
Lyngstuva

Helt ytterst på Lyngenhalvøya kan du ta turen i et
spektakulært område med storslagen utsikt over sund- og
fjordlandskapet. Lyngstuva er et historisk landemerke og
knutepunkt, og byr på en enkel tur langs fjæra for hele
familien. Hva med å teste fiskelykken fra fjæresteinene? I til-
legg er det skiltede kulturminner som samiske og norrøne
tufter, samt hellegroper der det ble utvinnet olje av sel og
kval. Det er gapahuk og toalett i starten av stien. Vel framme
står et fyr og en åpen enkel bu, der du kan overnatte. 

Lyngstuva 6 km t/r
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Kjør nordover forbi Nordlenangen til
veienden på Russelva.

Turen går i lettgått terreng langs 
traktorveg og sti.

Lett

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

Foto: Marie Angelsen

Foto: Marie AngelsenFoto: Tine Marie V Hagelin



Lyngstuva er en av innfallsportene til Lyngsalpan 
landskapsvernområde. Fra parkeringen ved veienden på
Russelv følger du traktorvegen nordover langs fjæra. Vegen
går etter hvert over i merket sti. Etter ca. 2,5 km kan du
velge å ta av til høyre for å komme deg opp til en høyde for
så å fortsette på stien som slingrer seg videre ned mot fyret.
Du kan også velge å gå stien som fortsetter langs fjæra.
Uansett vil du kunne nyte storslått utsikt over omkring-
liggende sund og fjorder, Vannøya og Reinøya i vest og
Fakken og Nord-Fugløya i nord. Langs stien finnes flere 
bålplasser, samt toalett og gapahuk. God tur!

Lyngstuva

Lyngstuva

Andre turer i området Kontaktinfo

Aspvatnet og Blåvatn   4/8 km

Arnenga   6 km

Vaggas   9 km

Lyngen kommune
Telefon: 77 70 10 00
E-post: post@lyngen.kommune.no 
Internett: www.lyngen.kommune.no 
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