Aursfjordhalvøya
Utsikt mot Mårfjellet. Foto: Irene Rostad
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Vakkerheia. Foto: Brit-Aina Staf

Velkommen til Aursfjordhalvøya!

±

Aursfjordhalvøya ligger mellom Aursfjorden og Nordfjorden og dekker et område på ca 60 km2. Foran deg har du et
trivelig, småkupert turområde i lavtliggende terreng med kystfuruskog, små vann, myrer og lave bjørketrær. Her kan du
gå til toppen av Vakkerheia for å nyte utsikt over indre del av Malangen, Aursfjorden og ut mot Nord-Senja, og besøke
den åpne grillhytten Jordvassbu der det også ﬁnnes toalett. Langs sommerløypa ﬁnnes dessuten ﬂere rasteplasser og en
gapahuk.
Hamnvåg
Montessoriskole

Sommerløypa. Du kan velge mellom to løyper i barmarkssesongen; den vestre løypa som starter ved campingen, eller den
østlige løypa som går tvers over halvøya, og som starter enten ved Hamnvåg montessoriskole i nord eller ved Aursfjordsaga i sør.
Østlig løype er 8 km lang og går i kupert terreng med bjørke- og furuskog og over hei. Fra Hamnvåg følger den en skogsvei ca
2,5 km. Høyeste punkt (ca 270 moh) er ved Storåsheivatnet. Det er ca. halvveis. Løypa er godt merka med stolper og skilting.
Det er fem rasteplasser med bord og benker underveis. Vestlig løype er 3,5 km lang og starter 200 m øst for campinga ved en
bekk/trafokiosk. Ta til høyre oppetter jordet med bekken til venstre. Følg merkinga videre, over bekk, gangbru over gjerde (obs
strømførende), videre på traktorveg som fortsetter i sti ved enden av myr. Merkinga tar deg videre forbi Kjerkevikvatnet (101 moh),
over vannutløpet og mot toppen av Vakkerheia. Løypene kan ha en del våte partier, så gode sko er en fordel.

Kjerkevik

Vinterløypa er 13 km lang. Den er merket med med veistikker og skilt. Du kan starte enten ved Sør-Malangen samfunnshus i sør
eller Hamnvåg Montessoriskole i nord. Turmålet Vakkerheia (244 moh) er et ﬂott utsiktspunkt. I sesongen er den jevnlig preparert
fra Hamnvåg til Jordvassbu via Vakkerheia.
Sommer- og vinterløypa krysser hverandre ved grillhytta «Jordvassbu». Bua er åpen og kan selvfølgelig benyttes av alle, men husk
å rydde etter deg og ta med søpla hjem. Det er mye sau på beite på halvøya i sommerhalvåret, og som oftest er det rein i området
på vinteren, så husk båndtvangen. Det er turbok både på Vakkerheia og Jordvassbu. Hyggelig om du gir din signatur.
Besøk gjerne Sør-Malangen friluftslag på Facebook.
Ha en ﬁn tur!
Gradering av turløyper

15.4. - 15.9.
eller når
forholdene
tilsier det.

Jordvassbu

Høydeproﬁl sommerløype (i øst)

Tegnforklaring
Sommerløype

Hold hunden i
bånd. Her beiter
sau og/eller rein
hele året.

Grading of hiking trails

Graderingssystemet er basert på vanskelighetsgrad. Både
sommer- og vinterløypa i dette område er gradert som BLÅ middels. Løypene passer for personer som er middels trente,
med grunnleggende ferdigheter. Stiene/løypa kan ha enkelte
krevende partier.

The grading system for hiking is based on difﬁculty levels.
Both the summer and winter trails in this area is graded as
BLUE - medium. The trails are suitable for persons of average
ﬁtness with basic hiking/skiing and outdoor skills. The trails/
track may include some challenging sections.

Velg tur etter evne!

Select the trip according to ability!

Allemannsretten / skikk og bruk

- Du kan ferdes fritt i utmark. Dette gjelder ikke jorder/innmark.
- Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for planteeller dyreliv
- Vis omsorg til utmarksnæringene
- Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt
- Det er lov å sette opp telt, men ikke nærmer enn 150 meter fra hus eller
hytte. Ønsker du å telte ﬂere enn to netter på samme sted, må du ha
grunneiers tillatelse.

Vinterløype

Public access to the country side / customs

- You have the right to roam freely through common land (”unfenced land”).
This does not apply to cultivated land.
- Show consideration for other users of uncultivated land, do not disturb or
harm plant- or animals
- Show consideration for wildernes industries
- All game is protected, except for legal hunting
- You may put up a tent, as long as you keep at least 150 meters away from
nearest house or cabin. If you want to stay for more than two nights in the
same place, you must ask the landowner’s permission.

Gapahuk
Aursfjordsaga

Rasteplass

Høydeproﬁl vinterløype

Jordvassbu, åpen grillhytte
Trimbok
Utedo
Vakkerheia, utsiktspunkt
Parkering

Sør-Malangen
samfunnshus

Du er her

Utsikt over Malangen fra Lilleheia. Foto: Hilde Angell

Vær oppmerksom på at
all ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykke ring 112 (politi), 113
(ambulanse) eller 110 (brann).

Caution. All passage is at
your own risk. In an emergency
situation, call 112 (police), 113
(ambulance) or 110 (ﬁre).

Tavla er
ﬁnansiert
av:

Kart og
tavle er
utformet
av:

Jordvassbu. Foto: Tor Bergum

Skirennet Aursfjordhalvøya tversover. Foto: Irene Rostad

Ishavskysten friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, og Balsfjord kommune er
medlem i friluftsrådet sammen med Storfjord, Lyngen, Tromsø og Karlsøy. Friluftsrådet er
et kompetansesenter som ivaretar friluftsoppgaver av like karakter i medlemskommunene.
Målet er at friluftsliv skal være en naturlig del av hverdagen for alle innbyggere - uavhengig
av alder, kjønn, nasjonalitet eller funksjonsnivå. Se mer informasjon på www.ishavskysten.no.

