Lønsdal
11,5 km
20m Betydelig trafikk
408m Asfalt

10km
601m Noe trafikk
408m Asfalt

Rognan

18km Noe trafikk
413m Asfalt
583m

Misvær

13km
84m Lite trafikk
93m Asfalt

Støvset

25km
480m Noe trafikk
455m Asfalt

38 km
808m Lite/Ingen trafikk
814m Asfalt/grus/naturlig

Turbeskrivelse.

Start gjerne med tog til Lønsdal, Røkland eller Rognan. Alternativt buss eller bil til Storjord
i Saltdal. Velger du toget til Lønsdal, starter turen langs E6 til Storjord, med en del trafikk.
Men du verden for en vakker strekning! Starter du på Storjord, er du på sykkelstien med en
gang. Her ligger Saltdal turistsenter og Nordland nasjonalparksenter med galleri og flotte
uteområder til både liten og stor. Ønsker du en topptur til fots, anbefaler vi Solvågtind (55FF)
– en majestet i øvre Saltdalen. Det er mange muligheter for bespisning og overnatting i
Storjordområdet.
Fra Storjord følger du sykkelstien nedover dalen langs Saltdalselva til Rognan. Til Nordnes
går turen på idyllisk gruset natursti. Dette er en skiltet sykkeltur i duvende dallandskap du
sent vil glemme. Turen holder seg unna E6. Langs ruta er det flere fine stoppesteder. Mat
og drikke får du kjøpt på Nordnes, Røkland eller Rognan. De samme stedene finner du
overnatting. Nordnes Kro og Camping selger også lunsjpakker til sykkelturen.
På turen videre til Bodø har du to valg:
1. Turen ut langs fjorden byr på fantastisk fjordutsikt i naturskjønne omgivelser. Her følger
du grusvei og noe sti (trilling 1,5-2,5 km, med mindre du er terrengsyklende) og du må
klare deg selv.
2.

Turen over fjellet følger du Kulturveien, fv 812, til Vestvatn og Misvær. Du passerer
Finnvali naturpark, - verdt et besøk om du skal overnatte eller ei. Overnattingsmuligheter
har du også i Vestvatn og Misvær. Lokal mat får du på Ljøsenhammer og Urtehagen
på Tofte. Vil du en tur av sykkelsetet, anbefaler vi en fottur til Rognlivatnet (55 FF). Fra
Misvær til Støvset følger turen den nedlagte veien på østsiden av fjorden. Her er det
rasfare i vårløsningen og på dager med mye nedbør. På slike dager bør du velge den
mer trafikkerte vestsiden av fjorden.
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(Storjord - Rognan)
41km
256m Noe trafikk
376m Grus/Asfalt

(Avkjørsel Beiarn - Rognan)
26km Lite trafikk
601m Asfalt
408m
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Storjord i Saltdal
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Båt til Kjelling og fv17

(Bodø - Saltstraumen)
30km
285m Betydelig trafikk
314m Asfalt

Bodø

På Støvset møtes de to turene igjen.
Fra Støvset til Saltstraumen følger du videre Kulturveien, fv 812, i vekslende, klassisk
nordnorsk landskap - fra fjord til høgfjell. Litt ekstra puls, må du regne med over
Kvikstadheia.
Saltstraumen taler for seg, med verdens sterkeste malstrøm og overnattingsmuligheter i alle
klasser. Her du få guidede turer, fiske eller bare gå en tur langs den frådende Saltstraumen
(55FF).
Turen videre til Bodø går først langs den trafikkerte fv 17, men fra Godøystraumen (ca 4
km) går den over på Tverlandsveien til Tverlandet og videre på gang og sykkelvei til Bodø
sentrum.
Ønsker du å forlenge turen, anbefaler vi en avstikker fra Vestvatnet over fjellet til den
naturskjønne, grotte- og laksefiskende bygda Beiarn. Her kan du få en smak av pitesamiskeller middelalderhistorie i stavkirkeminiatyr. Du kan velge og vrake i turmuligheter, for
eksempel Segelfjellet (55FF) eller Kristinagammen (55FF). Om du vil, kan turen tas videre
med båt ut Beiarfjorden til Kjelling (www.ytre-beiarn.net), for så å følge fv17 til Saltstraumen.

