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Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 

1 Øyfjellet, Stortuva  Krevende             818 1826 I Mosjøen       

2 Klubbfjelltjønna/Glunhkienjaevrie Middels 430   1926 IV 
Fustvatnet 

      

3 12-tuva  Krevende 832 1926 IV 
Fustvatnet 

      

4 Kveldstuva Krevende 765 1927 III 
Elsfjord 

      

5 Litjådalen Middels 357 Norges-serien 
Mosjøen 220117 

      

6 Urdsdalen Enkel 202 1826 I 
Mosjøen 

      

7 Markåsen Enkel/Middels  555  1926 IV 
Fustvatnet 

      

8 Skalandsåsen Middels 348   1926 IV 
Fustvatnet 

      

9 Rintelen Middels 418   1927 III Elsfjord       

10 Honggardsåsen Enkel  336   1926 IV 
Fustvatnet 

      

11 Damhaugen Middels 180   1926 IV 
Fustvatnet 

      

12 Langvatnet i Kvalforsmarka Enkel/Middels  249  1826 II 
Eiterådalen 

      

13 Hjartåsen Enkel 268   1826 I Mosjøen       

14 Stavassetra Middels 335   1826 II Eiterådal 
1926 III Trofors 

      

15 Almen fra Kjærstad Enkel 186 1826 I Mosjøen       

Navn:      
 

Fødselsår:      
 

Ønsker å bestille krus:  
(Maksimum ett per person) 

  
Telefon:      
 

 



 

INFORMASJON 

Også i år har vi noen turer som du kan gå på vinteren. De er markert med blått felt i tabellen. Det gjelder 
postene: Øyfjellet, Klubbfjelltjønna, Tolvtuva, Kveldstuva Rintelen, Damhaugen, Hjartåsen og Almen fra 
Kjærstad. Disse er planlagt utsatt til 01.03.2021. Følg med på Turkart Helgeland når de er klar. Det garanteres 
ikke for gode parkeringsforhold om vinteren. Vis hensyn slik at andre kommer frem. 
Øvrige poster settes ut til 1. mai om været tillater det.   

Vi henviser til internettsidene til www.turkarthelgeland.no hvor det vil bli angitt når postene er satt ut. Her 
anbefaler vi at man skriver ut kart som viser den turen man skal gå! Turene finner du på kartene i Norgesserien, 
Mosjøen 220117 og Lomsdal-Visten 220114 
 
Postene Øyfjellet, Tolvtuva og Kveldstuva tas inn 12.09.21, de øvrige poster tas inn 24.09.21 
 
Siste frist for å levere registreringsskjema er 31.10.2021 
 
Registreringsskjema leveres i resepsjonen på Kippermoen idrettssenter.  
Det vil i år være mulig å registrere kjøp av krus på TellTUR appen. Dette vil bli lagt til som et turmål når 
sommerturene legges til. Da trenger man kun å registrere seg og bestille krus digitalt. 
 
Turene kan registreres på appen TellTur, den var ny i 2020. Registrer deg først på nettsiden til TellTUR.no. 
Last ned appen Norgeskart Friluftsliv og gå inn på menyvalg TellTur.  
OBS, appen koster kr 59,-. Dette styrer vi ikke fra Vefsn og kan ikke gjøre noe med, men pr nå er den gratis 
grunnet Covid-19. 
 
 

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) 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turkarthelgeland.no/


 

Husk alltid 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 eller Mosjøen 220117 

Denne posten kan gås både i vintersesong og i barmarksesong. Det garanteres ikke for gode parkeringsforhold 
om vinteren.  
 
Alt. 1, fra Øya – sommertur (skiltet/merket): 
Kjør over Øybrua og sving av til høyre ved biltilsynet 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 til 
toppen av skaret og følg Helgelandstrappa videre oppover til den går over i en sti. 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 
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: Klubbfjelltjønna/Glunhkienjaevrie                                               Middels 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet eller Mosjøen 220117 

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 ved 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 (fra øverste parkering, vinterturen er lengre) 
 

 

Post nr. 3 Tolvtuva/Dalvese                        Krevende 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet eller Mosjøen 220117 

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. 
 
