Turkort

Tømmerneset - Kjerringvassfjellet

Middels - For den vanlige trimmer.
Stien går på vekslende underlag

Lengde: 8 km
Parkering: Ved Tømmernes Camping
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Opplev en flott utsikt mot nederste del av Sagvassdalen og områdene rundt. I denne løypa kan du vandre med utsikt til området der
steinaldermennesker for kanskje 9000 år siden risset inn bilder i berget langs elva nede i dalen. Her var det også en større aktivitet
under 2. verdenskrig med russisk fangeleir og større tysk aktivitet.
Sagvassdalen er også kjent for de syv vakre vann på rekke og rad.
Mange av navnene i naturen er samiske navn som er fornorsket.
Det viser at samene har bodd og driftet her gjennom århundrer.
Denne flotte dalen ga også inspirasjon til den verdenskjente dikteren
Knut Hamsun som skrev Markens grøde her, og en føler at dalen
har vært hans kulisse.
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Tømmerneset - Kjerringvassfjellet

Denne turen er en rundløype. Parker ved Tømmernes Camping en mil
sørover E6 fra Innhavet. Gå ca. 200 meter sørover fra innkjørselen til
campingplassen og inn til venstre på skogsvei til hytter. Følg grønne
skilt til sti ved hytte sør i Kjerringvatnet. Den går tett ved hyttetomt og
oppover lia. Her er noe steinet og småbratt så det er best med godt
fottøy. Du stiger opp til 350 meter og er like ved Tennvatnet. Nå dreier
turen nordover, du krysser elva ut av Tennvatnet ved merket vadested.
I vårløsninga kan det kanskje være problemer ved passering.
Du følger høydedraget nordover og får etter hvert en flott utsikt til
nedre del av Sagvassdalen og Sagfjorden, mens du tar deg nedover
lia til Tømmernes gård og inn på den gamle E6 og videre inn til
Tømmernes camping igjen.
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