Kjentmannsboka
Kjentmannsboka kan du kjøpe på biblioteket på Fillan eller hos
Servicetorget i kommunehuset på Fillan.

Kjentmannsboka inneholder:


Oversiktskart som viser hvor de enkelte postene ligger i naturen



Beskrivelse av de enkelte postene og litt informasjon om natur og kultur.



Registreringskort

Registreringskortet
er bakerste omslag i heftet og har en nummerert rute tilsvarende hver post. Det er forskjellige
klippetenger på hver post. Klipp hull med klippetanga i ruta med samme nummer som posten du
besøker.
Turkart for Hitra
Samtidig med ny kjentmannsprøve gir kommunen også ut et nytt turkart for Hitra. På dette kartet
er alle kjentmannspostene markert. Bruk turkartet aktivt når du går på tur og lær ungene opp til å
bruke kartet!
Kjentmannsprøven og turkartet er gitt ut i Friluftslivets år 2015.
Turforslag
Noen få smakebiter fra Kjentmannsboka, som inneholder hele 45 poster.

1 MØRKDALSTUVA
345 moh
Gradering

Gangtid (en
veg)

Lengde (en
veg)(

Høydeforskjell

blå

3t

8,5 km

320 m

Posten ligger på Hitras høyeste fjell 345 moh. Mørkdalstuva ligger midt inne på Hitra og kan nås
fra Gryta, Svankild, Forsnes, Murvollan og Kvammen. Mørkdalstuva danner eiendomsskillet
mellom gårdene på Kvenvær og gårdene på Kvammen.
Vi har valgt å anbefale start på Kvammen. Her er det avkjøring fra Fv. 713 og parkering for 2-4
biler. Fra du tar av fra Fv. 714 på Sandstad er det ca. 28 km. hit. Fra parkeringsplassen følger du
en traktorveg som går til Einskogan ved foten av Mørkdalstuva.
Turen til Mørkdalstuva er en dagstur, ca 8,5 km en veg.
Fra toppen har du godt utsyn over Smøla i vest og Tustna i sør. Mot øst ser du ned på Havmyran
naturreservat og lenger østover er Eldsfjellet med vindparken.

4 GRYTELVA NATURRESERVAT
20 moh
Gradering

Gangtid (en
veg)

Lengde (en
veg)(

Høydeforskjell

grønn

1t

3,5 km

12 m

Grytelva naturreservat er en småkupert elvedal med kystfuruskog og rik flora. Reservatet ble
opprettet i 2011 med formål å bevare et skogsområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med
alle de naturlige økologiske prosessene. Vegetasjonstyper i området er; kreklingblokkebærfuruskog, blåbærfuruskog, småbregnefuruskog, lågurt hassel-furuskog, rikmyr,
intermediær myr og fattigmyr. Det er også stort innslag av oseaniske arter.
Kjentmannsposten er lagt ved Skumfosselva der den starter på en lang sving og lager ei halvøy
før den renner ut i Aunvatnet. Halvøya heter Auntunga. Dette er omtrent midt i naturreservatet.
For å komme til denne kjentmannsposten parkerer du ved infotavla ved Fv 713 i Gryta. Herfra går
du gangbrua over Grytelva og følger stien mot Skumfossøren. Når stien flater ut og du er ute av
furuskogen, dreier du rett vestover, passerer Stakkvasselva og går over Aunåsen sør for
Aunvatnet og videre ned på posten. Turen er ca. 3,5 km en vei.

9 ULVØYSTIEN
5 moh (på kjentmannsposten)
Gradering

Gangtid (hele
rundturen))

Lengde (hele
rundturen)

Høydeforskjell

grønn

2t

7,5 km

50 m

Ulvøystien er en godt merka rundtur helt ut mot Frohavet. Fra startpunktet ved parkeringsplassen
følger du stien til toppen vest for hyttebebyggelsen. Denne toppen på 50 moh. er det høyeste
punktet på turen og gir fin utsikt mot Frøya, Tarva, Kopparn i Bjugn m.m. Følg stien videre og den
dreier vestover langs storhavet på svaberg, steinfjærer og kløfter. Den er godt merket med røde
T-er, stolper og skilt. Den er også godt tilrettelagt med bruer, trapper og tau på utsatte steder.
Nesten midtveis finner du kjentmannsposten og ei trimbok du kan skrive deg inn i. Løypa dreier
etter hvert innover på øya og følger kystlyngheia tilbake til utgangspunktet ved
parkeringsplassen. Vær obs på glatte partier nær sjøen i fuktig vær.
For å komme deg til Ulvøystien kjører du fra Fjellværøya over brua til Ulvøya. Rett etter brua tar
du av mot Selvågan. Ca. 800 m fra krysset finner du parkeringsplassen på venstre side av vegen
(nordsida) i enden av et jorde.