 
Fra Tjønnåsen (total lengde til toppen ca 10,9 km) 
Kjør fra Mosjøen mot Sjåmoen, ta av til høyre mot Langvatn og andre vei til venstre mot Tjønnåsen. Parkering 
på venstre hånd oppe på «toppen» der det går en skogsvei videre rett frem. Start fra angitt parkering ved 
Tjønnåsen og følg traktorvegen østover til Blanktjønna. Fortsett videre sørover opp på Ølløvtuva først og så 
Tolvtuva. Dette er først og fremst en tur for litt vante skiløpere, siden turen kan oppfattes som noe krevende. 
Total distanse ca 22 km  

 
 
 
 
 
 



 

 

Post nr. 4: Kveldstuva på Blåfjellet                      Krevende  

Kartblad 1926 IV Fustvatnet eller Mosjøen 220117 

Parker ved Tømmeråsen. 
Kjør fra Mosjøen mot Sandnessjøen og ta av til høre når du har passert Drevja kirke på vei merket Drevjamoen. 
Ta så av første vei til venstre og kjør ca. 1,5 kilometer langs veien til man ser en skogsvei som tar skrått av til 
høyre. Her er det plass til å parkere 3-4 biler rett ved avkjørselen, og skulle det være fullt er det mulig å kjøre ca. 
200 meter og parkere. 
 
Følg så skogsvegen, som etter hvert går over til tydelig sti, oppover lia. Oppe på fjellet fortsetter stien videre til 
ei hytte (Skiveskuret), men hold til venstre før du kommer så langt. Følg ryggene videre nordover mot det 
høyeste partiet. Når man har kommet opp stigningen vil man se varden hvor Fjelltrimposten er plassert et 
stykke lenger fremme. 
 
Oppe ved varden er det en fantastisk utsikt nordover mot Elsfjorden og Hemnes, østover mot de veldige 
Okstindan og majestetiske Lukttind. Sørover kan man se mot Brurskanken, og vannene Mjåvatn, Ømmervatn 
og Fustvatn. Ruta går i et svært tørt og lettgått terreng. 
 
Dersom man skal gå denne turen om vinteren så vil det vanligvis være mulig å følge spor etter andre som har 
gått den samme turen. Fra ca. 1 uke før påske pleier det også vanligvis å bli kjørt opp spor med tråkkemaskin, 
den såkalte Blåfjelldørjo, til Skiveskuret. Dette sporet kommer man på når man kommer ut av skogen og opp på 
fjellet. Ikke følg sporet helt til hytta, men ta av til venstre når sporet svinger til høyre mot hytta (Skiveskuret)og 
følg ryggen oppover mot det høyeste punktet. Dersom det er mye løssnø og ingen spor å følge så kan dette være 
en tung tur som kun anbefales for de som er kjente i området.  
Toppen kan også nås fra Angermoen/Luktvasslia eller Drevvatn som utgangspunkt. 
 

Totalt er turen på ca. 11,4 kilometer og beregn ca. 2,5 timer til toppen. 

 

Post nr. 5: Litjådalen via Kulpen      Middels  

Kart: Mosjøen 220117 

Parker ved Granmoen skole 
Kjør til Granmoen skole ca. 20 km fra Mosjøen og parker der. Gå så langs Fylkesveien ca. 200 meter mot 
Drevvatn og ta så av veien og følg lysløypa ca. 500 meter til den gjør en skarp sving til venstre. Ta der av til 
høyre og følg derfra en opptråkket sti mot fjellsiden (ikke ta av sti til venstre). Ved fjellsiden går det en sti langs 
elva til du kommer til en brink/høyderygg som går til høyre. Følg oppgått sti langs høyderyggen til du kommer 
til en kulp som på en vakker dag kan innby til en dukkert. 
 
Gå over elva ved kulpen, herfra er det ca. 20 min. til Fjelltrimkassen. Følg sti mot skogholt ca. 100m. Ved 
skogholt ta sti oppover til venstre. Sti er synlig herfra til trimkasse, går dels over berg, over myrer og gjennom 
lyngterreng oppover helt til trimkassen.  
Ved trimkassa er Litjådalen mot fjellet. I dalen er det en liten dam (flott badevann) som ikke sees fra trimkassa. 
Ligger mot fjellet med en voll rundt seg.  
Hele turer tar ca. 2 timer tur/retur og totalt er turen på ca. 5 km. 

 

Post nr. 6: Urdsdalen                 Enkel 

Kart: Mosjøen 220117 

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! 



 

 

 

Post nr. 7: Markåsen        Enkel/Middels 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet 

Fra byen er kjørestrekningen ca. 11 kilometer til man ankommer Helgeland Alpinsenter - Kjemsåsen. 
Parkeringsplassen finner man på venstre side av veien, ved skihuset.  
  
