
 

Årets turmål: 

Johaugen 352 moh    
Ta av fra E6 i Elverumskrysset ca. 20 km nord fra  

Setermoen. Følg Fv.87 ca. 800 m. Ta til høyre på  

kommunal vei mot Fjellstad ca. 1150 m. Parkering i  

gammelt grustak på venstre side av veien. Tidsbruk: 

2-3 timer t/r og 4 km en vei. 

Skjellhaugen 265 moh   

Starten er fra tidligere asfaltverk like nord for 

Elvrumskrysset i nedre Bardu. Ta av fra E6 ca. 600 m 

nord for Elverumskrysset og inn på P-plassen vest for 

E6. Tavle ved starten innerst til venstre. Tidsbruk: 1, 

5-2 timer t/r og 1,5 km en vei. 

Skardvatnet 596 moh   
Kjør ca. 6 km nordover fra Setermoen sentrum. Ta av 

til til Mobakken. Kjør opp til Ala grendhus. Parkering 

KUN på nedre del av parkeringsplassen. Følg veien 

videre innover til ende, deretter merket sti opp til 

Svartvatnet. Tidsbruk: 3-3,5 timers tur t/r og 4,5 km 

en vei. 

Stor-Ala 1237 moh  

Orta 654 moh  

Brudesløret   
Samme startsted for alle 3 turmålene. Ta av mot 

Bruhaugen (skilt) ca. 3 km nord fra Setermoen 

sentrum. Følg denne veien til P-plass ved veienden. 

Følg vei (stengt bom) videre mot Langvatnet.  

Stikryss med skilting etter ca. 500 m. Følg merking herfra. 

Tidsbruk: Brudesløret: 45 min t/r, 1,5 km en vei. Orta: 4 

timer t/r, 5 km en vei. Stor-Ala: 6-7 timer t/r, 7 km en vei. 

Holtet 533 moh   
Kjør ca. 1,5 km nordover fra Setermoen sentrum. Ta 

av fra E6 mot Alpinbakken. Kjør over Spongabrua. 

Parkering ved Sponga Gravlund. Løypa starter ca.  

60 m til høyre over veien. Fremsiden, bratt løype. 

Stien blir lett glatt ved regn. Mulig å gå runde ved å 

fortsette videre ned mot Krokstadskaret. Tidsbruk: 1-

1,5 time opp til toppen, og 3 km en vei. 

Sjupynten 410 moh  

Tørrfurua   

Samme startsted for begge turmålene. Kjør ca 1,5 km 

nordover fra Setermoen sentrum. Ta av til venstre fra 

E6 og følg skilting til Skistadion. Ved parkeringen 

finnes en stor informasjonstavle med kart og 

informasjon over turmålene. Tidsbruk: Turen til 

Sjupynten tar 2,5 timer t/r og er 4 km en vei, mens 

turen til Tørrfurua tar 1 time t/r og er 2,5 km en vei.  

Rubbsnytten  665 moh   
Ca. 18 km fra Setermoen mot Altevatn. Ved Sørdalen 

kapell, fortsett mot Sørmo ca. 500 m. Parker ved 

Sørdalen Grendehus. Gå over brua, ta til venstre og følg 

skogsvei til toppen av Rubbhaugen. Merket sti fra 

Storstein og opp lia til malm og sølvgruvene etter ca. 3 

km, følg merking fra stien. Tidsbruk: Ca. 4 timer 

tur/retur. 5 km en vei. 

Gammelsetra 430 moh  

Gråhøgda 994 moh   
Samme startsted for begge turmålene. Ca. 1,5 km 

nordover fra Setermoen sentrum tar du av fra E6 mot 

Alpinbakken. Kjør over Spongabrua. Følg veien til 

venstre forbi gravlund og ca. 1,6 km til parkering på 

høyre side ved bom (rett etter NAF-banen). 

Tidsbruk: Turen til Gammelsetra tar 2 t/r og er ca. 3,2 

km en vei, mens turen til Gråhøgda tar 5 timer og er 6 

km en vei. 

Blåbergenden  752 moh  
Ca. 12 km fra Setermoen sentrum mot Bardujord. Ta 

av til venstre og kjør opp i gamle Bardujord leir. 

Parker før smal bru. Gå over brua. Ta til høyre og følg 

sti oppover til Tangen. Ta av til venstre og følg merket 

løype videre til Blåbergenden. Tidsbruk: 2-2,5 timer 

t/r. Ca. 2,7 km en vei. 

Strømsørstien      

Kjør ca. 21 km retning Altevatn. To alternativer:      

Parkering i Strømslia ca. 100 meter etter skilt merket 

Solbu. 2. Parkering ved bom og skilt merket Strømsør 

6 km etter Solbu. Følg veien til gården. Tidsbruk: 

Stien mellom Strømsør fjellgård og Solbu er total 8 

km, og tar 3-4 timer. Turen fra Strømsør fjellgård til 

Tihumpen tar ca. 2,5 timer t/r.  

Istindaksla 851 moh   
Ta av fra E6 i Elverumskrysset ca. 20 km nord fra 

Setermoen. Følg Fv. 87 ca. 800 m. Ta til høyre på 

kommunal veg mot Fjellstad ca. 1150 m. Parkering i 

gammelt grustak på venstre side av veien. Tidsbruk: 

4-4,5 timer t/r og 4,5 km en vei. 

