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Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 

1 Øyfjellet, Stortuva  Krevende             818 1826 I Mosjøen       

2 Grøvfjellet «1000 meteren»  
        Gierkevarie 

Krevende 1001 1826 II Eiterådal       

3 Klubbfjelltjønna/Glunhkienjaevrie  Middels 430 1926 IV 
Fustvatnet 

      

4 Tuvlimannen Middels 425 1926 IV 
Fustvatnet 

      

5 Hellfjellet Krevende 809 1926 IV 
Fustvatnet 

      

6 Høglivatnet Middels 294 1826 I Mosjøen       

7 Storveto / Veto / Storveten Middels 436 1826 I Mosjøen       

8 Middagstjønna Enkel 269 1926 IV 
Fustvatnet 

      

9 Nedre Urdvatnet Enkel 267 1926 IV 
Fustvatnet 

      

10 Høglilao Enkel  280 1926 IV 
Fustvatnet 

      

11 Panorama Enkel 310 1826 I Mosjøen       
12 Nilsmosætra Enkel 115 1926 IV 

Fustvatnet 
      

13 Tørresfjellet/Dåeriesvaerie  748 1926 IV 
Fustvatnet 

      

14 Fjellgården Enkel 270 1826 II Eiterådal       

15 Tolvtua/Dalvese Krevende  831 1926 IV 
Fustvatnet 

      

Navn:      
 

Fødselsår:      
 

Ønsker å bestille krus:  
(Maksimum ett per person) 

Gateadresse:      
 

Postnr/poststed:      
 

Telefon:      Bedrift:      
 



 

 

INFORMASJON 

I år har vi noen turer som du også kan gå på vinteren. De er markert med blått felt i tabellen, det gjelder 
postene : Øyfjellet, Klubbfjelltjønna, Tuvlimannen, Hellfjellet, Høglilao, Nilsmosetra og Tolvtua og disse er 
mulig å besøke på ski fra 13.03.2019. Det garanteres ikke for gode parkeringsforhold om vinteren.  
Øvrige poster settes ut til 1. mai.   

Vi henviser til internettsidene til www.turkarthelgeland.no hvor det vil bli angitt når postene er satt ut. 
 
Postene Grøvfjellet /»Tusenmeteren», Øyfjellet, 12-tua og  Hellfjellet tas inn 08.09.19, de øvrige poster tas inn 
22.09.19 
 
Siste frist for å levere registreringsskjema er 31.10.2019 
 
Registreringsskjema leveres i resepsjonen på Kippermoen idrettssenter.  
Turene kan også registreres på appen GoMap.  
 
 

Krav til krus:  

Barn (opp til og med 14 år): 6 turmål  

Voksne mellom 15 og 70 år: 10 turmål  

Over 70 år: 8 turmål 

Over 80 år: 6 turmål 

 
Del dine fine turer med andre på instagram: #fjelltrimvefsn 
Facebook:  Fjellrim  Vefsn (https://www.facebook.com/groups/285948591541546/?fref=nf) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Siden flere poster kan nås i vintersesongen på ski minner vi om : 

 

Fjellvettreglene 

1 – Planlegg turen og meld fra hvor du går. 

2 – Tilpass turen etter evne og forhold. 

3 – Ta hensyn til vær- og skredvarsel. 

4 – Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. 

5 – Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. 

6 – Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. 

7 – Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er. 

8 – Vend i tide, det er ingen skam å snu. 

9 – Spar på kreftene og søk ly om nødvendig. 

 
 
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. 

 

 

 



 

RUTEBESKRIVELSER FJELLTRIMMEN  
 
Post nr. 1: Stortuva, Øyfjellet      Krevende 

Kartblad 1826 I Mosjøen 

 

Denne posten kan gås både i vintersesong og i barmarksesong. Det garanteres ikke for gode parkeringsforhold 

om vinteren.  

 

Alt. 1, fra Øya (skiltet/merket): 

Kjør over Øybrua og sving av til høyre ved biltilsynet. Ta igjen første avkjørsel til høyre og kjør til enden av 

industriområdet. Parkeringsplassen her blir brukt av mange, men det er ikke noe problem å finne ledig plass. 