Det er to mulige ruter opp mot Markåsen. Den ene langs traktorvei, og den andre opp skibakken. Sporloggen er 
fra traktorveien.  
Traktorveien følges nesten helt opp, men med 600 meter igjen til toppen må sti benyttes. På toppen får man 
god utsikt over blant annet Hatten og Lukttinden i nord, og Reinfjellet i sør 
 

Total distanse ca. 4,6 km. 

 

Post nr. 8: Skalandsåsen        Middels 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet 

 
Kjør til Jomfruremma ved Fustvatnet og hold til vestre ned mot grustaket. Når veien deler seg hold til høyre og 
parker ved oppsatt parkeringsskilt. NB: Ikke parker langs veien i grustaket! Følg skogsveien og sti vestover 
langs Fusta fra grustaket. Ved en stor lunneplass/rundkjøring ca 2 km. fra grustaket går det en vei opp til høyre. 
Følg denne oppover forbi noen hytter mot toppen. På turen passeres Fusta-trimkasen til Helfjell Ungdomslag 
 
Total distanse ca. 7 km. 
 
 

Post nr. 9. Rintelen         Middels 

Kartblad 1927 III Elsfjord 

 
Alt. 1: Kjør E-6 til Halsøy. Ta av på skilting Sandnessjøen. Etter ca. 12 km, ta til høyre skiltet Elsfjorden. Så til 
venstre etter nye ca. 4 km, stadig mot Elsfjorden. Kjør nordover ca. 18 km, og ta til venstre mot Dyrhaug 
(skiltet). Kjør ca. 100 m og ta til høyre mot Enge. Parker på anvist plass. Følg sti sørvestover ca. 350 m til du 
kommer til lysløypa. Etter vel 500 m i lysløypa, ta av til høyre og følg en godt opptråkket sti fram til Buvegen. Ta 
til høyre her og så til venstre på skilting Setervegen. Vær oppmerksom ca. 100 m før du kommer til 
Litlefjelltjønna, ta til venstre i stidelet her. Følg stia videre opp til toppen. 
  

Alt. 2 Vinter: Følg RV78 Fjordveien til du kan ta til venstre mot Elsfjord (rett før innslaget i Toven tunell). 
Kjør ca 7 km nordover, over Buktelven, ta andre avkjørsel til venstre og parker ved bebyggelsen på egnet plass.  
Følg traktorveien til høyre når den deler seg, etter en bratt bakke går veien over i en sti, forbi en gammel bu og 
mot Litjfjelltjønna. I dette partiet er stien utydelig. Ved Litjfjelltjønna tar man til venstre/nordvestover opp på 
Rintelen. 
Det er flott å gå en rundtur med hjemtur via Raudrabben, Moan og nedover mot Buktelven. 
 

 

Post nr. 10: Honggardsåsen         Enkel 

Kartblad 1926 IV Fustvatnet 

Honggardsåsen: ca. 3,2 km tur/retur 
Kjør forbi Landbruksskolen og parker ved Statnett og følg traktorvegen opp åsen ca 1 km til du kommer til 
kraftlinja, her tar du til venstre og fortsetter til toppen. 
 

 

 



 

 

Post nr. 11: Damhaugen        Middels 

Kartblad: 1926 IV Fustvatnet 

Denne posten kan nås fra flere kanter, men den vanligste ruta har Litjenget som utgangspunkt. Litjenget ligger 
på Olderskog, vel 2 km. fra rundkjøringa ved Øybrua. Fra Litjenget følges turvegen først til «Mosttjønna» og så 
videre sørover mot Stortjønna. Denne traseen er delvis skiltet. Fra Bjørnåstua fortsetter du etter skogsvegen ca. 
500 meter fram til Damhaugen (skiltet). Posten er plassert ved rasteplassen på venstre side av vegen.  Du er nå i 
Mosjøens mest benyttede utfartsområde med preparerte turveger (sommer og vinter) og tilrettelagte bålplasser. 
Merk at vatnet i begge tjønnene og tilhørende bekker er brukbart som drikkevatn.    
Tips: Her kan du få deg en fin rundtur på sykkel (ta av fra E‐6 ved Mosheim)  
 
Total distanse: ca 10 km.  