Matberget 359 moh   

Kjør ca. 4 km nordover fra Setermoen sentrum. Ta av  

til Storbekkveien. Parkering ved gården Kildal på 

Storbekkveien. Plass til ca 4 biler. Gå gjennom 

tunnelundergang under E6 og følg merking  

opp til skogkanten. Tidsbruk: Ca. 1,5 time t/r og 1,7 

km en vei. 

Røddalshytta 425 moh     

Ta av E6 mot Bones/ Polar Zoo, ca. 22 km sør fra 

Setermoen.  Kjør ca. 11 km på fylkesvei 161 oppover 

dalen. Ta av til høyre like før Budalsbrua, og følg langs 

en elvevei til P-plassen ved løa. Tidsbruk: Ca. 2 timer 

og 4,8 km en vei. 

 

 grønn = lett,   blå = middels,   rød = krevende,  svart = ekspert. 



Storkletten 1284 moh  
Ta av E6 mot Bones/ Polar Zoo, ca. 22 km sør fra 

Setermoen.  Kjør ca. 11 km på fylkesvei 161 oppover 

dalen. Kjør over «Budalsbrua» og parker på andre 

siden av Bardu Huskylodge. Tidsbruk: Ca. 5,5 km en 

vei. 

Rohkunborri nasjonalpark- Sørdalen  
Ca. 28 km fra Setermoen mot Altevatn. Ved Sørdalen 

kapell, fortsett mot Sørmo. Kjør til veien ender på p-

plass ved Tverrelva. Følg merkingen fram til 

nasjonalparkgrensa. NB! Parkeringsavgift. Tidsbruk: 

1,5-2 timer t/r. 

Svartvatnet  

Kjør ca. 5 km fra Setermoen mot Altevatn. Parkering 

ved Øvre Bardu skole (venstre side etter veikryss). Gå 

over veien og til høyre. Følg veikanten ca. 250 m og ta 

av til venstre på merket sti. Følg merkingen opp til 

Svartvatnet. Tidsbruk: Rundløype på 2,2 km. 30-60 

min t/r. 

 

I år er det 20 ulike turmål.  

I tillegg er det mulighet for å registrere to gjesteturer 

fra andre kommuner i Midt-Troms. Vi oppfordrer dere 

til å registrere turene på nett, ved å klikke deg inn på 

nettsiden www.telltur.no. Her kan du også hente ut 

både kart og beskrivelse av turmålene. På Telltur 

registrerer du deg som bruker og legger inn koder fra 

de ulike turene etter hvert. Dersom du kun ønsker å 

benytte klippekortet, selges disse på Sport 1, Bardu 

Sport og kommunehuset. Pris: 150.- for voksne og 

100,- for barn.  

 

Postene ligger ute i tiden 1.06.18- 24.09.18. 

NB! Grunnet mye snø vil ikke alle turmålene være 

klare til 1.juni. Klargjorte turmål legges fortløpende ut 

på facebooksiden: Bardu Fjelltrim.  

 

 Premiering 

Antall turmål som kvalifiserer til fjelltrimkrus dekorert 

av vår lokale kunstner Tor Gunnar Riise: 

• Voksne: 8 turmål 

• Barn/ ungdom (født 2002 eller senere): 5 

turmål 

• Pensjonister (født 1952 eller tidligere): 5 

turmål 

• Funksjonshemmede: 5 turmål 

 

Nytt av året er trekkpremier. For å være med i 

trekningen må du enten registrere turer på nett 

eller levere inn klippekort med klipp, SAMT være 

tilstede på utdelingen av fjelltrimkrus der premiene 

vil trekkes. Gå inn på Telltur.no/utitroms for å se 

årets premier.  

 
Det er planlagt utdeling av krus, kåring av årets 

fjelltrimbilde og trekning av de ulike premiene i 

kommunestyresalen i løpet av uke 47-49 (avhenger av 

leveringstiden på fjelltrimkrusene).  

 

Dokumentasjon på 8/5 fullførte turer: 

Klippekort: For de som kjøper klippekort leveres 

dette, utfylt med navn og adresse, inn til Bardu 

kommune, avdeling service.  

Elektronisk registrering: Hvis du har registrert deg 

på nettsiden www.telltur.no og har gjennomført krav 

til premie, betaler du kr. 150,-/ 100,- til avdeling 

service, og registrerer deg med navn og adresse der.  

Både klippekort og elektronisk registrering: Lever 

inn klippekort som dokumentasjon på betaling, samt 

huk av for elektronisk registrering på klippekortet. 

 

Årets fjelltrimbilde: Vi oppfordrer alle som går tur 

til å sende inn gode bilder fra sine turer, gjerne 

med folk og/ eller dyr på vei eller ved turmålet. 

Vinneren får bildet overrekt i ramme under 

premieutdelingen fra Riise Atelier. Send digitale 

bilder til postmottak@bardu.kommune.no. Merk 

fjelltrimbilde. NB! Husk god bildeoppløsning. 

 

Frist for innlevering av klippekort/elektronisk 

registrering og betaling: 1.oktober 2018! 

 

Dersom du har merknader eller spørsmål i forbindelse 

med Bardu fjelltrim, setter vi pris på om du sender 

dette til: postmottak@bardu.kommune.no merk med 

Bardu fjelltrim. 

 

VI ØNSKER DEG EN RIKTIG 

GOD TUR! ☺ 
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