
Turen starter 310 meter over havet og går i et terreng som er
forholdsvis lett å ferdes i. Forholdsvis flatt det meste av turen,
fram til slak stigning opp mot toppen som er kommunegrense
mellom Kvænangen og Nordreisa, 771 meter over havet. 

Turen følger skogsvei og innover dalen, vekselsvis på høyre og
venstre side av elva. Gode broer gjør det enkelt å krysse elva.
Egner seg også for terrengsykling. 

Dalstuen er en åpen hytte som eies av Statsskog, 110 meter
over havet. Turen starter på firehjulingsvei og fortsetter etter
hvert på sti Hengebro over elva etter ca 1,5 km. 

Turen starter 230 meter over havet og følger tidvis utydelig sti
med myr og kratt i starten, fram til toppen 676 meter over havet. 

Dette er en tur som går i gammelt kulturlandskap med spor etter
bosetting og bebyggelse fra etterkrigstiden. Turen går nesten
nede i fjæra der høyeste punkt er 40 meter over havet. 

Turen følger sti som er merket med gule og hvite tremerker samt
varder i steinete partier. Turen starter i skogsterreng og går over i
myr og fjell, fram til toppen 471 meter over havet. 

Turen går i lavlandet og følger fjorden med spor etter bosetting
og bebyggelse fra etterkrigstiden. Turen går nesten nede i fjæra
der høyeste punkt er 90 meter over havet.

Turen følger grusvei fram til toppen på 495 meter over havet, der
det er plassert en gammel telemast.

Turen følger sti tett på fjæra hele veien. Det er bygd bro som gjør
det enklere å krysse Innervikselva. Bålplass er etablert på Inner-
viksneset. Her finnes også informasjon om Øksfjordjøkelen og
hvordan isen i tidligere tider ble tatt ut og bruk til fiskeindustrien. 

Turen går langs grusvei til Rappvika, deretter følges sti til Saga og
eventuelt videre til Skagklubben. Området er rikt på kultur- og
fornminner. Det er informasjon om disse på oppsatte tavler.
Staurhammeren 240 meter over havet er en annen turmulighet
på Spildra. 

På tur i Kvænangen
1 Naiggácokka

Start Storsvingen på østsiden av Kvænangsfjellet

Lengde 11,0 km t/r

2 Sørstraumdalen

Start Ta av fra E6 i Sørstraumen og kjør mot Navit

Lengde 5,8 km t/r

4 Daumannstind

Start Baddereidet på E6

Lengde 9,4 km

6 Gárgovarri

Start Burfjord sentrum

Lengde 6,0 km t/r

7 Vassnes

Start Låvan, Alteidet

Lengde 9,0 km t/r

8 Mikkaltinden

Start Jøkelfjordeidet

Lengde 5,3 km t/r

10 Kulturstien på Spildra og Staurhammeren

Start Fra kaia i Dunvik

Lengde 12,0 km t/r

5 Moldvikøra

Start Bankenes – Dorras

Lengde 5,2 km

9 Innervikselva

Start Saltnes, Jøkelfjord

Lengde 5,7 km t/r

Vær oppmerksom på
All ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykker ring 112 eller 113.
Koordinater der du er nå:

UTM34W  557214E  6594441N

Caution
All passage is at your own risk. 
Call 112 or 113 in emergency situations.
Coordinates in case of emergency:

UTM34W  557214E  6594441N

15.04 –
15.09

01.04 –
20.08

Allemannsretten/Skikk og bruk

• Alle har rett til å ferdes fritt og oppholde 
seg der de ønsker i naturen – uavhengig av 
hvem som eier grunnen.

•  Fri ferdsel skal ikke være til skade eller 
ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv

•  Vis hensyn til utmarks nærin gene

• Forstyrr ikke dyr og fugler

• Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt

Public access to the countryside

• You have the right to roam freely through 
common land

• The right of free access and passage must
not cause any damage or inconvenience to
other users, the environment or wildlife

• Show consideration for wilder ness 
industries

• Do not disturb animals and birds

• All game is protected except for legal 
hunting

Driftansvar og vedlikehold:

3 Dalstuen

Start Kvænangsbotn

Lengde 5,5 km

The paths have different degrees of difficulty. 
Black symbol on white background indicates that the trail
is not graded.

Symbolene angir hvor  krevende turene er. Sorte
 symboler på hvit bunn er  gene relle, dvs. ikke  graderte.

Enkel
Easy

Middels
Medium

Krevende
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Ekspert
Expert
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The paths have different degrees of difficulty. Black symbol
on white background indicates that the trail is not graded.

Symbolene angir hvor  krevende turene er. Sorte  symboler
på hvit bunn er  gene relle, dvs. ikke  graderte.

Generell
General

Enkel
Easy

Middels
Medium

Krevende
Challinging

Ekspert
Expert

Vær oppmerksom på
All ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykker ring 112 eller 113.
Koordinater der du er nå:

UTM32V  557214E  6594441N

Caution
All passage is at your own risk. 
Call 112 or 113 in emergency situations.
Coordinates in case of emergency:

UTM32V  557214E  6594441N
15.04 –
15.09

01.04 –
20.08
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Allemannsretten/Skikk og bruk

• Du kan ferdes fritt i utmarka til fots
• Vis hensyn til andre brukere av utmarka
•  Vis hensyn til utmarks nærin gene
• Forstyrr ikke dyr og fugler
• Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt

Public access to the countryside

• You have the right to roam freely through common land
• Show consideration for other users of the wilderness
• Show consideration for wilder ness industries
• Do not disturb animals and birds
• All game is protected except for legal hunting


