Turkort

Selsøyodden

Enkel - Kan gjennomføres av alle.
Turen går på sti.

Lengde: 1,7 km
Parkering: I veikanten ved løypestart
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Frister det med en tidlig vårtur der havbrisen rusker friskt i håret, eller
en sommertur i midnattssol med blikkstille hav? Uansett er en tur til
Selsøyodden en deilig tur. Buvågområdet er et godt turmål når snøen
ligger råtten, og det er dårlige turforhold ellers i marka. Turen går i et
åpent kystområde i lett terreng som passer for alle. Selsøyodden stikker som en landtunge ut i Vestfjorden. Naturen er slående vakker med
turkisblått hav og hvite sandstrender som byr på gode bade- og rastemuligheter. På den lyse årstid er det et hav av blomster og et yrende
fugleliv. Det er flott utsikt til nordre Hamarøy og Tranøy fyr, samt Lødingen og Lofoten.
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Selsøyodden

Kjør E81 fra Oppeid mot Skutvik, og ta av til Buvåg i Hamsund. Ta så
av mot Kyllingmark, kjør 1,2 km, og parker ved turtavla. Stien begynner på nordre side av veien og er godt synlig i terrenget. På vei ut mot
Selsøyodden deler stien seg flere steder, men kommer sammen igjen.
Det anbefales å vandre etter høydene utover for å unngå å bli våt på
beina. Ved springflo kan eidet ved Selsøya flø over og du må kanskje
vasse ved passering. Følg stien videre og du kommer til de kritthvite
strendene som er et syn for øyet. Du kan avlutte turen her, eller vandre videre utover odden og komme helt ut på tuppen av Selsøyodden.
Turen er vardet.
Husk at det er båndtvang på hund i tiden fra 1. april til og med
20. august.
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