Fra parkering følger man veien som går inn mot Marsøra et par hundre meter. Gå så opp Helgelandstrappa.  

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:  Grøvfjellet/Gierkevarie (1000 meteren)    Krevende 

Kartblad 1826 II Eiterådal 

Posten ligger i Lomsdal-Visten nasjonalpark. 

Sporloggen som ligger i kartet,- følger ikke sti, og den angir bare et forslag til rute. 

 

Kjør over Øybrua og følg etter hvert skilting til Eiterådalen ca. 20 km. Parker bilen på anvist plass på 

bakketoppen før Steinlia. Følg stia som tar av fra parkeringsplassen. Denne er tydelig til å begynne med, men 

forsvinner etter hvert som du kommer opp på Forholten. 

Følg ryggen og drei av mot venstre og gå opp på Steinlikammen/Gierkieåårke (gierkie = stein, åårke = smal 

fjellrygg). Bratt og tungt, vil nok mange synes! Gå så over høyde 782 (ikke på venstresida!) og følg ryggen videre 

nord-vestover opp mot toppen av Grøvfjellet/Gierkievaerie (”Steinfjellet”). Du vil passere et par breer 

undervegs. Disse er trygge å gå på. 

Flatt og fint når du kommer opp, og unn deg gjerne turen litt frampå hvor du virkelig kan nyte utsikten over 

store deler av Lomsdal – Visten nasjonalpark / Njaarken vaarjelimmiedajve." 

Husk kart og kompass - god tur! 

 

 

Post nr. 3: : Klubbfjelltjønna/Glunhkienjaevrie                                               Enkel 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet 



 

Denne posten kan gås både i vintersesong og i barmarksesong. Det garanteres ikke for gode parkeringsforhold 

om vinteren.  

 

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. 4: Tuvlimannen           Middels 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet 

Denne posten kan gås både i vintersesong og i barmarksesong. Det garanteres ikke for gode parkeringsforhold 

om vinteren.  

 

Kjør til Rokåsmyra mellom Brattbakk og Fustvatn. Parkér langs veien der det på Helfjellsiden er en 

tømmerlunne og en skogsvei som går oppover (på andre side av veien starter høyspenten som går mot 

Bergsnev). 

Turen går stort sett oppover, til dels bratt men også noen flate lange perioder. 

Følg skogsveien oppover. Etter ca. 10 minutter deler veien seg. Gå til venstre, også den tydeligste veien. Etter ca 

15-20 minutter deler veien seg på nytt. Hold til høyre og følg skogsveien til enden (ved ei hytte). Følg sti til 

høyre fra hytta gjennom skogen til skoggrensen ( 5-10 minutter fra hytta). Følg sti som går mot venstre etter at 

du er ute av skogen. Da ser du snart Tuvlimannen: En ca 2 m høy varde er godt synlig nær toppen. 

 

 

Post nr. 5: Hellfjellet                       Krevende  

1926 IV Fustvatnet  

Denne posten kan gås både i vintersesong og i barmarksesong. Det garanteres ikke for gode parkeringsforhold 

om vinteren.  

 

Toppen av Hellfjellet kan nås fra flere utgangspunkt, her beskrives det man kan kalle «direkteruta»: 

Kjør E‐6 nordover. Ca. 8 km fra Halsøy ta til venstre på veg skiltet Helfjell. Etter knappe 2 km, sving til høyre 

(Helfjell / Golfbane). Følg denne vegen ca. 2,5 km fram til anvist parkering. Gå vegen opp mellom husene og 

inn på traktorvegen. Hold til venstre i vegdelet. Følg så vegen/stia fram til Høglilao. Fortsett i nordvestlig 

retning over myra og ta så bjørkelia fatt. Det kan her lønne seg å holde litt til venstre for å unngå det tetteste 

krattet. Etter å ha kommet opp på fjellryggen, hold til høyre opp mot toppen (se kart). Utsikten mot fjord og 

fjell er spektakulær her oppe. Utfordring: Drei 360 grader – hvor mange geografiske stedsnavn klarer du? 

