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II  VVEEFFSSNN  
Brurskanken var Fjelltrimpost i 2013. 1447 moh.  

Foto: Svein Aarsnes         

 
All informasjon om fjelltrimmen; skjema, kart og produktark, samt annonsering når postene er satt ut og klare for besøk 

finnes på fjelltrimsiden på turkarthelgeland.no. Alle stier som er tegnet i kart til fjelltrimmen er beregnet for ferdsel på 

barmark. 

 
Øyfjellet, Tolvtuva, Jamtfjelltinden, Granefjellet og Kveldtuva tas inn 6. september. Øvrige poster tas inn 20. september. 

Registreringsskjema sendes Vefsn kommune, Folkehelsekoordinator, Pb 560, 8651 Mosjøen innen 31. oktober 2016. 

Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 

1 Øyfjellet, Stortuva Krevende             818 1826 I Mosjøen       

2 Tolvtuva/Dalvese Krevende 831 1926 IV Fustvatnet       

3 Nordåsen Enkel 270 1926 IV Fustvatnet       

4 Litjskardvatnet/ Dårretjenjaevrie Middels 394 1826 II Eiterådalen       

5 Krokvatnet (Korgfjellet/ 

Vesterfjellet) 

Middels 500 1927 III Elsfjord       

6 Øvre Urdvatnet (Mosåsen) Middels 420 1926IV Fustvatnet       

7 Kveldtuva (Blåfjellet) Krevende 765 1827 III Elsfjord       

8 Klubbfjelltjønna/Glunhkienjaevrie Middels 430 1926 IV Fustvatnet       

9 Badekulpen (Kulpen) Enkel  210 1826 Mosjøen, 

1926 IV Fustvatnet 

      

10 Jamtfjelltinden/Njaarkensnjurhtjie Meget krevende 1193 1926 III Trofors 

1926 IV Fustvatnet 

      

11 Stavassetra Middels 335 1826 II Eiterådal 

1926 III Trofors 

      

12 Kersti-Marjaflåget Enkel 266 1926 IV Fustvatnet       

13 Ursdalen Enkel 220 1926 IV Fustvatnet       

14 Granefjellet/Gaasjsvearnga Krevende 813 1926 III Trofors       

15 Hongaardsåsen Enkel 320 1926 IV Fustvatnet       

Navn:      

 

Fødselsår:      

 

Ønsker å bestille krus:  

(Maksimum ett per person) 

Gateadresse:      

 

Postnr/poststed:      

 

Telefon:      Bedrift:      

 



 

RUTEBESKRIVELSER FJELLTRIMMEN 2016 
 

Post nr. 1: Stortuva, Øyfjellet 818 moh      Krevende 

Kartblad 1826 I Mosjøen 

 

Alt. 1, fra Øya: Kjør over Øybrua og sving av til høyre ved Elkjøp. Ta igjen første avkjørsel til høyre og kjør til enden av 

industriområdet. Følg videre ”strandvegen” ca. 200m før du tar av på stia til venstre. Gå så opp Trongskardet. På grunn 

av en del ur og stein kan stia stundom være vanskelig å finne. Fra toppen av skaret følges sti innover som så dreier bratt 

opp til høyre. Følg denne opp på fjellet mot Stortuva. 

Total distanse: ca. 7 km 

 

Alt. 2, fra Øydalen (skiltet / merket): Kjør over Øybrua og ca. 2 km til Øydalen (skiltet). Følg veien videre til 

anvisningsskilt for parkering. Følg veien videre til anvisningsskilt for parkering. Følg traktorvegen oppover ca. 3 km til 

Saugjeterhytta øverst i Øydalen. Fortsett vestover på merket sti mellom Øyfjellet og Kvanndalshatten. Drei så nordover 

og følg vardinga opp til Stortuva/Varden. Vel oppe på Mosjøens byfjell, kan du kose deg med utsikten over blant annet 

byens kvadratur. Kanskje kan du, hvis du bor slik til, vinke til dem som er hjemme. 

