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GULDVIKHAUGEN GRANITTGANGER,  
Bindal kommune

Fjellet langs fjæra nedenfor Guldvikhaugen består av to typer 
bergarter: mørk grå kalkholdig skifer og hvit granitt. Dette er et 
interessant sted som gir et unikt innblikk i regionens geologiske 
historie.

SANDVIKA STEINBRUDD, Bindal kommune
Steinbruddet i Sandvika inneholder store steinblokker med 

mønstret marmor. Det nyere bruddområdet er på oversiden av 
veien, og et eldre ligger på nedsiden av veien mot sjøen. 

GRØNNBENKEN, Bindal kommune
På vei opp til Heilhornet fra Bindalseidet kan man tydelig 

se ryggformasjoner langs fjellsidene, 300–500 moh. Dette er 
morenerygger som ble avsatt langs sidene av innlandsisen for 
omtrent 14 000 år siden. Navnet kommer av den fine grønn
fargen ryggene får av vegetasjonen i sommerhalvåret. 

EIDE KVERNSTEINSBRUDD, Brønnøy kommune
Kvernsteiner ble brukt til å male korn. Brønnøy var en av 

de fem største i Norge på produksjon av kvernstein. I perioden 
1500 til 1870 ble det produsert flere tusen kvernstein i området 
rundt Ramtind. 

TORGHATTHULLET, Brønnøy kommune
Torghatten er et av verdens mest spektakulære fjell med 

hullet som går tvers igjennom. En geologisk opplevelse i sær
klasse i storslått natur.

ENGAVATNET, Brønnøy kommune
Engavatnet er en mystisk innsjø som plutselig forsvinner 

ned under jorda. Vannet har ingen overflateutløp, men er koblet 
til et underjordisk område med grotter og ganger.

LEKAMØYA, Leka kommune
Lekamøya er en av de mest kjente fjellformasjonene på 

Leka, beskrevet i det berømte sagnet om Trollfjellene. 

MOHO-TUR TIL JORDAS INDRE, Leka kommune
På Leka kan du vandre på bergarter fra jordas indre, og 

stå med en fot på jordskorpa og en fot i mantelen. MOHO er 
overgangen mellom jordskorpa og mantelen.

SKEISNESSET GEOLOGILØYPE, Leka kommune
Skeisnesset tilbyr et nett av turløyper i vidåpent lynghei

landskap med monumentale gravrøyser og fantastisk utsikt. 
Informasjonstavler underveis forteller om natur, kulturhistorie, 
geologi, sagn og eventyr.

STEIN JETTEGRYTER, Sømna kommune
Jettegrytene ved Stein er et populært turmål. Den største 

jettegryta ved Stein er ca. 5 meter i diameter og 7 meter dyp.

TRIBORGEN, Sømna kommune
Kulturminnet Triborgen – en rullesteinsstrand 50 meter 

over dagens havnivå. Kanskje gjemmer de runde steinene ikke 
bare på en historie om tidligere havnivåer og bølgekraft, men 
også på en skatt?

SØMNESFJELLET, Sømna kommune
En topptur med fantastisk utsikt og naturskjønne 

 omgivelser! På toppen har du utsikt ut over strandflatelandskapet 
på SørHelgeland og Sømnas unike jordbrukslandskap.

GURISTRAUMEN BOTANIKK- OG GEOLOGILØYPE, 
Vega kommune

Guristraumen er navnet på tidevannstrømmen som presser 
seg gjennom det trange sundet mellom Lamøya og Hongset. 
Turløypa starter på Nes og går fra Husøya til Lamøya gjennom 
beitelandskap og på berg. Skilt forteller om spennende botanikk 
og geologi.

MOEN SANDDYNER, Vega kommune
På turen mot Vegdalsskaret og Trollvasstind ligger en liten 

”ørken” med aktive sanddyner og flyvesand.

SUNDSVOLL, Vega kommune
Langs stranda ved Sundsvoll finner du store, runde 

steinblokker som har blitt slipt av bølgene gjennom årtusener. De 
fleste steinblokkene er av den typiske Vegagranitten og er lett å 
kjenne igjen på de mindre svarte steinene som ligger innesluttet 
i granitten. 