Total distanse: 14 km 

 

 



 

Post nr. 6: Høglivatnet                 Middels 

Kartblad 1826 I Mosjøen 

Den gang da privatbilen var en sjeldenhet og Øybrua av ny dato, var Høglivatnet et yndet turmål for Mosjøens 

befolkning. I dag er trafikken den vegen nokså sjelden. Dette er derfor et turmål med adkomst på delvis 

gjengrodde stier. 

 

Alt. 1 Fra Øyøra: 

Parkeringsplassen her blir brukt av mange, men det er ikke noe problem å finne ledig plass. 

Fra parkering følger man veien som går inn mot Marsøra et par hundre meter. Gå så opp Helgelandstrappa. 

Dette er den tyngste delen av turen. Hold venstre i føste stidele og høyre i neste, og gå ned mot vatnet. 

  

Høglivatnet er en fin ettermiddagstur. Ryggen som går på siden av vannet kan følges på tilbaketur om ønskelig. 

Posten er for 2019 flyttet dit hvor den har stått tidligere år, midt på østsiden av vannet. 

 

Alt. 2 fra Øydalen 

Kjør over Øybrua og ca. 2 km til Øydalen. Ta opp til høyre og kjør fram til parkeringsplassen som ligger ved elva 

på høyre side av veien. 

Følg skogsbilvegen opp Øydalen og etter 2,6 km, -ved Finnkøtbakken, tar du til høyre og følger merkinga fram 

til Høglivatnet. Under oppstigningen til vatnet må du regne med et par temmelig bratte partier. Posten er for 

2019 flyttet dit hvor den har stått tidligere år, midt på østsiden av vannet. 

 

 

Post nr. 7. Storveto / Veto / Storveten      Middels 

Kartblad 1826 I Mosjøen 

Alt 1. Rokåsmyra som ligger omtrent halveis mellom Fustvatn og Brattbakk. Sørover fra veien går en 

anleggsvei til dolomittbruddet. Veien er belagt med lys grusmasse og skiller seg tydelig ut fra skogsveier. 

Parker på siden langs anleggsveien. Også gode parkeringsmuligheter innover veien. 

Etter ca. 500 m er det et ”kryss”. Dolomittveien til venstre, en skogsvei litt bakover til høyre og rett fram går en 

skogsvei mot Veto. Følg denne til enden (der slutter også bekken som går langs skogsveien) ca. 20-30 min. fra 

krysset. Gå til venstre, på gammel skogsvei og følg denne langs bakkekant/fjellkant som du vil ha på din venstre 

side. Etter ca. 10-15 min. dreier skogsveien i en lang U-sving til venstre og går mot fjellet før den opphører. Følg 

sti til fjellplatået. 

 

Alt. 2 fra Søfting: Dette turforslaget følger en gammel traktorvei et godt stykke, før den tar av inn på stier av 

forskjellig størrelse. I starten består landskapet av tett granskog som blir mer spredt når man kommer opp den 

bratteste kneika. Herfra åpner landskapet seg, med spredt løvskog. Spesielt terrenget før trimkassen er 

innbydende, med en naturlig bjørkeallé. Toppen er særegen ved at den til tross for sine beskjedne høydemeter, 

byr på flott utsikt over Vefsn. På grunn av lite vegetasjon, fremtrer toppen som et åpent fjellandskap. Turen er 

en lett tilgjengelig topptur med god utsikt til Vefsn og ut mot kysten og de Sju søstre. 

 

Posten er plassert på den minste varden som står lengst sør hvor det er best utsikt. 



 

 

Post nr. 8: Middagstjønna          Enkel 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet  

Middagstjønna : ca. 5 km tur/retur 

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. Gå fra parkeringsplass ved Skjervasselva og følg traktorvegen østover ca 600 meter, fortsett så videre på 

godt synlig sti. Etter ytterligere en liten kilometer holder du til venstre i stidele og fortsetter videre etter stia til 

Middagstjønna. Posten er plassert på huset som står på demningen. 

