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Det er utplassert 10 fjellposter rundt i kommunen.
Det anbefales å skaffe seg bedre kart, eventuelt bru-
ke www.turkarthelgelgand.no. Diplom utstedes til
voksne som har vært på I eller flere poster, samt
barn som har vært på 5 eller flere pos-
ter. Kontrollkort for registrering og innsending av
poster fås ved helsesentereUfysak, lastes ned på

kommunens hjemmeside eller man kan bruke baksi-
den av denne brosjyren. Det er også trekning av ga-
vepremier blant de som har skrevet i bøkene.
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Tur 1. Nordlia 275 moh.

utgangspunkt: Ta av Rv.17 ogfglg Fv.212 til Fagervika ca. 19 km. Parkering ved informa-

sjonstavle for Bruneset. Følg jorbrukveg/sti mot Nordfjellet. FØlg så merking videre'

Gåtid: Tur/retur ca. 3 timer i lett terreng,

Kartblad: Nesna L82711

Tur 2. Reinesaksla 385 moh.

utgangspunkt: Ta av Rv.17 ogf6lgFv.2t2 mot Fagervika ca.6 km. til Reines. Parkering

på "utsikten" FØlg merket sti.

Gåtid: Tur/retur ca.2,5 timer i middels, litt bratt terreng.

Kartblad: Nesna 182711
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Tur 3. HØgtuva 527 moh.

Utganspunkt: Avkjørsel ved "grustaket" i bakken før Velsvågforsen. FØlB merket sti

Gåtid: Tur/retur ca. 4 timer i litt krevende terreng.

Kartblad: Nesna 182711

Tur 4.Tomsenvatn 48I moh.

Utgangspunkt: Parkeringsplajs nedenfor rensehuset ved enden av Grubvegen.følgT-

merket sti.

Gåtid: Tur/retur ca.2 timer i middels krevende terreng.

Kartblad: Nesna 182711
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Tur 5. Veten 506 moh.

Utgangspunkt Bardal: Opplysningstavle på parkering ca. 500m fra avkjørsel til kirkegård

Gå videre ca. 20Om langs hovedvei 1ør du tar av og følger sti til "Borgen" Merket sti opp

til "Veten"

Gåtid: Tur/retur ca, 3 timer i litt krevende terreng.,

Kartbl ad Elsfjo rd t927 I1.L

Kart og GPS-spor på www.turkarthelgeland.no

Tur 6. Vågafiellet 350 moh.

utgangspunkt: Parkering i steinbruddet ved Forslandsvatnet(ta av fra FV.220 ved Äselv-

brua og kjØr 200m) Gå veien inn mot kraftstasjonen over nybrua og finn skilt til fielltrim-

men.

Gåtid: Tur/retur ca. 2 timer i lett terreng.

Kartblad Nesna 182711



Tur 7. Husfjellet 475 moh.

Utgangspunkt: Parkeringsplass ved Tovåsen skianlegg ved enden av den kommunale ve-

gen. Følg skogsveg mot Randalen(Rørtjønna) ogfølg merking videre.

Gåtid Tur/retur ca. 3 timer i litt krevende terreng.

Kartblad Nesna 182711

Tur 8. Klampe n 740 moh.

Utgangspunkt: I nærheten av inngangen til Toven-tunellen. Merket med skilting fra Vat-

neveien. Fra fylkesvei 78, ta av til høyre rett fØr tunellen og kj¿r mot Vatne og se etter

fielltrimskilt.

Gåtid Tur/retur ca. 4 timer i middels krevende terreng'

Kartblad Nesna L827L1
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Utgangspunkt: Orienteringstavle før Vassmyra(ta av FV78 på Kviting), følg merket sti

Gåtid: Tur/retur ca. 5 timer i lett terreng.

Kartblad Nesna 1827L1

Tur 9. Nylandsvatn(laftet hytte) 430 Tur 10. Horva 460 moh.

Utgangspunkt: Bommen ved enden på vegen over Åkvikmyran opp til sender. Det går veg

helt opp, men det er mulig å gå utenom vegen.

Alternativ rute fra Hellesvik: Utgangspunkt vannverket. Passér campingplass og bru over

elva, vannverket er i enden av veien bare noen hundre meter fra brua'

Gåtid Tur/retur ca. 2 timer

Alternativ rute tar noe lengre tid, ca, 2 timer opp.

Kartblad: Nesna 182711
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