 

 

Post nr. 12: Langvatnet i Kvalforsmarka           Enkel/Middels 

Kartblad 1826 II Eiterådalen 

Utgangspunkt fra Kvalforssetra. NB: All ferdsel til Kvalforssetra må gå fra Eiterådalen og ikke 
Tverådalen da det pågår arbeid på anleggsveien til vindmølleparken som skal bygges på 
Øyfjellet. 
Følg traktorvegen sørvest og oppover til du kommer til ei myr, her kan du fortsette langsetter traktorvegen eller 
du kan ta til høyre og følge stien oppover myrdraget og dreie sørvest mot Godmathola og videre til traktorvegen 
igjen. Følg så traktorvegen videre oppover til du er på høyde av sørenden av Langvatnet, her dreier du vestover 
ned mot Langvatnet 
Kan være bløtt enkelte steder, så det anbefales sko for slikt. 
Total distanse ca. 4,0 km. 
 

 

Post nr. 13: Hjartåsen                          Enkel  

Kartblad 1826 I Mosjøen 

Hjartåsen gir en fantastisk utsikt utover Vefsnfjorden, spesielt i finvær eller når sola forsvinner i fjellene.  En 
lett tur, som passer godt for barnefamilier.  
Turen starter ved Krinkelkroken barnehage, i Kulstadlia i Mosjøen. Her er det en god og brei grussti, som går 
igjennom skogen, til man kommer til en åker, her blir stia breiere, og går over til en traktorvei med grus, denne 
traktorveien skal følges til en kommer på en bakketopp, og så skal en holde til venstre, og et hvitt hus på høyre 
side kommer til syne, her begynner stia inn i skogen.  
Stia inn i skogen er smal, men godt synlig. Det er utlagt planker over de våteste partiene, og høgd en del trær for 
at det skal bli bedre fremkommelig. Stia er tydelig hele veien opp, og ved veiskiller skal en alltid holde til høyre 
for å komme til Hjartåsen. Stigningen kommer ganske brått på, men varer ikke lenge, før det flater ut jo lengre 
mot toppen man nærmer seg. Men absolutt en tur man kjenner godt i føttene!  
På Hjartåsen er det hengt ut flere trimpostkasser som en kan skrive seg inn i. Det er også flott å fortsette turen 
innover i fjellet, etter man er kommet opp.  
 

Total distanse ca. 5,0 km. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Post nr. 14: Stavassetra                      Middels 

Kartblad 1826 II Eiterådalen/1926 III Trofors 

Hytta ligger i et skogholt mellom myrene og Kvitfjellet, - like nord for kommunegrensen mellom Vefsn og 
Grane. Posten står på en liten tømmerhytte som Brurskanken Turlag leier av Statskog. Hytta som ble bygget av 
Statskog i 1993/1994 ble satt opp ved tuftene etter den gamle Stavassætra. 
Adkomst fra nord - fra Langskardnasan i Eiterådalen (lengde 4,1 km). Veien i Eiterådalen vil være stengt ved 
Holmen til den er tørr. Det vil bli lagt ut informasjon på turkarthelgeland.no når veien er åpnet for trafikk. 
  
Adkomst fra nord:  
 
Start fra Langskardnasan og følg skogsveien på vestsiden av Sæterbekken. Kryss elva "Steinbekken" og fortsett 
opp lia. Gå mot forsen i Sæterbekken. Fortsett videre på vestsiden av Sæterbekken og myrene. Jevn stigning. 
 
Total distanse ca. 8,2 km. 
 
Adkomst fra sør - fra Stavassgården  
  
Følg den godt synlige stien fra gården og opp til gapahuken ved Stavatnet, videre etter ikke fullt så synlig sti til 
setra. OSB! Små varder er utsatt enkelte steder, for å være veiledende når stien blir utydelig. Det vil bli lagt ut 
informasjon på turkarthelgeland.no når veien frem til Stavassgården er fri for snø slik at den er åpnet for 
trafikk. 
 
Total distanse ca. 8 km. 
 

 

Post nr. 15: Almen fra Kjærstad            Enkel                       

Kartblad 1826 I Mosjøen 

Kjør over Øybrua og følg veien forbi Flyplassen og ta så av første avkjøring til høyre når man ser skiltet Aufles/ 
Klubbhus KIL. Kjør første vei til venstre og så første vei til høyre og parker ved klubbhuset.  Følg lysløypa til 
venstre til du møter et tydelig skilt som viser at man må ta av til venstre mot Almen 2 km. Posten er oppsatt på 
et tre like ved den fine gapahuken som Kjærstad Il har satt opp og hvor det passer godt med en rast.  
 
Total distanse: ca. 7,5 km 

 

 


