på:
http://telltur.no/utitroms

Her kan du registrere turene dine elektronisk. Opp-
legget rundt registrering for å samle turer er noe 
ulikt i kommunene. Kriterier finner du på: 
http://telltur.no/utitroms eller ved å kontakte din 
kommune. Lenvik kommune er ikke med i ordnin-
gen da de har eget opplegg. 

PÅ Tur Med hjul
Sitter du i rullestol eller triller du barnevogn? Det betyr ikke at du ikke kan komme deg ut på tur. Nytt av 
året er at vi har beskrevet noen utvalgte turer som kan gjennomføres med barnevogn/rullestol. Til noen 
av disse turene er det også satt opp turledere (jfr. oversikten ovenfor). 

Turmål Lengde Beskrivelse

Toftakervannet (gapahuk/tilrettelagt 
fiskeplass for funksjonshemmede)

Ca. 600 m t/r http://telltur.no/utitroms/bardu

Elveparken Infanterileiren til LHL’s 
trimpost ca. 3 km t/r

http://telltur.no/utitroms/bardu

bardu

Turmål Lengde Beskrivelse

Målselva ved Flagstad camping/ 
Mortenneset

Ca. 2,2 km t/r http://telltur.no/utitroms/malselv-kommune

Barduelva ved Finnsund Ca. 2,2 km t/r http://telltur.no/utitroms/malselv-kommune

Andsfjellet Ca. 600 m t/r http://telltur.no/utitroms/malselv-kommune

MÅlSelV

Turmål Lengde Beskrivelse

Ballesvik 2 km t/r http://telltur.no/utitroms/torsken-kommune

Grunnfarnesbotn 2 km t/r http://telltur.no/utitroms/torsken-kommune

TorSken



naTur-
oPPleVelSer 

oG fYSISk 
akTIVITeT

noTaTer

Forside foto: Toril Skoglund. Øvrige foto: Midt-Troms friluftsråd, Kari Sandsnes, Roald Landset, Sissel Landset, 
Lydis Wikmark, Hans Bakkejord, Berit Sivertsen, Anita Hilstad, Asbjørg Johnsbøen, Asgeir Blixgård, Brith Sørensen, 
Ina Syversen, Kjetil Letto, Reidun Aspmo, Robert Chruickshank, Toril Dybdal og Wenche Bjellmo.

Senhøsten 2014 kommer TURBOKA for Midt-Troms. 
Boken vil ta for seg det aller flotteste som finnes 
av sommerturer i området.

Turene vil spenne fra lett tilgjengelige sand- 
strender, til frodige dalfører og heier – til kvasse 
fjelltopper. Felles for de om lag 120 turene i TUR-
BOKA, er at alle er dagsturer som ikke krever 
spesialutstyr. De fleste turene vil ha en klar lav/
medium terskel.

TURBOKA for Midt-Troms skal ha en særlig høy 
bildekvalitet - og være et produkt man skal være 
stolt av å vise frem: «Her bor jeg – her er mitt 
fantastiske turterreng». Derfor ønsker redaksjonen 
kontakt med alle som synes de har fine turbilder å 
bidra med. Det vet vi er mange. Kanskje har du de 
beste og mest levende turbildene. Sjekk bokens  
facebookside for liste over aktuelle turer og kontakt- 
informasjon. 

De aller fleste turene vil også bli presentert gjen-
nom flotte flyfoto, der ruter og lokale stedsnavn 
blir tegnet inn.

Små anekdoter og lokale historier, vil krydre tur-
beskrivelsene.

Vil du bidra, ta kontakt med redaksjonen på  
eidhaugen@gmail.com, eller til Midt-Troms Fri-
luftsråd. Alle bidrag som blir brukt blir belønnet 
med turbok, og kreditert som bidragsyter i boka.

Prisen er satt til 395 kroner. Kjøper du 10 bøker, 
får du den ene gratis ved forhåndsbestilling før 1. 
oktober 2014. Forhåndsbestilling gjør du til Midt-
Troms Friluftsråd: mtf@bardu.kommune.no.

Turboka for MIdT-TroMS