10 TONNINGEN
230 moh
Gradering

Gangtid (en
veg)

Lengde (en
veg)(

Høydeforskjell

blå

2t

5,5 km

225 m

Tonningen er kanskje Hitras vakreste fjell. Dette fordi det står alene og har en veldig
karakteristisk form der fjellsidene er bratte mens fjellet er flatt på toppen, nesten som en
jeksel/tann, og navnet kommer kanskje også fra det (norrønt: tonn).
Turen starter fra parkeringsplassen i Svankilen, fin skogsvei i 3 km fram til Munkdalen og den
flotte badestranda ved Sagvatnet. Herfra tar du stien opp Munkdalen til toppen av åsen mellom
Tonningen og Litjtonningen, videre nord-nordvest til toppen av Tonningen.
Fra Tonningen har du kjempeutsikt over Kvenværsøyan i vest, med Smøla, Veiholmen og
fyrstasjonen Haugjela på vestsida av Ramsøyfjorden. Mot nord ser vi Bispøyan og ytterst Frøya
med Titran og fyrstasjonen Sletringen (som har Norges høyeste fyrtårn). Det arrangeres turmarsj
til Tonningen hver pinse.
For å komme deg til utgangspunktet for turen i Svankilen, kjører du Fv 713 til Kvenvær. Ved den
østlige kanten av tettstedet Kvenvær tar veien av mot sør til Svankilen. Ca. 2,5 km fra krysset til
parkeringsplassen.

15 LYA
1 moh
Gradering

Gangtid (en
veg)

Lengde (en
veg)(

Høydeforskjell

grønn

1t

3 km

15 m

Lya er ei stor øy helt i den sørvestre enden av Hitra. Det går ei gammel steinbru over
Andersskogsvalen fra fasthitra til Lya. Vegetasjonsmessig er Lya dominert av kystlynghei, en type
menneskeskapt kulturlandskap som ble etablert for å muliggjøre vinterbeiting på den eviggrønne
røsslyngen. Avskogingen som skapte dette åpne kystlandskapet begynte allerede i yngre
steinalder.
Kystlyngheiene er en del av det tradisjonelle jordbrukslandskapet langs kysten, formet av
kystbøndenes måte å livnære seg på; ved kombinasjon av sesongfiske og jordbruk. I våre dager
trues kystlyngheiene av gjengroing.
Det er to nedlagte gårdsbruk sør på Lya, ved Lyabukta. Det er også her du finner
kjentmannsposten på en strømstolpe der bekken renner ut i sjøen.
For å komme deg til Lya kjører du Fv713 forbi Kvenvær og til Andersskogan. Parkeringsplassen
er like sør for Kvernavatnet på sørsida av vegen. Gå 200 m langs fylkesveien østover til stien
begynner på bakketoppen. Vardet sti hele veien som er grei å følge.

17 SANDVATNET
77 moh
Gradering

Gangtid (en
veg)

Lengde (en
veg)(

Høydeforskjell

grønn

45 min

2 km

12 m

Dette Sandvatnet ligger midt inne i Utsetmarka og er et fint turmål som kan nås markaleies fra
Tranvikan, Ulværet, Utset og Sandstad. Idrettslaget på Sandstad har planer om å bygge gapahuk
ved kjentmannsposten.

Sandvatnet er et fint fiskevatn, men det er mye aure i vatnet og det gjør at den blir liten. Slik er
det i de fleste vatna på Hitra. Hvis man fisker litt med småmaska garn hvert år vil auren bli større
og rødere i kjøttet.
Ta med mark og fiskestang og la ungene fiske på denne turen. Husk det er gratis å fiske for barn
under 16 år. Voksne må kjøpe fiskekort.
I gamle dager var Aunøya en storgård og handelssted. De hadde ei sæter i vestenden av
Sandvatnet. Stedet der den lå heiter fortsatt Aunøysætra.
Vi starter turen fra parkeringsplassen på østsida av Fv. 714 like sør for Neverlivatnet (ikke langt
fra travbanen). Fra parkeringsplassen skal det gå merka sti fram til kjentmannsposten ved
Sandvatnet. Flott skiterreng når det er snø nok.

18 KVENNAVÅGEN
2 moh
Gradering

Gangtid (en
veg)

Lengde (en
veg)(

Høydeforskjell

grønn

1t

2,5 km

29 m

Kvennavågen er en naturlig saltvannspoll på nordsida av øya Helgebostad. En saltvannspoll er ei
bukt ved sjøen med så trangt og grunt utløp at den ikke blir tørrlagt ved fjære sjø. Sjøvatnet i
disse pollene blir gjerne litt varmere enn sjøen utafor, særlig hvis det er tilsig av ferskvatn som er
lettere enn sjøvatn og legger seg som et lokk øverst og sørger for at solvarmen blir bedre bevart i
pollen.
Denne effekten har ført til at varmekjære arter som østers har kunne leve så langt nord som Hitra
i slike poller. Navnet på nabopollen, Ostervågen (av østers), er et tydelig eksempel på dette.
I Kvennavågen har det vært gruvedrift etter kopper. I Hitraboka kan vi lese at det har vært en 16
m lang stoll (sjakt) inn i berget og en annen 8 m dyp synk (sjakt nedover i berget). Enda i dag kan
vi se gule klumper av svovelkis i området. Posten ligger i det gamle steinbruddet.
For å komme til kjentmannsposten kjører vi av fra Fv. 713 til Helgebostad. Ca 2 km fra brua er
det et veikryss, og der ligger parkeringsplassen. Derfra går du nord/nordvest til posten i
Kvennavågen.