Total distanse: ca. 14 km 

 

Post nr. 2:  Tolvtuva   831 moh       Krevende 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet 

Det kan være flere alternative ruter, men vi vil foreslå tre: 

 

Alt. 1: Kjør E-6 ca. 800 m sør for rundkjøringa ved Nyrud. Ta til venstre på veg skiltet ”Skjåmoen”. Etter ca. 6 km, ta til 

høyre retning Langvatn. Kjør så rett sørover vel 3 km og parker ved Skjervvasselva, ca. 400 m før Langvatn gård ved anvist 

parkering. Følg traktorvegen østover ca. 600 m og fortsett så videre på tydelig opptrakket sti. Etter ytterligere en liten 

kilometer, hold til høyre i stidelet og følg stia opp til Skjervvatnet. Gå over brua (eventuelt demningen) og gå sørover på 

vestsida av Skjervvatnet. Etter hvert forsvinner stia, men hold stø kurs sørover til du er oppe på 831 m. 

Distanse en veg: ca. 6,5 km 

 

Alt.2: Dette er et noe lengre, men kanskje bedre alternativ når det gjelder turopplevelse. Start som under alternativ 1, 

men hold til venstre i omtalte stidele og gå opp til Middagstjønna. Kryss demninga og fortsett ca. 700m hvor stia videre 

tar av ned til høyre.  Fortsett videre mot Kroktjønna, men forlat stia etter vel 1 km og hold til høyre opp mot kraftlinja. 

Videre kan du delvis følge en gammel traktorveg før du dreier vestover og går opp mot toppen. 

Distanse en veg: ca. 8 km 

 

(Det er av grunneier ytret ønske om at trafikken gjennom og forbi Langvatn gård begrenses i størst mulig grad) 

 

Alt. 3: Kjør opp i Austerbygda som under alt. 1. Ta til høyre i retning Langvatn, men sving så til venstre forbi Moldremma 

og opp til Tjønnåsen. Ca. 300 m sør for gården tar en traktorveg av østover. Følg denne opp til Blanktjønna. Videre 

sørover opp på Ellevetuva først og så Tolvtua/Dalvese. Dette er først og fremst en trase for litt vante skiløpere. 

Total distanse: 24 km. 

 

Lurer du på navnene ”Ellevetuva” og ”Tolvtua”? Still deg på en av disse toppene en dag sola skinner, vær der henholdsvis 

klokka elleve eller tolv, juster for eventuell sommertid og se hvor skyggen din peker. Kanskje finner du forklaringa da.  

 
Post nr. 3: Nordåsen 270 moh                                                                                          Enkel   
Kartblad: 1926 IV Fustvatnet 

Ta av fra E-6 rett nord om jernbanestasjonen. Kjør/gå opp Grensen, deretter Dambekkvegen. Følg Dambekkvegen ca. 1 

km, og sving opp i Snevegen. Parker bilen etter ca. 100 m og følg ”Tårnvegen” ca. 750 m. Ta av på sti til venstre og følg 

denne fram til målet.  

Alternativt kan man følge tårnvegen helt opp. Finn stia på nordsida og følg denne ca. 50 m ned til posten. 

Du er ikke så veldig høyt oppe, men utsikten er likevel ikke å kimse av. 

Total distanse: ca. 3 km 

 

 

 



 

Post nr. 4: Litjskardvatnet/ Dårretjenjaevrie 394 moh       Middels 

Kartblad: 1826 II Eiterådalen 

Kjør over Øybrua og følg etter hvert skilting til Eiterådalen. Kjør til Holmen gård (ca. 30 km) og fortsett videre sørover på 

skogsbilveg. Ta til venstre i første vegdele, kjør over brua, hold til høyre, så rett fram til neste vegdele. Ta til høyre 

(merket Sirijord), kjør over brua, hold til høyre i neste «kryss» og følg vegen så langt den går. Herfra er det to mulige 

utgangspunkt: 1. Gammel og til dels utydelig sti skiltet «Litjskarvatnet 7 km» (det er bare 4). 2. Sti etter gammel 

traktorveg litt lenger øst (anbefales! Se kart). En del bratte og våte partier under vegs, men stort sett greit å ta seg fram 

etter tydelig og delvis vardet sti fram til vatnet. Posten er plassert på en liten tange til venstre for båtvraket. 

