TORGHATTHULLETS GEOLOGI OG HISTORIE
Brønnøy kommune
Onsdag 15. mai kl. 18.00–20.00
15. mai Bli med på tur opp til hullet og ta del i historien
om Torghatthullet. Underveis tar vi også turen innom
steinalderbosettningene.
Oppmøte: Parkeringsplassen på Torghatten. Følg Fv54 fra
Brønnøysund (skiltet). Guide: Magne Ekker.
HELLERISTNINGSFELTET I VISTNESDALEN
Vevelstad kommune
Søndag 02. juni kl. 11–13
02. juni Vandretur langs Vistnesstien frem til helleristningsfeltet i Vistnesdalen. Bildene, stiliserte reinsdyr, elg, kveite, båt
m.m., er sannsynlig fra tiden rundt 4000 år f.kr.
Oppmøte: Kaffebrenneriet på Forvik. Guide: Arp Schmidt
GURISTRAUMEN GEOLOGI- OG
BOTANIKKLØYPE, Vega kommune
Søndag 23. juni kl. 11-15
23. juni Vandretur gjennom geologi- og botanikkløypa.
Området er et utvalgt kulturlandskap, og berggrunnen er
kalkholdige sedimenter som gir et rikt planteliv.
Oppmøte: Parkeringsplassen på Neshavna. Fra Gladstad følg
Fv 83 til avkjørsel Nes, Fv 89. Parkering er skiltet nede ved
Neshavna. Guide: Mona Gilstad.
SKEISNESSET GEOLOGILØYPE
Leka kommune
Tirsdag 16. juli kl. 17
16. juli Spennende vandring i et unikt kystlyngheilandskap.
De utallige arkeologiske funnene i området viser at dette stedet
har betydd noe spesielt for mennesker over lang tid. Her finnes
steinaldertufter (5-6000 år gamle), og det er registrert mer enn
40-50 gravrøyser fra bronse-og jernalder.
Oppmøte: Parkeringsplassen i Våttvika. Guide: Arnfinn Holand.

EIDE KVERNSTEINSBRUDD
Brønnøy kommune
Torsdag 22. august kl. 18.00-20.00
22. aug Bli med og se et kvernsteinsbrudd. Brønnøy var
en av de største i Norge på produksjon av kvernstein. I perioden
1500 til 1870 ble det produsert flere tusen kvernstein i området
rundt Ramtind.
Oppmøte: kjør Fv17 til skille. Ta av til venstre mot Eide (skiltet).
Etter ca. 1 km finner du p-plassen. Guide: Magnar Solbakk.
GRØNNBENKEN
Bindal kommune
Søndag 08. september kl.11.00-15.00
08. sep Bli med og opplev tidligere tiders fjellkjeder og
istidenes spor i landskapet.
Oppmøte: På den nyetablerte parkeringsplassen i Vikestad,
Bindalseidet. Ta av fra fv 17 inn fv 5 til Bindalseidet. Det er skiltet
til parkeringsplass. Guide: Arnold Alsli.
TRIBORGEN
Sømna kommune
Søndag 22. september kl.12.00-15.00
22. sep Bli med og opplev tidligere tiders strandlinje. Ved
Mardalsfjellet ligger Triborgen, som er en stor strandvoll med
rullesteiner, ca. 40-50 moh. Sagnet sier at en gullskatt skal være
nedgravd her.
Oppmøte: På parkeringsplassen ved Valleråa. Kjør Fv17 mot
Berg, ta til høyre mot Sømnes (Fv37) i veikryss ved bensin
stasjonen. Fortsett forbi Sømnes gård ut til parkering ved
badeplass og gapahuk på Valleråa. Guide: Magne Ekker.

ALLE TURENE ER GRATIS FOR PUBLIKUM!
Spørsmål om de guidede turene?
Kontakt Trollfjell Geopark og Friluftsråd:
magne.ekker@trollfjellfriluftsraad.no
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