1. Hallarbukta/Vang
Følg gårdsvei fram til Vang, videre etter veien fram til Hallarbukta. Kassa henger på ett tre
når du kommer ned til sjøen. (Der veien er på det laveste)
2. Bergsfjellet
Start ved parkeringsplass ved Løfallbekken, følg tydelig sti opp Løfallia til Bergsvatnet. Videre
opp lang ryggen til Bergsfjellet. NB. Fjordruta krysses.
3. Fævelssetra
Start i enden av boligfeltet i Årvågsfjorden. Følg skogsvei og sti opp til setervollen.
4. Kroken/Stormyra Rundt
Kassen henger på ett tre som ligger på runden Stormyra rundt, mellom Stormyra og Kråklia.
5. Todalsfjellet
Kan nås både fra Klakkan og Todalen(Todalssetra).
Fra Todalen: Kjør ca 5 km etter bomvei fram til Todalssetra fra Todalen. Gå over seterstølen
og kryss elva. Det blir etter hvert ganske bratt og til tider litt luftig. Etter at du kommer ut av
skogen flater terrenget litt ut. Fortsett i lett og fint fjellterreng til toppen. Stien er merket.
Fra Klakkan: Kjør ca 9 km etter bomvei fra Sjøli i Årvågsfjorden til P.plass i Klakkan. Følg Tmerker fram til Storfiskhytta. Videre ett stykke på sti mot Sollia. Ta av stien til høyre etter du
har passert Nyvatnet. Følg slakkeste vei til toppen.
6. Dromnessetra
Start ca 200 m etter Nordlandet skole, på venstre siden av veien. Følg grusvei forbi grustaket
og helt frem.
7. Vættaheia
Start i hyttefelt på Skipnes. Sti til toppen.
8. Storfonna
Start ved avkjørsel til Litjfonna. Følg grusvei nesten hel til toppen av Litjfonna. Følg videre
merket sti til toppen. Veien opp til Litjfonna er bomvei.
9. Romundsetvatnet
Startsted er merket Storbrannfjellet fra Romundset. Følg denne stien til du kommer til
Romundsetvatnet.
10. Melasetra
Start på Melan. Følg vei og traktorvei helt fram.
11. Vihalssetra
Kjør ca 9 km lang bomvei fra Sjøli i Årvågsfjorden til p.plass i Klakkan. Følg vei langsmed elva,
videre sti helt fram. Kassen står like ovenfor hytta.
12. Rostolen
Kan nås både fra Tverrbotn og Løfall.

Fra Tverrbotn: Kjør bomvei fra Austli til Tverrbotn, ca 3 km. Følg skogsvei/skitrase opp til
Vågsskaret, deretter langs sti opp til toppen.
Fra Løfall: Følg samme sti opp Løfallia som til Bergsfjellet. Følg Fjordruta fra foten av
Bergsfjellet rundt Bergsvatnet, ta av Fjordruta og følg sti opp til toppen av Rostolen.
13. Kvenngrøet
Kjør opp i Hjeladalen og etter bomvei til Hjelasetra. Følg skogsvei noen hundre meter og
videre etter tydelig sti, langs nordsiden av fjellet til vestsiden og opp til toppen.
14. Ulfsnesvatnet
Start i veikrysset på Ulfsnes på Skardsøya. Følg gardsvei ca 150 m og videre skogsvei helt
fram til vatnet.
15. Steingeita
Kan nås både fra Austli og krysset til Tverrbotn
Fra Austli: Parker på stor parkeringsplass på skibasen. Følg skitrase ned til elva og over bru,
videre veien til Ormsetsetra. Følg veien til Ormsetsetra og forbi den og på sti opp
Ormsetdalen. Stien skrår etter hvert opp i Langdalen og videre ryggen på Steingeita til topps.
Fra krysset til Tverrbotn: Følg veien til Sølømmen noen hundre meter. Ta til høyre ned over
myra til elva og kryss den, videre på sti til Ormsetsetra. Videre samme rute som over. NB! Det
er vanskelig å krysse elva ved høy vannføring, da anbefales å starte på Austli.