Total distanse: 8 km. 

 

 

Post nr. 5: Krokvatnet (Korgfjellet/ Vesterfjellet) 500 moh.   Middels  

Kartblad: 1927 III Elsfjord 

 

Kjør E-6 nordover ca. 39 km. Ta til venstre like før Korgfjelltunellen. Følg gamle E-6 ca. 5 km til den gamle brøytestasjonen 

i Smalvassdalen. Finn stia på østsida av garasjen og følg denne nordover til Ørntindtjønna. Gå forbi hytta og fram til 

stidelet i nordenden av vatnet. 

Alt. 1: Ta til høyre og følg stia (som kommer og går) ned dalen mot vatnet. Fra bukta og utover Langholmen er stia stort 

sett sammenhengende. 

Alt. 2: Ta til venstre og følg stia som går opp på høyden mot vest. Følg ryggen nordover ca. 1,5 km til du kommer ned mot 

vatnet / bukta (se kart). Gå videre som beskrevet under alt. 1. Dette alternativet tar deg litt høyere, men gir til gjengjeld 

en finere tur på mer oppgått sti. (Det er en del dyretrakk i området, så hold tunga rett i munnen!). 

Posten er plassert helt nord på Langholmen, ca. 70 m fra vatnet. 

Total distanse: ca. 9 km 

 

 

Post nr. 6: Øvre Urdvatnet (Mosåsen) 420 moh.     Middels 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet 

 

Start fra parkeringsplassen på Litjenget, Olderskog. Følg traktorvegen opp til Finnhaugen. Gå til trimkassen og fortsett 

etter stia rett sørover. Etter ca. 600m, ta av til venstre og følg stia som går opp på åsen. Vel oppe, vær obs på den tredje 

og største myra du kommer ut på. Hold til høyre i stidelet her. Stia videre kan tidvis være utydelig, men et godt tips kan 

være å følge stolpene etter et gammelt strømgjerde som dukker opp etter hvert. På heimturen, når det går lett og 

orienteringa er sikker, ta da med utsikten vestover med Visttindan, Grøvfjellet og Finnknean, østover med Brurskanken, 

Dårtinden, Lukttinden og deler av Austerbygda, nordover med Toven, fjorden og byen. Posten ved Urdvatnet (uttales 

Olvatne med tykk l) er plassert på neset helt nord i vatnet. 

(Alternative utgangspunkt kan være Alsgården, Langvatnet eller Mosdalen. Her kan det imidlertid være problemer med 

parkering av bil) 

Total distanse: ca. 15 km. 

 

 

Post nr. 7: Kveldtuva (Blåfjellet) 765 moh.      Krevende 

Kartblad: 1927 III Elsfjord 

 

Kjør E-6 sørover til Halsøya. Ta til venstre mot Sandnessjøen. Etter ca. 19 km, ta til høyre skiltet Mo i Rana. Sving så 

umiddelbart til venstre mot Toven. Følg vegen ca. 1,5 km og parker til høyre ved skogsveg (Hvis det er vanskelig med 

parkering her, finnes en parkeringsplass et stykke lenger nord). Følg skogsvegen, som etter hvert går over til tydelig sti, 

oppover lia. Oppe på fjellet fortsetter stia videre til ei hytte, men hold til venstre før du kommer så langt, og følg ryggene 

videre nordover mot det høyeste partiet. Selve Kveldstuva kan bestiges fra sørsida, men noen vil kanskje foretrekke en 

noe enklere oppstigning fra nordsida (se kart). Fantastisk utsikt nordover mot Elsfjorden og Hemnes, østover mot 

Okstindan og Lukttinden,  og sørover vatna langs E-6, Brurskanken-massivet – for å nevne noe. 

