Turforslag 1
Ruta går fra krysset E10 ‐ RV829 ved Holmvann via Grov og Tovik til Tjeldsundbrua Kro og Hotell ved E10. Direkte fra startpunkt til Tjeldsundbrua langs E10 er det ca 42
km. Dette turforslaget betyr 12 km ekstra, men gir til gjengjeld mange spennende opplevelser.
Sted
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Nr
1

Etter km

Vassbotn

2

6

Skoddebergvatnet

3

Start turløype Revvatnet

4

6

Sletta idrettsanlegg
Saltvannet
Hellaren kraftstasjon (museum)

5
6
7

8

Grov

8

Veiskille

9

Balteskard

10

5

Totalt km Beskrivelse
Krysset E10‐RV829 ‐ ca 16 km fra Bjerkvik og 43 km fra Tjeldsundbrua. Kjør
RV829 mot Grovfjord.
7 Vassbotn ligger i den sørlige enden av Skoddebergvatnet. Her krysser tyrløypa
fra Tjeldsund, Skånland til Øse, Gratangen. krevende turløype i et flott
fjellterreng.
Veien slynger seg i lia på østsida av Skoddebergvannet i storslått natur. I vest
troner Novatinden (1281) og i nordøstlig retning ser du Revtinden (1219).
12 Fra Krokelva i nordlige enden av Skoddebergvannet går merket turløype inn til
Revvatnet. Løypa er lett og går i vakkert terreng.
Sletta er Grovjord idrettslag sin gressbane.
Veien slynger seg langs den østlige bredden av Saltvannet.
20 Innerst i Grovfjorden ligger Helleren kraftstasjon, Regionmuseet i Sør‐Troms.
Kraftstasjonen er åpen hele året etter forespørsel til +47 77018380 eller
booking@stmu.no.
Tettsted ved innsnevringen av Grovfjorden. Grov er et aktivt sted med to
mekaniske verksteder med maritim innretning.
25 I krysset RV829‐RV825 tar du til venstre over brua mot Tjeldsundet. Det finnes
en egen beskrivelse av turen mot Gratangen.
Vi klatrer oppover og gjennom en kort tunell. Rett etter ser du Elvegård
camping ned til høyre. De har spesialisert seg på campinghytter og båtutleie for
de som ønsker å fiske. Det finnes også en bra kafeteria her.

Rensådalen

11

Ebbestua

12

Statoil (Elvevold Handel og Service)
Leca Maxxit Tovik

13
14

Sandstrand

15

Nord‐Norsk Aluminium AS

16

Tennevikelva

17

De 7 magiske tegn

18

Kvitnes

19

6

31 Vel over Balteskard og ned Krokmyrdalen kommer vakre Rensådalen med
Rensåelva og Rensåvatnet som er lakseførende. Her er det fiskemuligheter ‐
kontakt Statoil Tovik, +47 77087810.
Ebbestua ligger idyllisk til i Tovik. Restaurert nordlandshus fra 1854 i Tovik, med
levende husflids‐ og brukskunstutsalg. Du kan også kjøpe kaffe og tiltugg.

6

37 Bensinstasjon med godt utvalg av matvarer.
Produksjon av blokk for byggevaremarkedet og regional distribusjon av cement,
mørtel og andre byggevarer.
Strekningen fra Sandstrand til Tjeldsund er velegnet for observasjon av
midnattssola.
På tur ut av Sandstrand passerer du Nord‐Norsk Aluminium AS som produserer
aluminiumsprodukter for byggevarebransjen.
45 Innerst i Tennevika renner Tennevikelva ut. Det er en relativt liten elv med
fosser og stryk og den er lakseførende. Fiskekort fås kjøpt på Statoil Tovik, +47
77087810.
Sju magiske punkter er en av 33 skulpturer i Skulpturlandskap Nordland. Den
ligger ved RV 825 ca 8 km fra Sandstrand. Det er den finske kunstneren Martti
Aiha, Helsingfors, Finland som har laget skulpturen. Stedet er skiltet og det
fVi nærmerk oss Tjeldsundbrua og ute til høyre ser vi ei fin og hvit sandstrand.

8

Campingplassen ut mot Kvitnes drives i dag som asylmottak.
Tjeldsundet

20

Steinsland klyngetun

21

8

Tjeldsundbrua Kro og Hotell

22

1

Tjeldsundet med Steinslandstraumen ligger ute til høyre når vi passerer under
Tjeldsundbrua. Det er sterke tidevannsstrømmer i sundet ‐ noe som gjør dette
til attraktiv fiskeplass.
53 Etter brua kjører vi rett fram og passerer under E10. Steinsland klyngetun
finner du 800 meter etter passasjen på venstre side av veien. Klyngetunet er en
del Regionmuseet i Sør‐Troms.
54 Etter klyngetunet snur du, kjører tilbake og svinger til venstre inn på E10 mot
Tjeldsundbrua Kro og hotell som er rundturens stopp.