VISTNESDALEN HELLERISTNINGSFELT,  
Vevelstad kommune

Fra Vevelstad museum går det en flott natur og kultursti til 
Vistnesdalen helleristningsfelt datert til yngre steinalder. Det er 
forskjellige severdigheter underveis og informasjonsskilt forteller 
om blant annet forhistorisk bosetningsområde og geologiske 
fenomen som spor etter istid, landheving og strandlinje.

HØYHOLMGRANITT, Vevelstad kommmune
Porfyrgranitten tilhører Andalshattgranitten som strekker 

seg fra Andalsvågen til Vistnes i Vevelstad kommune. Her har det 
vært uttak av bygningsstein.

VÅTTVIKA, Vevelstad kommune
Langs sjøkanten ved Våttvika vil du se rester av sedi

mentære bergarter innesluttet i granitt. Bergartene er sterkt 
omdannede og foldede i merkelige mønstre.

Les mer om geoturene inkl. veibeskrivelser på telltur.no
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Trollfjell arrangerer to turkonkurranser 
med premiering sesongen 2019:

✔  Trollfjell GeoTur: Alle som 
 registrerer 5 geoturer på TellTur, 
får tilsendt Trollfjells førstehjelps
veske. 

✔  Trollfjell TellTur: Alle som oppnår 
75 poeng i  TellTur, får tilsendt 
Trollfjells  førstehjelpsveske.

Hvilken tur hører til hvilken konkurranse? På 18 
 turbeskrivelser i TellTur står det i overskriften  Trollfjell 
 GeoTur. Alle andre turer er Trollfjell TellTur.

HVA ER TellTur
TellTur er friluftsrådenes elektroniske system for turregistrering 
(postkassetrim). Her kan du finne turmål og registrere resultatene 
dine. Konkurrer med deg selv eller med andre turgåere om å nå 
flere mål.

HVORDAN BLI BRUKER AV TellTur?
Gå til www.telltur.no. Logg inn ved å klikke 
på personikonet i den grønne toppmenyen 
og deretter «Logg inn». Dersom du er ny 
bruker velger du lenken «Registrer deg her» 
under  innloggingsskjemaet. Legg inn informasjon om deg selv og 
registrer også eventuelle andre turkompiser som ikke ønsker å ha 
egen brukerkonto (f.eks. barn eller ektefelle). Informasjonen som 
registreres benyttes av Trollfjell friluftsråd til å hente ut statistikk om 
turmålene, og finne vinnere i turkonkurransene. Du kan når som 
helst endre dine opplysninger, og slette din brukerkonto.

HVORDAN FINNE TROLLFJELLS TURER?
Finn turmål ved å klikke deg inn på kartet under «Alle turmål», 
eller ved å benytte søkefeltet øverst i høyre hjørne. I kartet vil du 
se en sidekolonne med artikler som beskriver turene. Når du 
zoomer i kartet vil utvalget av turbeskrivelser automatisk tilpasse 
seg kartutsnittet. Klikk på en turbeskrivelse for artikkel med 
detalj opplysninger om akkurat det turmålet. Her står det også 
 beskrivelse av adkomst.

TellTur PÅ MOBILEN
Hvis du ønsker å registrere turene med mobilen søker du 
opp « TellTur» i Google Play / App Store. Last ned appen 
«Norgeskart friluftsliv» og velg abonnementet for TellTur 
(koster kr. 37/år). Klikk på menyen øverst til venstre og 
velg «TellTur». Aktiver posisjonen på mobilen din når 
du er på tur og appen vil automatisk registrere at befinner 
deg ved turmålet. Du trenger altså ikke å registrere turkode.

HVORDAN REGISTRERE TURENE?
På hvert turmål vil du finne en kode som du registrerer på 
 nettsiden telltur.no via menylenken «Registrer din tur». 

KONKURRANSE
2019

www.telltur.no