Denne ruta går i et svært tørt og lettgått terreng. Kveldtuva kan også nås med enten Angermoen / Luktvasslia eller 

Drevvatnet som utgangspunkt. 

Total distanse: ca. 12 km. 

 

 



 

Post nr. 8: Klubbfjelltjønna/Glunhkienjaevrie 430 moh.     Middels 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet 

 

Kjør E-6 nordover. Ca. 5 km fra Halsøy, ta til høyre mot Herringen. Følg så Fv-251 til endes (NB! Hold til høyre i vegdelet i 

Herringbotnet). Kjør forbi Nergården og følg skogsbilvegen så langt du kommer (ikke alltid kjørbar helt fram). Fra 

parkeringsplassen følger du stia som skrår til høyre. Videre er denne leia merket fram til 

Klubbfjelltjønna/Glunhkiejaevrie. Posten er plassert på hytta til Statsskog som ligger i sørenden av tjønna. Hytta 

disponeres av Brurskanken turlag. Den står åpen og gir mulighet for rast og overnatting.  

Total distanse: ca. 8 km 

 

 

Post nr. 9: Badekulpen (Kulpen) 210 moh.      Enkel 

Kartblad: 1826 Mosjøen, 1926 IV Fustvatnet 

 

Følg E-6 til Halsøya. Ta av til venstre på rv. 78 mot Sandnessjøen. Følg denne 14,5 km før du igjen svinger av til venstre på 

veg skiltet Granmoen. Følg den gamle vegen vel 1 km før du tar av til høyre på skilting Elsfjorden. Kjør ca. 1 km fram til 

Granmoen skole hvor du parkerer (Ikke blokker busstoppen i skoletida!). Fra skolen følger du vegen nordover ca. 300 m 

før du går inn på lysløypa (Ikke traktorvegen! Se kart). Følg denne ca. 700 m før du tar av på sti til høyre. Følg skiltinga. Et 

par litt luftige partier under vegs, ellers god og mye brukt sti fram til målet. Kassen er plassert på ei stor gran til høyre for 

stia helt framme ved bekken. 

Unn deg gjerne turen opp til Litjågdalen når du først er her (se kart). Belønningen er flott utsikt over Drevja-dalføret med 

tilliggende herligheter. 

(Utgangspunktet kan også være øverst i boligområdet. Her er det imidlertid begrenset med parkeringsmuligheter). 

Total distanse: 4,5 km. 

 

 
Post nr. 10: Jamtfjelltinden / Njaarkensnjurhtjie 1193 moh   Meget krevende                  
Kartblad 1926 III Trofors / 1926 IV Fustvatn 
 

Alt. 1, fra Herringbotnet: Kjør E-6 nordover. Ca. 5 km fra Halsøy, ta til høyre mot Herringen. Følg så fv.-251 til endes (NB! 

Hold til høyre i vegdelet i Herringbotnet). Kjør forbi Nergården og følg skogsbilvegen så langt den går. Gå traktorvegen 

rett sør, kryss myra og følg stien videre sørover mellom Brurskanken/Brovrese og Klubbtinden/Thjirrientjahke (NB: Ikke 

følg den merkete leia!). Hold østsiden av Raerhkemejaevrie, Klubbvatna og Buhtjemejaevrie fram til du er på høyde med 

Jamtfjelldalstjønna. Ta så opp til venstre, men ikke for tidlig. Da unngår du en del glatte svaberg. Videre rett øst opp til 

Jamtfjelltinden/Njaarkensnjurhtjie (njaarke = større utløper av fjellparti, snjurhtije = spiss fjelltopp).  

