
Nattmålstuva,
Nonshaugen og Lilletind 

På Gamnes på Ringvassøya er det tre fine turer som passer
for barnefamilier og som kveldstur/søndagstur. Herfra går
det merket sti til: Nattmålstuva (333 moh, grønn), Nons-
haugen (342 moh, grønn) og Lilletind (608 moh, blå). Turene
starter på samme grusvei, som går over til sti oppover langs
bekken til like over skoggrensen, og herfra til de tre toppene
i lettgått terreng. Her kan man nyte en fantastisk utsikt mot
Vannøya, og utover hele Langsundet med Reinøya, mens
Soltindan ligger majestetisk i bakgrunnen.  

Nattmålstuva 2,4 km t/r, Nonshaugen (3 km t/r) 
og Lilletind (5,6  km t/r)
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Parker ved barnehagen på Gamnes

Merket sti hele veien
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Symbolene angir hvor krevende
turen er. Sorte symboler på hvit
bunn (generell) er ikke gradert. Middels Krevende Ekspert
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Lilletind



Når man kommer til skoggrensen deler stien seg til høyre
mot Nonshaugen, rett frem til Lilletinden og på venstre
siden ligger Nattmålstuva. Turen til Nonshaugen går langs
stien som krysser over bekken ved en markert passasje.
Man følger ryggen opp fram til postkassen og toppen av
Nonshaugen. For å komme til Nattmålstuva følger man
stien til venstre og litt opp i terrenget. For å komme opp til
Lilletind følger man stien rett frem over platået. Ruten går
på sørsiden av fjellet. På toppen finnes det en varde med
postkasse. På veien tilbake er det mulig å holde seg på
høyre side og komme ned over Nattmålstuva.

Turbeskrivelse

Nattmålstuva,
Nonshaugen og Lilletind 

Andre turer i området Kontaktinfo
Lanes – Holmevatnet 7 km (t/r)

Hessfjord – Holmevatnet 7,5 km (t/r)

Eidbakken – Blåfjell 6 km (t/r)

Tegnforklaring

Trimkasse

Parkering

Utsikt

Eidbakken – Tverrfjellet 3,5 km (t/r)

Karlsøy kommune
77 74 60 00
postmottak@karlsoy.kommune.no
www.karlsoy.kommune.no