 

 

Post nr. 9: Nedre Urdvatnet        Enkel 

Kartblad: 1826 I Mosjøen 

Kjør til Litjenget på Olderskog, vel 2 km. fra rundkjøringa ved Øybrua. Fra Litjenget følges turvegen først til  

«Mostjønna» og så videre sørover til Stortjønna. Denne traseen er delvis skiltet. Ta av fra skogsvegen ved 

Stortjønna og gå stia sørover forbi Bjørnåstua. Fortsett over Petterlia ned til skogsbilvegen hvor du holder til 

venstre. Bilvegen går etter hvert over til traktorveg som du følger fram til Nedre Urdvatnet (utt. Olvatnet med 

tjukk l). Denne fjelltrimposten kan også nås med Mosdalen eller Bjørnådalen som utgangspunkt. Her kan det 

imidlertid være noe usikkert med parkeringsmuligheter. Posten er plassert på bålplassen like ved stien. 

 

Total distanse: 15 km 

 

Post nr. 10: Høglilao           Enkel                                        

Kartblad 1926 IV Fustvatnet 

Denne posten kan gås både i vintersesong og i barmarksesong. Det garanteres ikke for gode parkeringsforhold 

om vinteren.  

 

Lengde i km: 2,1 km en vei 

Start fra parkeringsplassen ved Høgli bru (vær oppmerksom på at parkeringsplassen er snuplass for 

skolebussen, så ta hensyn til dette ved parkering). Gå gjennom gårdstunet og følg traktorvegen oppover (er 

hengt opp enkelte merkebånd langs vegen oppover). Ca 300 meter før Høglilao tar du av fra traktorvegen og 

følger sti fram til lao.  

Ca 200 meter før du tar av traktorvegen, kan du ta en avstikker til et fossefall. 

 

Post nr. 11: Panorama                          Enkel  

Kartblad 1826 I Mosjøen 

Panorama kan nås fra mange kanter. 

Fra Andås; Kjør E-6 ca. 800 m sør for rundkjøringa ved Nyrud. Ta til venstre på veg skiltet Sjåmoen. Kjør opp 

Andåsbakken og ta første avkjøring til venstre. Deretter andre til høyre (Anette Sagens veg) og kjør forbi 

Brubakk Maskin og parker på parkeringsplass på høyre side. Gå på siden av bommen og følg den nye 



 

(2014) flotte vegen nordover til snuplass og følg den venstre stien. Gå opp bakken og ta til venstre ved skilting 

”Panorama”. (ca 1,8 km en vei) 

 

Fra Halsåsen: Ta av fra E-6 rett nord om jernbanestasjonen. Kjør/sykle/gå opp Grensen, deretter 

Dambekkvegen. Følg Dambekkvegen ca. 1 km, og sving opp i Snevegen. Parker bilen/sykkelen etter ca. 100 m 

og følg ”Tårnvegen”. Gå oppover ca. 500 m og ta til høyre på tydelig sti. Følg denne opp på Dolstadåsen. Hold til 

høyre i stidelet oppe på åsen og gå fram til skiltet ”Panorama”. (ca 2,3 km en vei) 

 

Fra Åsbyen: Kjør/sykle/gå opp Grensen, deretter Dambekkvegen. Finn parkeringsplass ca. 100 m før du 

kommer til toppen av bakken. Gå opp Buvegen (Skiltet). Følg denne opp til Kaukarberget (navnet er kanskje 

selvforklarende?). Hold til høyre, følg stia og hold igjen til høyre. Gå bakkene til du kommer opp på 

Prestgårdsmyra. Kryss denne og følg stia til høyre. Gå fram til skiltet ”Panorama”. Ca 1,8 km en vei. 

 

Post nr. 12: Nilsmosætra                      Enkel 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet 

Denne posten kan gås både i vintersesong og i barmarksesong. Det garanteres ikke for gode parkeringsforhold 

om vinteren.  