Total distanse: Ca. 17 km. 

 

Alt. 2, Gluggvatnet / Jamtfjelldalen: Kjør E-6 sørover til Grane, ca 35 km. Ta til venstre på veg skiltet Haustreisdal. Følg 

denne ca. 6 km fram til gården. Fortsett videre nordover langs anleggsvegen ca. 7,5 km til Dølimyra. (Til orientering: 

Dette dalføret blir av mange feilaktig kalt ”Haustreisdalen”. Haustreisdalen er området mellom Reinfjellet og Klubbfjellet) 

Sving til venstre, kjør over Dølibekken og ca. 300 m opp til Jamfjellnesan. Sett bilen på en noe tilvokst parkeringsplass og 

ta opp til høyre. Følg tråkket opp mot varde og trigonometrisk punkt. Videre ryggen av Jamtfjellet/Njaarke fram til 

Jamtfjelltinden.  

Total distanse: Ca. 18 km. 

 

Nyt utsikten her oppe. Du kan faktisk se Norge på tvers! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Post nr. 11: Stavassetra 335 moh.       Middels 

Kartblad 1826 II Eiterådalen, 1926 III Trofors 

 

Kjør over Øybrua og følg etter hvert skilting til Eiterådalen. Kjør til Holmen gård (ca. 30 km) og fortsett videre sørover på 

skogsbilveg. Ta til venstre i vegdelet, kjør over brua, hold til høyre, så rett fram i neste vegdele og kjør til enden av vegen 

(Langskardneset). Parker ved elva. Følg traktorvegen ca. 800 m, kryss Seterbekken og følg stien videre sørover til setra. 

Stavassetra er satt opp av Statsskog og disponeres av Brurskanken turlag. Den står åpen og gir mulighet for rast og 

overnatting. Ta gjerne turen opp til krigsminnesmerket når du først er her. Dette er satt opp på stedet hvor Milorg hadde 

ei hytte, og som ble brent ned da det kom til trefninger med tyske soldater juni 1944. Olaf Kaspersen, Birger Sjøberg og 

Johan Lynghaug falt i dette området. 

 

Alternativt kan denne posten nås med Stavassgården som utgangspunkt. Se kart. 

Total distanse: ca. 8 km. (Ca. 1,5 km videre til minnesmerket)  

 

Post nr. 12: Kjersti-Marjaflåget 266moh.      Enkel 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet 

 

Start fra parkeringsplassen på Litjenget, Olderskog, ca. 2 km fra rundkjøringa ved Øybrua. Følg traktorvegen opp mot 

Finnhaugen. Omtrent midtvegs i den siste bakken, ta av til venstre på en noe gjengrodd tømmerveg. Følg denne fram til 

myra, kryss denne og gå rett nord mot posten som er plassert på et trigonometrisk merke. Du kan ikke se flåget herfra, 

men gå litt lenger fram og til høyre, så nærmer du deg. Men vær forsiktig så du ikke deler skjebne med henne som i sin 

tid sies å ha forårsaket navnet Kjersti-Marjaflåget. 

(Denne traséen vil være delvis merket) 

 Total distanse: ca. 6 km. 

 

Post nr. 13: Urdsdalen, 220 moh       Enkel      
Kartblad 1926 IV Fustvatnet 

Følg E-6 til Halsøya. Ta av til venstre på rv. 78. Følg denne ca.11 km før du igjen svinger av til venstre på veg skiltet Utnes. 

Følg den gamle vegen ca. 6 km fram til Urdsdalsbekken. Parker til venstre og gå opp vegen som går til hytteområdet 

(stengt med bom). Følg videre anleggsvegen opp dalen til du kommer til vegs ende ved demninga. Kos deg med 

navnefloraen under vegs! 

