
Tur rundt Juksavatnet

Juksavatnet er et idyllisk og familievennlig friluftsområde i
Balsfjord kommune. Området byr på kulturhistorie,
muligheter for småturer rundt det idylliske vatnet og for
lengere turer inn mot Andorvatnet. Det er gode muligheter
for fiske, småviltjakt og bærplukking. Ved vannet finnes en
godt tilrettelagt bålplass, med tilhørende flytebrygge og
toalett. Fra E6 tar man av mot Strupen, og videre innover
til bommen ved Juksavatnet. Turveien langs sørsiden av
Juksavatnet er tilrettelagt for rullestol. God tur! 

Tur rundt Juksavatnet - 3 km
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Stor parkeringsplass ved starten av
vannet. Toalett, gapahuk og båtutsett.

Familie-og barnevennlig friluftsområde
med tilrettelagt vei, gapahuk og toalett. 

Lett

Symbolene angir hvor krevende
turen er. Sorte symboler på hvit
bunn (generell) er ikke gradert. Middels Krevende Ekspert
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Juksavatn er en friluftsperle med mange muligheter. Det er
satt opp gapahuk med tilhørende flytebrygge, wc og to sitte-
grupper med bålplass rett ved parkeringsplassen. Turen til
fots langs vannet er godt merket og passer de fleste. Fine ut-
siktspunkter langs turen med naturlige rasteplasser, og
odden egner seg godt som teltplass. Se etter bær på høsten.
Å padle kano er en flott måte å oppdage friluftsområdet på.
Ved flytebrygga eller strandkanten er det gode forhold for å
sjøsette kanoen. Vannet byr også på et spennende fiske. En
runde rundt vannet tar ca. 1 time i rolig padletempo. Kano
kan leies hos BULA-huset (48881531). 

Juksavatnet rundt—til fots eller i kano

Tur rundt Juksavatnet

Andre turer i området Kontaktinfo

Fugltinden topptur   15 km

Juksavatnet-Andorvatnet 3 km

Strupen-Takvatnet 5 km

Skredtinden via Skogsbua 4,7km

Balsfjord kommune
Telefon: 77 72 20 00
E-post: post@balsfjord.kommune.no 
Internet: www.balsfjord.kommune.no

Tegnforklaring
Rundtur

Bading

Gapahuk

Kano

Rullestol

Fiskekort