 

Veien inn er ikke beregnet for trafikk i teleløsningsperioder eller andre perioder med bæresvak mark. Grunneier 

ønsker derfor at dette tas hensyn til, noe som vil skåne både vei og bil for unødvendig slitasje og skader. I disse 

periodene er det derfor ønskelig at turgåere parkerer ved Herringen Motorcrossbane. Turen blir 2,4 km lengre. 

Når veien er tørr kan man kjøre et stykke lengre inn. Start fra Forsneset innenfor motorcrossbanen i Herringen. 

Følg traktorvegen - som etter hvert går over til godt synlig sti - fram til sætra. 

 

Post nr. 13: Tørresfjellet              Middels                        

Kartblad 1926 IV Fustvatnet 

Kjør E-6 nordover fra Mosjøen og ca. 5 km fra Halsøy, ta til høyre mot Herringen. Følg så Fv-251  innover 

Herringveien og videre (oppleves som samme vei) Herringbotnveien. Like før Herringbotn ta så av veien til 

venstre som går til Lia Gård. Parker der på parkeringsplass ved Ytterbekken ca. 200 meter før Lia gård. Gå så 

veien forbi husene på gården og fortsett ca. 200 meter forbi gården og her vil man se at en sti fortsetter rett 

sørover mens det går en litt mindre tydelig sti oppover til venstre. Ta av stien til venstre og følge denne gjennom 

skogen til den slutter og gå så videre oppover til toppen. Denne delen av turen er ikke merket og sporloggen 

angir bare et forslag til rute.    

Total distanse : ca. 8 km 

 

 

 

 

 

 



 

Post nr. 14: Fjellgården   270 moh                  Enkel                                  

Kartblad 1826 II Eiterådal 

Posten ligger i Lomsdal-Visten Nasjonalpark 

Kjør over Øyabrua mot Eiterådalen. Etter ca 25 km kommer du til Sandvikbakken. Parker her. Fra 

Sandvikbakken og opp til Fjellgården går turen langs smale stier og over ei hengebru. Det er enkel orientering 

opp til gården, og når man kommer opp hit får man overblikk over dalen og området. Tunet rundt gården er 

stelt og holdt såpass nede, så man får litt utsikt. 

 

Det har vært fast bosetting på Fjellgården, Skjørlægda og Litlvatnet. I dag holder Statskog Fjellgården i en slik 

stand at den kan brukes av publikum til en rast eller overnatting (en natt). 

Det er gassbluss og noe kjøkkenutstyr på hytta. 

Overnatting skjer etter avtale med eier. 

 

 

Post nr. 15 Tolvtua/Dalvese                     Krevende 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet 

Denne posten kan gås både i vintersesong og i barmarksesong. Det garanteres ikke for gode parkeringsforhold 

om vinteren.  

Lurer du på navnene ”Ølløvtuva” 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. 

 

Via Skjervvatnet (total lengde til toppen ca 6,6 km) 

Start fra Skjervasselva og følg traktorvegen østover ca 600 meter, fortsett så videre på godt synlig sti. Etter 

ytterligere en 

 liten kilometer holder du høyre i stidelet og fortsetter videre etter stia til Skjervvatnet. Gå over brua (eventuelt 

demningen) og følg stia på vestsiden av vatnet til du kommer til innløpet på sørsiden, -her forsvinner 

stien. Fortsett videre sørøstover til du kommer til toppen. 

  

Via Middagstjønna (total lengde til toppen ca 8,3 km) 

Dette er en litt lengre tur, men kanskje bedre alternativ når det gjelder turopplevelse, Start som over, men hold 

til venstre i omtalte stideler og fortsetter videre etter stia til Middagstjønna. Gå over demningen og følg stia på 

sørsiden av tjønna ca 700 meter hvor du holder høyre i stideler. Fortsett videre mot Kroktjønna, men forlat 

stien etter ca 1 km og hold til høyre opp mot kraftlinja. Videre kan du delvis følge en gammel traktorveg før du 

dreier sørover til toppen. 

  

 


