Turkort

Ulvsvågskaret – Presteid

Krevende - For den erfarne turgåer
Turen går på: berg og noe stein

Lengde: 14 km
Parkering: Ved brua som går over fra E6 fra skisenteret

Høyde (Moh)

Dette er en klassiker i Hamarøy – både sommer og vinter. Den gås
gjerne fra Ulvsvågskaret mot Presteid – mot sola. I påska og på ski
kan dette gi frisk brunfarge, da turen tar noen timer.
På Jørenviktuva (420 m), er det en naturlig rasteplass – vind og
vær har gjennom tidene skapt bord og stoler. Turen er en nytelse av
utsikt i alle retninger – Ofotfjorden i nord, Lofoten i vest, Steigen i
sør, grensefjella og Tysfjordfjella i øst, Turen er en av de flotteste i
Hamarøy!
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Ulvsvågskaret – Presteid

Fra parkeringen går du 150 – 200 meter sørover langs E6, til en sti
som tar av til høyre. Fra foten av Jørenvikfjellet kan en like godt sikte
på toppen, og forlate stien. Terrenget er lettgått og behagelig, og
bedre jo høyere en kommer. På toppen av Jørenviktuva (420 m), er
det fint med en rast før du fortsetter lia mot skogen i vest. Følg ryggen så langt den går. Når det flater ut, dreier du over Nygårdsheia
mot Finvikheia. På turen over Nygårdsheia følger du høyste ryggen
mot Pollfjellet. Her er det lurt å ta oppstigningen noe til venstre og gå
litt på skrå vestover. Vel oppe på fjellet, kommer du til noe trivelige
småtjønner, om vinteren et storslått skiterreng. Turen fortsetter helst
rett vestover, over Finnvikheia (395m) og ned til Finnvikvatnet. Her er
det lurt å holde seg på de mosekledte lyngrabbene så lenge som
mulig og komme ned på traktorveien som går fra Finnvikvatnet og
ned til Riksvei 81.
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