Total distanse: ca. 5 km 

 
Post nr. 14: Granefjellet / Gaajsvearnga 813 moh     Krevende                                                                                                                              
Kartblad 1926 III Trofors 

Kjør E-6 sørover ca. 35 km til Grane. Ta til venstre ved Grane kirke (skiltet Haustreisdal). Følg veien videre sørover til 

Haustreisa, ca. 7km. Fra gården videre på anleggsvegen ca. 3 km fram til Vadmoen. (Til orientering: Dette dalføret blir av 

mange feilaktig kalt ”Haustreisdalen”. Haustreisdalen er området mellom Reinfjellet og Klubbfjellet) Følg stia som går 

østover opp på Granefjellet. Etter ca. 1km, ta av skrått til høyre fra stia ved skilting «Naturreservat». Følg myrdraget ned 

til Leittjønna, hold til høyre for denne og gå rett sørover opp på høyden. Følg fjellryggene vestover og sørover fram til 

toppen.  

Total distanse: ca. 13 km 

 

Post nr. 15: Honggardsåsen, 320 moh      Enkel                   . 
Kartblad: 1926 IV Fustvatnet 

Kjør E-6 nordover til Halsøya. Fortsett ca. 1,5 km oppover Kulstaddalen, og ta av til høyre (skiltet Remma). Etter vel 3 km, 

sving av til venstre og kjør forbi landbruksskolen og boligene, men stopp før du kommer til trafoen. Gå inn på en tydelig 

traktorveg og følg denne en liten km før du tar av på sti til venstre (like før du krysser kraftlinja). Følg stia opp til posten. 

Total distanse: ca. 3 km 



 

INFORMASJON 
 

På alle poster er det satt opp kasser med registreringsbøker. Deltakerskjema er lagt ut følgende steder: Rådhuset, 

Kippermoen, Vefsn bibliotek, Helgeland Sparebank, MX-sport og på bokhandelen i Strandgata. 

 

På fjelltrimsiden til turkarthelgeland.no finner du alt du trenger til fjelltrimmen: 

Skjema, rutebeskrivelser og kartutsnitt, samt annonsering av når postene er satt ut og klare for besøk. 

 

Krav til krus:  

Barn, født 2002 eller senere: 6 turmål  

Voksne mellom 15 og 70 år: 10 turmål  

De eldste trimmerene kan ta færre poster for å kvalifisere seg til krus: 

Over 70 år: 8 turmål 

Over 80 år: 6 turmål 

 

Krav til diplom: 

Alle barn som har vært på minst 1 turmål og sendt inn skjema kan motta Fjelltrimdiplomet. 

Fra og med 2015 vil det kun bli laget diplomer til barn 

Vis naturvett: 

Alle fjelltrimmere oppfordres til å ferdes med vett i naturen, husk at den bare er til låns. 

• Hold hunder i bånd, husk båndtvang, og plukk opp etter hunden. 

• Vis hensyn ved parkering før turen starter slik at andre kommer fram. 

• Lukk grinder etter deg. 

• Ikke gå i plantefelt eller over dyrka mark. 

• Ta alltid med kart og kompass 

 

 

 

 

ENKLE KOMPASSREGLER 

 

 

 

1. Vit hvor du er på kartet, legg kartet slik at nord 

(øverste del av kartet) er mot nord. Da blir det enklere 

å se at terrenget stemmer med kartet 

2. Legg kompasset slik at linjalsida går gjennom dette 

punktet og dit du skal 

3. Drei kompasshuset slik at linjene i huset står parallellt 

med nord-sør linjene på kartet. Den tegna nordpila i 

kompasshuset, skal da peke nordover. 

4. Ta kartet bort fra kompasset, hold kompasset rett 

fram og snu deg til du ser den røde pila kommer inn i 

den faste nordpila i kompasshuset.  

 

Nå ser du marsjretningen din, ta deg ut et punkt du går til, 

ta opp kompasset og ta så ut neste punkt ved å gjenta 

punkt 4. 

 
 


